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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

25 Eylül 1981 Cuma 

Anayasa Mahkemesine Üye Seçimli Hakkında Ge
çici Komisyon Raporu. (3/75, 3/64) '(S. Sayısı : 227' 
ye 1 nci ek) okunarak, gizli oy ile yapılan seçim so
nucunda Anayasa Mahkemesinde açık bulunan üye
liklere Hasan Semih Özmert 'ile Mahmut Celâletitıin 
Çuhruk seçildiler. 

Türk Soylu Yalbancılaırın Türkiyeide Meslek ve Sa
natlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Ku
ruluş veya işyerlerinde Çaliştırılalbilmelerine İlişkin. 
Kanun Tasarısı. (1 /220) '(S. Sayısı : 267 ve 267'ye 1 nci 
ek) ile. 

,BAŞKAN — Efendim, Mlililli G'ülvenllik Konseyi
nin 74 ncü Birleşimini açıyorum. 

1. — 1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/63) (S. Sayısı : 243) (1) 

(BAŞKAN — Gündemlin ıbirfincii sırasında, lı447 
Sayılı Menkul Kıymetler ve Kamlbiyio Borsadan Ka
nununda DeğişiiktMk Yapılimaıs'iınıa İlişkin Kaınuın Tek
lifi ve Bütçe - Plan Komiisyonu Raporu yer alıyor. 
Bu Rapor 243 sıra sayısıyla bassı'lıp dağıtılın tşltur. 

Bütçe - Plan Komiisyonu Başkamı, Sayın Balkan 
ve ilgffiiilıer yerlerlinii aldılar. 

(1) 243 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Et Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun 
Teklifi (2/33) (S. Sayısı : 134 ve 134'e 1 no] ek) ka-
•bul edildi. 

Gelecek birleşimin yapılacağı gün ve saatin sonra
dan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 14.51'd© 
son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

/Gündemlimize göre kamun tasarı ve iteklliflierlinin 
görüşülmesin© başlıyoruz.. 

Kanun teklifinim tümü üzerimde görüşme açıyo
rum. Sözü, evvela Bütçe Pllıan Komisyonu Başkanı 
Sayın Küçükafomet'e veriyorum. 

Buyurun efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yüksek malumları olduğu üzere, Sermaye Piya
sası Kanunu konuşulurken, o kanun içinde 1447 sa
yılı Kanunun 4 maddes)in!in değişliklıiği vardı ve bu 
Ihulsus tarafınızdan da gönüşülımlüş ve hatta metin ıo5ia-
ırak da benimsenm'işti. Ancak zatıallinliz; kanun yapı
sı bakımından onun bu kanunun içinde yer almama-

BİRtNCl OTURUM 
Açılma Saati : 14.10 

BAŞKAN : Orgeneral Kenıaın EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkamı) 
ÜYELER: Orgeaıieral Nuırettiinı ERSİN (K. K. K. ve Mili Gü vernik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat .TÜMER (Dz. K. K. ve Mffii GüveMik Konseyi ÜyesÜ) 
Orgeneral Sedalt C ELASUN <J. Gra. K. ve Mili Güvenfflk Konseyi Üyesi») 

II - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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ısını, aıyrı bir kanun teklifi, halinde yasalaşmasının 
uygun olacağını İkaz buyurmuştunuz. Bunum üzerine 
aynı maddeleri bu ikazınızın paralelinde tekrar hu
zurunuza gelirdik. 

Arz ederdim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz alımak isteyen arkadaşımız 

var mı?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler ıtamaırnllanmıştiir. 
.Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nıoi maddeyi okutuyorum : 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Teklifi 
MADDE 1. — 1447 sayılıı Menkul Kıymetliler ve 

Kambiyo Borsaları Kanununun 4 neü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Borsa azaları asli ve kayıtlı olmak 
üzere iki kısımdır. 

Asli aza, acentelerden ibarettir. Kayıtlı aza, 
cdberfer (kendi hesabına menkul kıymet alıp 
satanlar) bankalar, aracı kurumlar, menkul kıy
m e t e yatırım ortakları, bankerler, sarraflar, kuillis-
yerler (ıharsa kulislerinde bulunup acentelere alam sa
tım emri verenler) ve senetleri borsada kayıtlı şirket
lerdir. 

BAŞKAN — Bunda ufak bir değişiklik yapılmış 
eski kanuna göre, değil mi efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu (Başkanı) — Evet Sayın 
Başkanım. Sermaye Piyasası Kanununa konması ne-
deni'yle aracı kurumlarla menkul kıymetler, yatırım1 

ortaklıkları buraya ilave edilmiştlir. Değişiklik sade
ce ondan ibarettir efendim. 

ıBAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz allmak 
isteyen var mı efendim? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV
Lİ YAOĞLU — Efendim, 1 nci maddemin dördüncü 
satırındaki «Ortakları» tabirinin «Ortaklıklarıı» sek
ilinde düzeltilmesi gerekmektedir. Sanılıyorum bir amıla 
hatası olarak yanlış basılmış; «Ortaklıkları» olarak 
düzeltilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Onu değiştirelim; ıbiir daktilo veya 
basım hatasıdır; «Ortaklıkları» olarak düzeltilsin. 

.1 midi madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok
tur. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul editaişttiır. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Aynı Kanunun 25 nci malddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 25. — Devlet, vilayet ve belediyelerle hü

kümetin kefalet ettiği sair müesseselerin esham ve 
tahvilleri ile' her türlü Hazine bonolarının Maliye Ba
kanlığının işarı üzerine borsa kotuna alınması mec
buri dlir. 

Esham ve tahlililerin borsa kotuna alınmasına 
borsa meclisleri karar verir. Yabancı esham ve tah
villerin borsa kotuna alınabilmesi için Maliye Bakan
lığının 'izni gerekir. 

BAŞKAN — 2 IMCI madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 neü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 26 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

.Madde 26. — Borsa kotunda bulunmayan esham 
ve tahviller üzerine borsada iş yapılması, borsada 
kayitlıı olmayan kişi ve kuruluşların menkul kuymieıt 
'alım ve satımını meslek edinmeleri ve borsada !ka-
'yııtlı olanların da bu işlemlerü borsa dışında yapma
ları veya fiyatlarını borsanın dışında teşekkül ettir
meleri yasaktır. 

,Bu yasağa uymayanlar hakkında Borsa Meclisin
ce fiilin önem ve mahiyetine göre 50 bin liradan 20)0 
bin liraya kadar para cezası uygulanır ve bunlar 1 ay 
sureyle borsa salonuna girmekten menolunurlar. 

BAŞKAN — 3 neü madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği yar mı efendim? 

EMiEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 1447 sayılı Kanunun 26 nci maddesinde sadece 
«'Borsa kotunda bulunmayan esham ve 'taıhvililıer üze
rine borsada iş yapılması yasaktır» denilmektedir. 
Diğer kısımlar ve ikinci fıkra yeni ilavedir, sermaye 
piyasasına paralellik sağlanması iiçtin konulmuştur. 

BAŞKAN — Başka söz allmak jisteyen var mı 3 
neü madde üzerinde?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 neü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Aynı Kanunun 43 neü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 43. — Acenteler alım ve satımı bir kürtaj 

mukabilinde yaparlar. Kürtaj /tarifeslini Maliye Ba
kanlığı tespit eder. 
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BAŞKAN — 4 ncü madde üzenimde söz 'isteyen?.. ı 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden- l 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 noi maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : I 
»MADDE 5. — Bu Kanun 1 . 2 . 1982 tariihlinde 

yürürflüğe girer. 
BAŞKAN — Madde 5 üzerimde söz almak iste

yen?.. Yoktur. 
.Maddeyi oylarınıza sumuıyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul odiiltmliştiir, 
6 mci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
iMADDE 6. — 'Bu Kanun hükümlerini Bakamlar I 

Kurulu yürütür. I 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerimde söz atoak is

teyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilımliştlir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka- I 

bul edenler... Etmeyenler... Kabul ©dlilmis/tlir. I 
2. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 

Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkındaki 7462 Sayılı I 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/219) 
(S.Sayısı : 265) (1) 

BAŞKAN — Gündemlimizin ikinci sırasına geçi
yoruz. 

Gündemlimizin ikinci sırasında, Ereğlli Demir ve I 
Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinim Kurulu
şu hakkımdaki 7462 sayılı Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu yer alıyor. Bu rapor 265 sıra sa
yısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı, Sayın 'Bakan ve 
ilgili Genel Müdür yerlerini almışlardıır. I 

'Bu 'tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. I 
Tümü üzerinde söz atmak İsteyen var mı?.. Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşım'eîer tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka- ) 

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edillrmıştir. 
1 nöi maddeyi okutuyorum1: I 

Ere&H Demir ve Geflilk Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketimin Kuruluşu Hakkımdaki 7462 Saıvıilı Kanunda 

Derişiklik Yapılması Hakkımda Kanun Tasarısı I 
MA'DDE 1 — Ereğli D'Pimı'r ve Çelik Fabrika

ları Türk Anonim Sirket""nlin Kuruluşu Hakkındaki 

(1) 265 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

2 . 10 . 1981 O : 1 

7462 sayılı Kanunun' 2 mci maddesininı 20 . 7 . 1961 
tarih ve 335 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştlir. 

Şirketin sermayesi 600 000 000 (Altıyüz milyon) 
liradır. Şirket sermayesi, şirket Genel Kurulunun ka
ran üzerine Bakanlar Kurulunca artırabilir. 

BAŞKAN — >Sayım Küçükahmet, bu 1 mci madde 
üzerinde söyleyeceğiniz bir şey var mı?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(İBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Ano
nim Şirketi özel hükümlere tabi bir kuruluştur; ken
dine özgü de-bir kuruluş tarzı vardır. Ancak serma
yeciyle ilgili olan 2 nci maddesi gereğince, sermaye
sinin kanunla artması lazım. Bu, uzun bir prosedür 
gereğidir ve nitekim bu yüzdem de, halem aktifleri 
toplamı 25 - 30 miyarı bulduğu halde sermayesi 600 
•milyonda kalmıştır. Zamanla, 1 milyon' lira olan 
sermayesi 'kanunla 510 milyon lira, bilalhara da 600 
milyon lira olmuştur. 

İBu defa gelen hükümet teklifinde, sermayesinin 
bundan sonra kanunla 'değil, normal, amonim şir
ketlerde olduğu gibi kendi genel kurullarınım kararıy
la artırılması istenlilmdktedir; Ticaret Kanununun 
usullerime göre. Amcak büyük ortağı devlettir ve 
devletin, üzerinde Wîçbir denetim görevi yoktur. Hiç 
değilse sermayesi dolayısıyla bu demetimi yapabilme
si için sermaye artıırımlarınım Bakanlar Kurulu kara
rıyla yapılmasını uygun mütalaa ettlik Komisyon 
olarak. Hükümtet teklifimde bu nedenlie değiişiiklik 
yaptık. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir diyeceğimiz var mı 
efendim?.. 

TURÎZJM VE TANITMA BAKANI İLHAN 
FJVTjtYAOĞLU — Hayır. Yalnız, «şirket genel ku
rulu kararıyla Bakanlar Kurulu onaylar» şeklimde ol
ması dalha uygun olacak. 

'BAŞKAN — 'Evet, tabii, Şirket genel kurulu ka
rar verecek, omdan sonra ıBakanllar Kurulu bunu 
onaylayacak. 

Za'ten evvelce de bu ilbJtiyaç hissedilerek «Kanun
la artırılır» tabiri konulmuş. Şimdi bumu da kaldıra
rak, Bakanlar Kurulundan alarak, doğrudan doğru
ya şirketim genel kuruluna bırakmak, hakikaten 
Kı'i'Ciikabm'et'inı işaret ett'iŞi gibi. bövle yandan faz
lısı devlete, ait olan bir müessesede şirketin genel ku
ruluna bu yetkiyi vermek doğru olmaz; hükümetin 
kontrolümde olmasında yarar vardır. 
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Zaten faydası varsa, çoğalHtacaksa, hükümet elbet-
teki buna «peki» diyecektir. 

Efendim, 1 nci madde üzerine 'başka söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 'Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde siöz almak 

İsteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edlrniştir. 
ı3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerimi 'Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerimde söz almak 

isteyen var mı?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul editaiştlir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemimizin 3 ncü sırasına geçiyoruz. 

3. — Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapama
yacakları İşler Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu. (1/233) (S. Sayısı : 275) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında, Ka-
, mu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları 

îşler Hakkında Kamum tasarısı ve içişleri Komisyonu 
Raporu yer alıyor. 

Bu rapor 275 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
içişleri Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 'temsil

cileri yerlerini aldılar. 
Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. Söz 

almak isteyen, var mı?.. Bu konuda Komisyon söz
cüsü bir açıklama yapacak mı?. 

'HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Çok kısa 
bir maruzatta bulunacağım efendim. 

Sayın Başkanım, malumları bulunduğu üzere, 
Kamu hizmetinde çalışanların memuriyetten ayrıldık
larında devlete karşı bir hizmet alamayacakları veyn 
taahhütte bulunamayacaklarına dair mevzuatımızda. 
özelikle Silahlı Kuvvetlere özgü bir kanun, 1339 
sayılı Kanun çıkmıştır. Bu, 1928 tarihini taşımakta
dır. Bu yasayla, Milli Müdafaa Vokallerinden ayrı-

(1) 275 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

lan subayların, Milli Müdafaa Vekâletine silah, araç, 
gereç ve mühimmat satmaları yasaklanmaktadır. 

Yine, 1940 yılında 3762 sayılı Yasayla, özellikle 
Nafıa Vekâletine ait mühendis ve teknisyenlerin yi
ne Nafıa Vekâletine karşı bir taahhüde girmeleri ve 
karşı firmalarda hizmet almaları yasak'lanmıştıır. 

Bunlar bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Özel
likle, devlet memuriyetinde bulunan bu tür teknik 
kişilerin memuriyetten ayrıldıktan sonra devlete karşı 
bir taahhüde girmeleri veya teknik firmalarda görev 
almalarında, eski çalıştıkları işlerlerinin, özellikle 
başkaları tarafından bilinmemesi lazım geleni sırla
rını, teknik şartlarını bildikleri için suiistimali ve 
özellikle de şüpheyi çektiği için böyle bir yasaklama 
getirilmektedir, 

Gayet doğaldır ki, Türkiye'nin genelinde, kamu 
hizmetinde çalışan kişierim çalıştıkları hizmet yer
leriyle ilgili ve hizmet verdikleri konularla alakalı bir 
yasaklama getirmek gerekmektedir. Hükümet bu ko
nuda, kamu görevlerinden ayrılan kişilerin yapamaya
cakları işleri (hangi bakanlık olursa olsun, hangi 
müessese olursa olsun) içeren 6 maddelik bir kanun 
tasarısı hazırlamış ve yüksek huzurunuza geçirmiş
tir, 

'Kanun tasarısı Komisyonumuzda görüşülmüş, 
ilke olarak benimsenmiş, bir üki ufak tefek değişikliği 
içermektedir. 

Yüksek takdir ve tensiplerimize arz ederim. 
Maddeler okunduğunda, eğer arzu buvurullursa 

teknik bilgiler sunacağız. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu konuda Hükümetimizin ilave edeceği bir şey 

var mı efendim?.. 
KAYHAN YÜCBYALÇIN (Bayındırlık Bakanlı

ğı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, ekleyeceğimiz her
hangi bir husus bulunmamaktadır. 

Tümü üzerinde söz almak isteyen sayın üyeler 
var mı?... Yoktur. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçimıesdoi oylarımıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
1 neti maddeyi okıutuyorum: 

Kamıu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları 
İşler Hakkımda Kanun Tasarısı 

Kapsam : 
MADDE 1. — Bu Kanun, genel bütçeye dahil 

daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idare-
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ferde", bunlara Ibağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 
kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 
kurulan fanlarda, belediyelerde, özel idarelerde, 
12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 
gün ve 468 sayılı kanunlar kapsamına giren kuru
luşlarda sermayesinin yarıisından fazlası ayrı ayrı ve
ya 'birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, idare, 
Ikuruım ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, üc
ret veya ödenek alllmak suretiyle görev yapmış olan
lar hakkında uygulanır. 

'BAŞKAN — 1 noi madde üzerinde komisyonun 
ibir diyeceği var mı? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanıim, bu madde 
genel bütçe, katma 'bütçe, iktisadi Devlet Teşebbüs
leri ve bunlara bağlı bütün kurum' ve kuruluşları ih
tiva etmektedir. Buralarda görev altanış olan kişiler 
ayrıldıktan sonra hu müesseselere karşı belli sü
reyle - gelecek maddede izah edilmiştir - taahhüde 
giremeyecektir, iş yapamayacaklardır,. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerimde söz almak 
isteyen arkadaşımız var mı ... Yoktur. 

1 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 noi maddeyi okutuyorumı: 
Yasak ve Süresi : 

MADDE 2. — Birinci madde kapsamına giren 
yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun 
ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten öncekli iiki yıl içinde 
hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve ku
ruluşlara karşı, ayrıldıkları tarihten haşlayarak üç 
yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kurulluşdaki 
görev ve faaliyet aılanılaoyla ilgili konularda doğru
dan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamaz
lar, taahhüde giremezler, kıomikyonculuk ve temsil
cilik yapamazlar., 

Özel kanuniıardakli yasaklayıcı hükümler saklıdır. 
BAŞKAN — Bu ikindi maddeyi (biraz açıklar 

mısınız? İki yıl süre ne zamıan başlıyor? «İş alamaz» 
hükmü neyi kapsıyor? Bu konularda biraz izahat 
tetiyoruzy 

HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komıisyonu Üyesi) — Arz edeyim Sayın Başkanım. 

Yasak süresi, maddede de açıklandığı üzere, ay
rıldığı tarihten itibaren üç yidır. Fakat hangi mües
seseden, hangi tarihte ayrılmış?... Ayrıldığı tarihe 
'bakacağız, geriye doğru tilki yıl gideceğiz. Kaç mües
sese değiştirmiş olursa olsun, eğer ayrıldığı tarihin 
üzerinden ilki yıl geçmıemıişse, o müesseselere karşı da 

ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile iş alamaya
caktır. Örnekle arz edeyüm: Mili Savunma Bakan
lığında çalışmakta ilken Mili Eğitim Bakanlığına 
geçmiş. Bir sene evvel ayrılmış; Milli Eğitim Bakan
lığında tok sene çalışmış layrıilmıış, Mili Savunma 
Bakanlığından iş aitmak istiyor. Bakıyoruz, diyoruz 
ki, MiMi Savunma Bakanlığından ayrılış tarihinizin 
üzerinden daha ilkti sene geçmemiştir, binaenaleyh 
alamazsınız. Yani, geritye doğru gidişin anlamı o. 

IBAŞKAN — Peki, iş Namazlar dedik; 'bir dak
tilo memuru ayrıldı ve bir özel şirkette daktilo me
muru olarak gene çalışacak?...: 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Gelecek maddede var Sayın 
Başkanım, görev a'lanınıa giren faaliyetle ilgili ola
rak iş allamayacak; yoksa daktilo memurluğuna en
gel değil Kendi faaliyetine, kendi fonksiyonuna da
hil bir iş alamayacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayım 
Başkanım, madde metnimde var efendim; ayrıldıkları 
idare, kurum, kuruluşta görev ve faaliyet alanlarıyla 
'ilgili konularda doğrudan veya dolayısıyla iş ala
mazlar. 

BAŞKAN — «İş alamazlar» dan kastımız dakti
lo değil, diğer konularda..y 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Taahhüt anlamına Sayın Baş
kanım'. 

IBAŞKAN — 2 noi mıadde üzerinde Hükümetin 
bir diyeceği var mı efendim? 

EROL ÜNAL (İçişleri Komisyonu Üyesi - Irnar 
ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım 
ekleyecek ve söyleyecek herhangi bir şeyimiz bulun
mamaktadır. 

BAŞKAN — Yani, Komisyonun yaptığı değişik
likle mutabıksınız? 

EROL ÜNAL {İçişleri Komisyonu Üyesi - İmar 
ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Mutabıkız Sayın 
Başkanını. 

BAŞKAN — Peki efendimi.; 
Arkadaşlarımızdan 2 nci madde üzerinde söz al-

mıaik isteyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum!. Kabul edenler?... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorumı: 
İstisnalar : 
MADDE 3. — Seferberlik, manevra, tatbikat, 

atış ve konferans gibi öğrenim ve eğitim maksadıyla 
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siilalh atana alındıktan sonra terhis ©dilen yedek su- • 
baylar hakkınıda bu kanun hıuMiımıleri uygulanmaz. I 

Ancak; muvazzaflık hizmıetini bildiren yedek su- I 
baytar, sadece hizmet gördükleri kuta, karargâh ve 
askeri kuruma ait işlerde 'ikinci madde hükmüne ta- I 
bidirter^ I 

BAŞKAN — 3 ncü maddenin 2 nci fıkrası üzerin- I 
de biraz açıklamada bulunmanızı istiyoruz. I 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Arz edeyim sayın Başkanım. I 

Yedek subaylar da, 'bilhassa Milli Savunma Bakan- I 
lığı camiasında görevden ayrılan memurlar için sakın- I 
cali gördüğümüz hizmetlerde bulunabiliyorlar. Onlar 
da hazırlanan şartnameleri, plan ve programları çok 
iyi bildikleri için, ayrıldıktan sonra karşı müessesede I 
görev almak suretiyle resmi kuruluşları zarara soka- 1 
bilirler. Bu maksatla yedek subayları da bunlardan men 
ettik. Yalnız, teşkilâtımız malum; Emlak İnşaat Dai
resi dediğimiz zaman, Türkiye çapında hepsinin bağ
lı bulunduğu yer Milli Savunma Bakanlığıdır. Bunu 
bu kadar geniş tutarsak, yedek subay burada görev 
yapmıştır, İstanbul'daki bir işe de giremeyecektir, Er
zurum'daki «bir işe de giremeyecektir. Bu nedenle onu 
da, görev yaptığı kıta, kurum ve kuruluşla sınırlı tut
tuk. Yalnız burada bir kelime eklenmesi uygun oluyor. 
Emir buyurmuşsunuz Sayın Başkanım; «kadrosunda» 
demek suretiyle daha da daraltmak... 

'BAŞKAN — «Yedek subaylar sadece kadrosunda 
hizmet gördükleri» şeklinde olacak. 

Bir şey sorayım: Milli Savunma Bakanlığına veya 
Kara Kuvvetleri 'Komutanlığına bağlı İnşaat Emlak 
Dairesinde veya Levazım Amirliğinde çalışan bir ye
dek subay buradan terhis olduktan sonra yalnız Milli 
Savunma Bakanlığının çıkaracağı ihalelere mi gireme
yecek, yoksa Silahlı Kuvvetlerin bütün ihalelerine mi 
giremeyecek? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Sadece Milli Savunma Bakanlı
ğının Sayın Başkanım. 

İBAŞKAlN — O halde, Miffi Savunma Bakanlığı 
Levazım Amirliğinde çalıştığına göre, terhis olduktan 
sonra onun çıkardığı bir ihaleye girip iş alamayacak I 
üç sene müddetle. Çünkü orada çalışmıştır, birçok 
şeyler elinden geçmiştir, biliyor. Yoksa, diğer leva
zım amirlikleri de dolaylı olarak Miiffi Savunma Ba
kanlığına bağlıdır, oralarda iş alamaz manasını tazam
mum etmez. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Değil Sayın Başkanım. Mese
la tümenin ihalesine girebilecektir. | 

BAŞKAN — Tümen, kolordu, oralarda girebile
cek. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Evet Sayın Başkanım, madde
nin amacı bu. 

(BAŞKAN — Onun için oraya «kadrosunda» keli
mesini ilave edelim diyorsunuz? 

Evet Muzaffer Başkayhak, bir şey mi söyleyeceksi
niz? 

HÂKİM TUĞGENERAL (MUZAFFER BAŞ-
KAYNAİK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, aynı konuya değinecektim. Zaten metin ay
nen'şöyle : «Ancak muvazzaflık hizmetini 'bitiren ye
dek subaylar sadece hizmet gördükleri kıta, karargâh 
ve askeri kuruma ait işlerde 2 nci madde hükmüne ta
bidirler.:» 

BAŞKAN — İşte onun için yanlış anlaşılabilir. Ku
ruma ait dediğine göre... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Geniş an
lam taşır. Milli Savunma Bakanlığı bir kurumdur. O 
kuruma bağlı bütün işyerlerinde iş alamayacak anlamı
nı taşımaktadır. Zannediyorum Sayın Genel Sekrete
rim bir önerge verecekler veyahut da bir öneride bulu
nacaklardır, «kadrosunda» kelimesinin eklenmesi yö
nünde. Öneride bulundukları takdirde Komisyon ola
rak aynen katılacağız. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Arz edeyim; «sadece» ke
limesinden sonra «kadrosunda» kelimesinin ilavesini 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — «Sadece kadrosunda hizmet gördük
leri...» şeklinde olacak. 

Bu madde üzerinde Hükümetin bir diyeceği var 
mı? 

EROL ÜNAL (İçişleri Komisyonu Üyesi - İmar 
ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
herhangi bir şey söylemeyeceğiz. Gayet yerinde ve 
açıklayıcı bir kelime olarak görülmüştür. Arz ederim 
efendim. 

İBAŞKAN — O halde, 2 nci fıkrada «Ancak; mu
vazzaflık hizmetini bitiren yedek subaylar sadece kad
rosunda hizmet gördükleri kıta, karargâh ve askeri ku
ruma ait işlerde 2 nci madde hükmüne tabidirler» 
şeklinde oluyor bu teklif üzerine. Komisyon da buna 
katılıyor, Hükümetimiz de katılıyor. Eğer arkadaşları
mızdan başka söz almak isteyen yoksa maddeyi bu 
şekliyle oylayacağım. Söz almak isteyen?... Yoktur. 
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O halde maddeyi 'bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Ceza : 
MADDE 4. — Bu Kanuna aykırı harekette bulu

nanlar altı aydan iki yıla kadar hapis ve 10 000 lira
dan az olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırı-
lıflar. 

HÂKÎM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (içişleri 
Komisyonu Üyesi) — Müeyyide maddesidir sayın 
Başkanım, bu yasağa uymayanlar için caydırıcı bir 
hükümdür. 

'BAŞKAN — Eskiden, subaylar ve mühendisler için 
çıkarılan kanunda bu ceza miktarı ne kadardı? 

HÂKÎM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Daha fazlaydı Sayın Başkanım. 
Arz edeyim; subaylar için şu vardı : «Bu kanuna mu
halif harekette bulunanlar üç aydan üç seneye kadar 
hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para ceza
sı...» Eğer kanunun çıktığı 1928 tarihi de dikkate alı
nırsa, 500 lira bugünün 10 bin lirasından çok daha faz
ladır. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığında nasıldı? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Onda da müddet aynı. 

BAŞKAN — Burada niye altı aydan başlattık? 
Eskiden üç aydı da şimdi niye daha ağırlaştırdık? Pa
ra için bir şey demiyorum da... 

HÂKÎM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Hükümetten gelen tasarıda böy
leydi, onu öyle kabul ettik; müeyyidesi ıbiraz ağır 
olsun diye. 

ıPara cezasını da, «10 000 liradan aşağı olmamak 
üzere» dedik. Zaten azami haddi de 100 bin liradır 
ağır para cezasının. 

BAŞKAN — Gerçi para cezası mühim 'bir şey de
ğil, bugün için 10 ıbin lira, 20 bin lira bir şey değildir; 
ama esasında hapis cezası var. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Zaten hapis cezası olmasa para 
cezasına iltifat etmezler. 

BAŞKAN — Tabii, etmezler. 
4 ncü madde üzerinde söz almak isteyen?... 
Buyurun Oramiral Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 4 ncü 

maddede «Bu kanuna aykırı harekette bulunanlar» 
denilmektedir. Bunun tespiti nasıl olur acaba; bir 
ufak açıklama yapabilirler mi? Yani nasıl tespit edii-
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lir bu ve bizce bu «cezalandırılan» deyince kim ceza
landırır bunları? 

HÂKÎM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Arz edeyim efendim. Bu husus 
kamu namına takip edilecektir. Aykırı harekette bu
lunanları tespit gayet kolaydır. Bir defa bu işlere gi
recek müteahhitler bunları tespit ve ihbar ederler. Ta
lep ne kadar az olursa müteahhidin o kadar işine gelir, 
yüksek fiyat teklif eder. Talep fazla olunca, yani is
tekli fazla olunca kırmak zorundadır. Böylece bunlar 
birbirlerini takip ederler. Başka türlü olmaz. 

Bir de tanınarak, bilinerek ancaik önlenebilir. 2 se
ne evvel 'buradan ayrılmıştı; t>u işi yapan, dirije eden 
memur ve görevlilerin dikkatli olması veya ihbar edil
mesi lazım. Başka türlü olmaz. 

BAŞKAN — Daha ziyade ihbarla olacak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani bir başka 
otorite, acaba bu gibi konularda o müessesede ihaleye 
girenin böyle bir durumu yoktur diye bir vesika alıp 
da eklese olur mu diye düşünmüştüm ben; o bakımdan 
sormuştum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, böyle bir sistemi getirmeye olanak yok. Türki
ye'nin genelinde bunu uygulayacağız. 

Ancak uygulama şu tarzda zannediyorumc Tüm 
müteahhitler bir taahhüde girdiklerinde yeterlik belge
si alırlar. Yeterlik belgesi alırken de, daha önce nere
lerde çalışmışlar, hangi işleri yapmışlar, hangi konular
da, hangi mevzularda yetkileri ve yetenekleri var; onu 
tabii ki ihaleye girdikleri müesseseye verecekler. 

Bu yasayı da çıkardığımız zıaman, ihaleyi veren mü
essese ihaleye çıkaran müessese bu yasayı uygulamak 
zorunda olduğu için ister istemez ihaleye giren kişiler 
hakkında, 2 yıldan önce devlet memuriyetinde bulu
nup bulunmadığına dair bir beyanname isteyecekler 
bundan böyle. Aksini söylemişse tabii yine cezası var. 

(Bir de, arkadaşımın ifade ettiği tarzda, rakip fir
malar olacaktır mutlaka, bunlar genellikle birbirleri
nin takipçisi olurlar. Başka türlü bir imkân yok. Böyle 
bir vaka olduğu zaman konu savcılığa intikal edecek, 
ilgili asliye ceza mahkemesi bu cezaları verecek. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani 2 yıl ça
lışmadığına dair beyanlarını isteyecekler diye varsa, o 
zaman mesele yok. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yok, ama 
bunu istemek durumunda zaten. Bu yasayı önüne ko
yan kişi, «2 yıl öncesine kadar devlet hizmetinde bulun-
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atadığınıza dair bir belge getirin» diyecek bundan böy
le.; 

IBAiŞKlAİN — Atma â|ln|iiz ihaleye giren için değil 
O ihaleye girenin yanında çalışan da varsa... 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, kadrosunu bildiriyorlar. 

BAŞKAN — O da yasalk çünkü. 
HÂ'KİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Teikniık 
kadrolarını da bildiriyorlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Biraz 
zor ıtabii. 

BAŞKAN — 'Bu daha ziyade ihbar lüzertine 'iş
lem görecek bir maddedir. Yoksa yalan beyanda da 
bulunur, «Yok böyle yapmadım, girmedim» der. 
Ondan sonra meydana çıkarsa, Zaten ıhem bundan 
dolayı ceza alır, ıhem de yalan beyanda bulunduğun
dan dolayı. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, küçük firmalar yanlarında adam çalıştır
mazlar genelde; onlar bizaflibi 'kendileri direkt ya
parlar. 

IBüyük firmalar da genelde, özelikle inşaat konu
larında yanlarında çalışan teknik personelin kadro
larını da veriyorlar, ihalede etkili oluyor diye. Bir 
•ihbar müessesesi çalışacaktır. ıBaşka hiç çaresi yok. 

ORGENERL NECDET ÜRUĞ (Mfilli Güvendik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Bir de efendim, tabii 
müesseseler burada arayacak. Günkü bu kanunla mü
esseseler buna muhaltap edilmiştir. O 'hailde müessese, 
kendinde çalışmış bir adamı bu kanuna aykırı olarak 
iş yaptığım tespit ©decekitir. 

BAŞKAN — Bilmesi lazim zaten. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güvenlik 

senin bunların envanterini tutması lazım. Önündeki 
listeye bakar, «yoktur» der. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Orada çalışan, de
vamlı çalışan, kendinden önce 'terhis olmuş bir yedek 
subayın, muvazzaf subayın ıtekrar bu hizmete gel
mesini yadırgayacaktır efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Zaten 
sayın Başkanım, 2 yıl kadar kısa bir dönemidir bu. 
Herhangi bir memur, yalnız subay değil, bir bakan
lıktan, bir kamu kuruluşundan ayrılmış ise, o ba
kanlıkta, o kamu kuruluşunda böyle bir hizmetle ıtatllip 
olmuş ise mutlaka onu »tanıyan vardır o müessesede. 

BAŞKAN — ebette. 
Ama 3 sene daha geçecek aradan. Tabii 5 sene 

sonra belki oradakiler ıtayin olmuştur, başkaları 
gelmişitıir, onu 'tanımayabilirler. Böyle bir mecbu
riyet de koymadık. Artık her müessese bunu takip 
etmekle mükellef. 

O da olmazsa, işte dediğiniz gibi, meydana çık
tığı takdirde cezasını çeker. 

4 ncij. madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nai maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan Hükümler r 

MADDE 5. — 28 Mayıs 1928 ıtarih ve 1339 
sayılı Orduya Müteahhitlik ve Komisyonculuktan 
Memnu Olanlar Hakkında Kanun ile 3 Ocak 1940 
ıtarih ve 3762 sayılı Hizmetten Ayrılan Bazı Memur 
ve Müstahdemlerin Yapamayacakları İşler Hakkın
da Kanun yürürlükten kalldurılmııştır. 

IBAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ©diKmiştir. 

Geçidi maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunuı yürürlüğe gir

diği tarihten önce, usulünce düzenlenmiş sözleşme
lere göre başlatılmış işlere ve hizmet sözleşmelerine 
bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bundan evvel o i>;e girmiş kişiler 
vardır; makabline teşmil ederek onlara da uygula
mak doğru olmaz tabii. O bakımdan geçici madde
yi getirdiniz. 

HÂKİM AUBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu sonra 
yürürlüğe girecek. 

Her kanun bir emri tazammun eder. Bu ise istik
bale muzaftır, geçmişi içine almaz. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var anı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 

4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 ncu Maddesinin (d) Bendinin 3 ve 
4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. {2/71) 
(S. Sayısı : 277) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında, 926 
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
49 ncu Maddesinin (d) Bendinin 3 ve 4 ncü Fıkra
larının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor 277 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Bakanlık 

Temsilcisi arkadaşlarımız yerlerini aldılar. 
Teklifin tümü üzerinde görüşme açıyorum ve ge

nel bir izahatta 'bulunmak üzere, Komisyon Başka
nı Sayın Başkaynak'a söz veriyorum. 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere, 
22.7.1981 tarihinde 2497 sayılı Kanunla, 926 sayılı 
Kanunun 49 ncu maddesinin (d) bendini değiştir
miştik. (d) bendinin 1 nci fıkrası ile, Silahlı Kuvvet
lerde hizmet ihtiyacı nedeniyle 6 tuğ, tüm, korgene
ral olmak koşuluyla general ve amirali 1 yıl daha 
hizmete devam ettiriyorduk. Bu tarzda süreleri uza
yan generaller içerisinde korgeneral olamayan, yani 
'bir başka deyimle aynı yasanın 47 nci maddesinin 
(f) bendi gereğince Harp Akademisini bitirmemiş
ler de kor olamadıkları için, 3 yıl daha emsali kor
generaller kadar hizmet süresini kendilerine tanı
mıştık. 

Ama uygulamada görüldü ki, bu ihtiyaç bir yer
de özellikle kadrosu dar olan kuvvetlerde korgene-

(1) 277 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

railerde de hissedilmeye başlandı. Sırf bu ihtiyaçtan 
kaynaklanarak aynı yasanın 49 ncu maddesinin (d) 
bendinin 3 ncü fıkrasını da değiştirmek, tümgene
rallerin yanına korgeneralleri de eklemek gereğ'i du
yuldu. Yasa şu tarzda kaleme alındı : 

«926 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin (f) ben
di gereğince, korgeneral olamayan tümgeneraller ile 
bir üst rütbeye kadrosuzluk nedeniyle terfi edeme
yip hizmete devamına karar verilen korgeneraller de 
3 yıl daha hizmete devam edeceklerdir.» 

Yine aynı kanunun 4 ncü fıkrası da 6 generali 
10'a çıkarmaya, 4 tümgenerali 6'ya çıkarmaya im
kân veriyordu. Burada da bir değişiklik yaparak, 
korgenerali de hizmet ihtiyacı ve zorunlu hallerde, 
olağanüstü hallerde de 3'e çıkarma ihtiyacı hissedi-
lirse, Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Aske
ri Şûranın kararıyla bunlar da 3'e çıkarılsın tarzında 
bir kanun teklifini sayın Hava Kuvvetleri Komuta
nımız yapmışlar idi. • Milli Savunma Komisyonu ola
rak konuyu tetkik ettik; uygun mütalaa ettik. Aynı 
ıkanaat ve kararla yüksek takdir ve tensiplerine sun
maya karar verdik. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Nitekim bu zorunlu hallerde, geçen sene tahad-

düs etti ve elimizde korgeneral kalmadığı için mec
buren Genelkurmay, Denetleme Kurulunu lağvet
mek zorunda kaldı. Bu kadar lüzumlu bir müesse
seyi, korgeneral 'bulamadığımız ve oraya veremedi
ğimiz için - yerine de tümgeneral vermek mümkün 
değil, çünkü gidecek bütün kuvvetlerin birliklerini 
denetleyecek, gelecek - lağvetmek, muvakkaten kal
dırmak zorunda kaldık. 

Onun için bu korgeneralleri de gereğinde 2'den 
3'e çıkarmaya ihtiyaç hâsıl olabiliyor böyle zorunlu 
hallerde. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, zaten maddenin (c) bendindeki 
«Lağv, tensik, teşkilattaki vaki değişiklik» sebebiyle 
biz bu yeni kadroları ihdas etmiştik. 

Olağanüstü hallerde, özellikle sıkıyönetimde ve
ya benzeri olaylarda Silahlı Kuvvetlerin, tato'ii ki 
kumanda kademesinin genişletilmesi ihtiyacı doğu
yor. Bu ihtiyaç ilk 6 kişide olabileceği gibi, hizme
te devamına karar verilen sonraki 4 kişide de olur. 
Yine hizmetine devam kararı verilen 2 korgeneralde 
de olabilir. 



M. G. Konseyi B : 74 

0 nedenle madde bu tarzda düzenlenmiştir. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız 

var mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 ncu Maddesinin (d) Bendinin 3 ve 4 ncü 
Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

M ADEME 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 ncu maddesinin (d) bendi
nin 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«ıBu suretle hizmete devam eden en fazla 2 kor
general - koramiral ile 47 nci maddenin (f) bendi ge
reğince korgeneral - koramiralliğe terfi edemeyen en 
fazla 4 tümgeneral - tümamiral aynı esaslara göre 
her yıl yeniden değerlendirilmek şartıyla üç yıl daha 
aynı rütbede hizmete devam edebilirler. Ancak, bu 
süre içerisinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemez
ler.» 

«Zorunlu hallerde hizmetin gereklerine göre, Ge
nelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şûra
nın kararı ile birinci fıkradaki 6 general - amiral 
sayısı 10'a kadar, üçüncü fıkradaki 2 korgeneral - . 
koramiral sayısı 3'e kadar ve aynı fıkradaki 4 tüm
general - tümamiral sayısı 6'ya kadar artırılabilir.» 

BAŞKAN — Zaten tümü üzerinde görüşme ya
parken bunun izahatı da yapılmıştı. 

1 nCi madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Niye Bakanlar Kurulu yürütüyor, Milli Savun
ma Bakanlığı yürütmez mi bu Kanunu? 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
926 sayılı Kanun 1967 yılında o şekilde çıkmış ol
duğu için ona uygun şekilde yapıldı. 

BAŞKAN — Evet. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Adli Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/221) (S. Sayısı : 278) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 nci sırasında, Ad
li Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Adalet Komüs-
yonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor 278 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil

cileri yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve tümü üzerinde kısa izahatta bulunmak üze
re ilk sözü Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum. 

Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sa
yın Başkanım, malumları bulunduğu üzere, Adli Tıp 
Müessesesi bugünkü imkânları kısmen kapsayacak 
biçimde 1953 yılında 6119 sayılı Yasa ile yürürlüğe 
konmuştur ve o tarihlerdeki tıbbın gelişme şartları, 
o tarihlerdeki hizmet ihtiyacı dikkate alınmıştır. 

O nedenle, bir başkanın başkanlığında Adli Tıp 
Meclisi kurulmuştur ve özellikle o tarihlerde dahi
liye, kadın hastalıkları, akıl hastal/kları, operatör, 
patalog ve tıbbi kimya uzmanlarından oluşan çok dar 
bir kadro oluşturulmuştur. Bunun bünyesine de Morg 
Şubesi, Müşahede Şubesi, Tahlil Şubesi, Fiziki Tet
kikler Şubesi diye de yine dar bir kadro konmuştur. 

Yüksek malumları olduğu üzere, hâkimlikler, 
mahkemeler ve savcılıklar ellerinde bulunan cezai ve 
hukuki davalardan özellikle maddi vakaları bilirki
şilere, ehli hibreye götürürler, oradan alacakları ra
porları diğer şahitlere, diğer delillere eklemek sure
tiyle yargılamalarım neticelendirirler. 

1953 yılında dar kadro ve o günkü koşullardaki 
tıbbın ilerleme noktası dikkate alınarak hazırlanmış 
bulunan ve yürürlükte olan bu kanun bugünkü im
kânlarla zannediyorum ki ihtiyacı karşılamamakta
dır. 

(1) 278 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Özellikle Adalet Bakanlığı ile vaki görüşmeleri
mizde de anlaşıldığı üzere, Türkiye'nin genelinde 
nüfusunun artışı, artış oranında da suçların fazla iş
lenmesi, hukuki davaların da çoğalması nedeniyle 
Adli Tıp bugünkü kadrosuyla, bugünkü imkânlarıy
la bu ihtiyacı karşılayamayacak durumdadır» ve hat
ta bir yerde davalar, adli tıptan rapor gelmedi diye 
3 - 4 sene uzamakta ve zamanaşımına uğramakta
dır. 

Gerek ihtiyacı karşılaması bakımından, gerek tek
niğin, ilerlemesi nedeniyle, Hükümet adli tıp mües
sesesini özellikle yargının bir tamamlayıcısı olarak 
düşünmüş ve bir doktorun mütalaası yerine aynı 
branşta birkaç doktorun mütalaasına, onları aşan 
konuda genel kurullar teşkil edilerek onların mütalaa
sına başvurmayı, daha aşağı seviyede olduğu zaman 
da dairelerin veya şubelerin mütalaasıyla bir an ön
ce neticeye gitmeyi amaçlamıştır. 

Özellikle bir kıl parçasından bir sanığı yakala
mak veya bir sperm lekesinden çocuğun babasını 
tespit etmek gibi ileri aşamada bir teknik bugün dün
ya yüzeyinde var olduğu için, Türkiye'de de bu mak
sada yönelik bir teşkilatla önümüze gelmiş bulun
maktadır. 

Hükümet tarafından getirilen tasarı 40 maddeyi 
içermektedir. Özellikle bir başkan, başkan yardım
cısı, ihtisas kurulları, ihtisas daireleri, şubeler, bun
ların özlük hakları, buraların çalışma düzenlerinin 
neler olacağı madde metinlerinde yer almıştır. 

Komisyonumuz konuyu tetkik etmiş, maddelerin 
28'e kadar olanlarına bizatihi katılmış, aynen benim
semiş; 28 nci maddeden sonraki maddelerde kısmen 
değişiklik yapmıştır. 

Maddeler çok teknlilk düzenlendiği için 'okunduğu 
zaman izahat vanmıe ihtiyacını duyuyoruz. 

Heyeti Uımıuımıiyeye arza Komisyonumuz karar yer
miştir. 

TalkdMerinize iarz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz laıkraafk isteyeni var mı 

efendim? 
Buyururu Sayın Kâşjifoğlu, 

KBMALETTtN ALÎ KÂŞİFOĞDU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, yangı kararları-
tnıın doğru olması, bu 'kararlarda yanılkna bulunımia-
ması, devletin, temdi ilkderimden olan Adalet da
ğıtma işinim temel prensibidir. 

Toplumda temel prensiplerden bir tanesi de, da
valarım süratle ve en doğru şekilde oeticdfândirilme-
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sidir. Çok değerli meslektaşımın da ifade ettiği gibi, 
bugün sanıklar suç işlemeden evvel 'bilimim ve fen
nim her türlü teknlilk vasıtalarımdan ve timıkâmlarındam 
istifade etmektedir. 

ıBugün hâkim, kişiler 'anasında ihtilafları çözerkem 
tek dayanağı (daha çolk) şahadet müessesesidir. Fa
kat şahadet müessesesinin içerisinde 'bazı tutarsız du
rumlar da vardır. O da şahidin kapasitesi, anlama 
kudreti, mesdeleri olduğu gilbi değil de olması lazım 
geflıdiği gibi ifadesi, 'nihayet suiniyetli olması, hâkimi 
hakikate varmakta, doğruyu Ibulimakta yanıltmakta
dır. 

îşte, daha 'başlangıçtan itübartin adili olaylarda tıb
ba müracaat edilmesi, adli tıp müessesesinin oluş
masına ve böyle bir bilim dalımın dünyada var ol
masına neden ofauştur. 

'Başlangıçta 813 sayılı Kanunla 1926'da, dama sora
ra 1953 yılında (değerli meslektaşıımım ifade ettiği gi
bi) daha geniş kapsamlı müessese oluşmuş ve Ada
let Baikaniığıma Ibağiı olarak Adli Tıp Müessesesi Iku-
rullımıuştur,.; 

IBugün malhk'emdıer, hâkimlikler ve savcılıklar ve
rilen raporu yeterli bulmadığı 'takdirde veya verilen 
raporlar birbirine aykırı olduğu takdirde; mesela bir 
yaralama hadisesi olur, hayati tehlike vardır der, bu
nun cezai müddeti 2 seneden 5 seneye kadardır. Ama 
dönüp de, o kişiye 10 gün işine gücüne mani olur 
derse, klonu 456 mcı maddenin 1 mel fıkrasına girer; 
2 aydan 6 aya kadar bir cezayı gerektirir. Eğer bu, 
bıçakla veya silahla olursa üçte bire kadar artırılır. 
îşte burada hâlkiiımı, (hayati tdıülfceye yönelik rapora 
mı İtibar edecektir veya 10 günlliülk rapora mı itibar 
edecektir veya (bîr kırık vardır, bir doktor 15 güm der, 
bu altı aydan 'bir yıla kadar hapis cezasını gerekti
rir, ama bu 20 gün dendiği zaman 2 yıldan 5 yıla ka
dar bir cezayı gerektirir. 

İşte tüm bu olaylarda, adli tıp mülessesdieri bili
mim ve fennim tekniğimden istifade ederek bizi ve da
ha doğru deyimle hâkimleri hıalkilkatim yanına getir
mektedirler.. 

Bu tasarı bu konuda yargıya daha büyük imkân
lar sağlayacak ve yargı daha doğru yolu bulmakta da
ha kolay ımetotlarla neüioeye varacaktır. Zira, değerli 
arkadaşımın da ifade ettiği gibi, bugün hâkimim tak
dir yetkisi dışında kesim Ikarar verme nliteliğine haiz 
olan mecliste, göz, kulak, boğaz, röntgen gibi tıb
bın ana 'ihtisas dalları yoktur. Bu tasarı aynı zaman
da kurum bünyesinle tıbbın ana ihtisas dalarımı da 
dahil etmektedir. 
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Genelde arz edeceğim Ikonu bumdan »ibarettir, te-
şekjküır ederdim. 

BAŞKAN — Teşekkür edeniımv 
Tümü üzerinde Ibaşitoa söz almıalk lisıteyen var mı?., 

Yolk. 
Tüımü üzerftnddkii görüşmeler tamamlanımıştır. 
Maddelere geçiknesM oylarımıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Adli Tıp Kuruımu Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

(Kuruluş 
Kuruluş <: 
MADDE 1. — Adalet lişîerıinde bilirkişilik görevi 

yapnaik üzere Adalet BaJkanılığımıa bağlı Adli Tıp Ku
ruımu kurulmuştur. 

Balkanhlk gereki gördüğü yerlerde ayrıca kuru
ma ıbağtı olarak Adli Tıp Ihıtüsas Daireleri veya şube
ler ide ikurabilür. 

'BAŞKAN — «Şubeler de» mi, yoksa «şubeleri de» 
mi diyelim? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, bu daire
lerin kendi bünyeleri içinde şubeleri var. Bunlar müs
takil şubelerdir; 3 ncü maddenin «g» fıkrasındaki 
Adli Tıp şubeleridir. 

BAŞKAN — «Şubeleri» dersek dairelerin içindeki 
şubeler mi anlaşılır? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) Öyle anlaşılır efendim. 

BAŞKAN — O zaman «bağımsız şubeler» diye
lim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KÂYNAK (Adalet Komisyonu Başjkanı) — Mümkün 
tabii. 

Sayın Başkanım, ıtnap dairelerin bünyelerinde za
ten şubeleri var. 

BAŞKAN — 'Bundan kastımız onlar değil, bunlar 
taşra teşkilatındaki şubelerdir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Çünkü, 
tabii dikkatlerinizden »kaçmıyor; «tıp ihtisas daireleri 
veya şubeler de...» 

BAŞKAN — «Ve» deseydik olurdu, ama «veya» 
dediğimiz için «şubeleri de» olabilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — EVet 
efendim, «veya» dediğimiz zaman dairelerinden uzak
laşıyor... 

BAŞKAN — Tabii, «veya» deyince ayrı bir şey 
oluyor. «Şubeleri» demek dalha doğru; «i» koymak 
lazım oraya: 

«... Veya şubeleri de kurabilir.» Başjka yerlerde şu
beleri da kurabiliyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Sâ  
yın Başkanım, eğer uygun görürseniz «ihtisas daire
leri» demeyelim, «'ihtisas daire veya şubeleri de» di
yelim. O zaman daha düzgün bir Tüncçe olur. 

BAıŞKAN — «Daireler» denirse çoğunluk oluyor; 
•yani bir tane değil bir kaç 'tane daire. «Daire» olursa 
telk daire manasına almasınlar diye değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
«de» yi de kaldırmak lazım, fazla oluyor. 

'BAŞKAN — Tabii, «de» ye lüzum yok; «... Bağlı 
olarak Adli Tıp İhtisas Daireleri veya şubeleri kura
bilir.» 

O halde ikinci fıkrayı bu sekiyle bir kere daha 
okuyunuz. 

«Bakanlık gerekli gördüğü yerlerde ayrıca kuruma 
bağlı olarak Adli Tıp İhtisas Daireleri veya şubeleri 
kurabilir.» 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı?.. Yolk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Görev : 
ıMADDE 2. — Adli Tıp Kurumu, mahkemeler ile 

'hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderi'len Adli 
Tıp ile ilgili konularda bilimsel ve teknik görüşlerini 
bildirmekle yükümlüdür^ 

ıBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde 'söz almak iste
yen var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Kuruma Dahil Birimler : 
MADDE 3. — Adli Tıp Kurumu : 
a - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı; 
b - Adli Tıp Başkanlar Kurulu; 
c - Adli Tıp Genel Kurulu; 
d - Adli Tıp İhtisas Kurulları; 
e - Adli Tıp İhtisas Daireleri; 
f - Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı; 
g - Adli Tıp Şube Müdürlüklerinden; 
Oluşur. 
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BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı; 

MADDE 4. — Adli Tıp Kurumu Başkanlığı; Adli 
Tıp Uzmanı bir Başkan ve Adli Tıp Uzmanı bir Baş-
Ikan Yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği yönetmelikte 
belirtilen birim ve müdürlüklerden oluşur. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı .. Yok. . 

ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum,: 
Adli Tıp Başkanlar Kurulu :> 
MADDE 5. — Adli Tıp Başkanlar Kurulu; Adli 

Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, Adli Tıp 
ihtisas Kurulları Başkanlarından oluşur. 

'BAŞKAN — 5 nci m'adde üzerinde slöz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(6 ncı maddeyi okutuyoruımı: 
Adli Tıp Genel Kurulu : 
MADDE 6. — Adli Tıp Genel Kurulu; Adli Tıp 

Kurumu Başkanının başkanlığında, İhtisas kurulları 
başkan ve üyelerinden oluşur. 

Genel Kurul için yeteri kadar raportör bulunduru
lur. 

(BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde Genel i Sekre
terimiz Orgeneral Üruğ 'tarafından verilmiş bir öner
ge vardır, okutuyorum: 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Adli Tıp Kurumu Kanun Ta

sarısının Adli Tıp Genel Kuruluma ilişkin 6 ncı mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştiirilimıesini arz ve 'teklif 
ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
M'ilıM Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Adli Tıp Genel Kurulu : 
MADDE 6. — Adli Tıp Genel Kurulu; Adili Tıp 

Kurumu Başkanının başkanlığında İhtisas Kurulları 
Başkan ve üyelerinden oluşur. 

Genel Kurulda görüşülen konu, daha önce kurum 
merkezinde veya taşradaki adil tıp ihtisas dairelerinde 

karara bağlanmış ise, Adli Tıp Genel Kuruluna kurum 
merkezlindeKİ ilgili ihtisas dairesi başkanı, yokluğun
da vekili iştirak eder ve oylamaya- katılır. 

Genel Kurul için yeteri kadar raportör bulunduru
lur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başka
nım, müsaade dderseriz izahat vermek istiyorum;. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Adli Tıp Kurumu
nun anabünyesi ihtisas kurulları ile adli tıp ihtisas 
dairelerinden teşekkül ediyor. Bu genel kurulda sa
dece ihtisas kurulu başkan ve üyeleri var; fakat ay
nı derecede önemli hizmet gören ve hizmetler1! de 
kesin neticeye bağlanan, kimyevi, matematiksel ve 
fiziki neticelere bağlanan morg, gözlem, kimyasal 
biyolojik ve fiziki incelemeler gibi daireler var. Bu 
dairelerin başkanları genel kurulda temsil edilmiyor. 
Halbuki öbürleri nazari veyahut tetkiklere göre ya
pıyorlar; ama bunlarınki daha kesin, daha teknik. 
O halde bu daire başkanlarının da genel kurulda 
temsil edilmesi gerekir. 

Bu bende bir şüphe idi. Dün Kurum Başkanına 
sordum; «Haklısınız, daha ilmi bir çalışma olacak
tır; biz düşünememişiz» dedi. O bakımdan bunun 
6 ncı maddede yer almasını ve 6 ncı maddenin öne
ride arz edildiği şekilde değiştirilmesini tasviplerinize 
sunuyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?.., 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Aynı 
kanaate iştirak ediyoruz Sayın Başkanım. Zaten ya
sanın 15 nci maddesinde Adli Tıp Genel Kurulu
nun görevleri sayılırken ,lhtisas kurulları ve ihtisas 
daireleri tarafından verilip de, mahkemelerce, hâ-
kimliklerce ve savcılıklarca tatminkâr bulunmayan 
işler deniyor. 

Bir ihtisas dairesinin vermiş olduğu bilirkişi ra
poru, mahkemece tatminkâr bulunmamış ve ge
nel kurula götürülmüş ise, ister istemez ihtisas dai
resinin 'başkanı da bu genel kurulda tezimi savuna
caktır. 

BAŞKAN — Bulunmazsa, onu savunacak ya
hut onun üzerinde konuşacak kimse yoktur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu 'Başkanı) — İkinci 
bir konu da ihtisas daireleri arasındaki çelişkilerdir. 
İhtisas dairelerinden birisinin vermiş olduğu raporu 
mahkeme beğenmemiş de genel kurula götürmüşse, 
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genel kurulda o ilgili ihtisas kurulu bulunuyor ve te
zini savunuyor. İhtisas kurulu savunuyor, ihtisas 
dairesine bu imkân verilmemişti. Komutanımızın bu 
önerisine aynen katılıyoruz, ister istemez ihtisas da
iresi kendi tezini genel kurulda savunmak mevkiin-
dedıiır ve kararlar daha salım çıkacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Oylamaya da katılıyor... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Katılı
yor. 

BAŞKAN — Siz ne diyorsunuz? 

KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, tamamen öne
ri doğrultusunda düşünüyoruz. 

Hemen arz edeyim: 813 sayılı Kanunu incelediğimiz 
zaman, aslında meclis ilk defa oluşurken 1926 yılın
da, umum müdür seviyesinde, - o zaman başkanın 
aidi umuimı ımıüldür - umum ımıüldür «muavini ve (ıbu 
daire (başkanları o zaman şube başkanı) şube baş
kanlıklarından oluşuyordu: Umum müdür, umum mü
dür muavini, morg şubesi müdürü, gözlem müşavir 
şubesi müdürü, kimyasal tahliller şubesi müdürü ve 
fizik tetkikler şubesi müdürü. 

Biz tabii, şimdi işin mahiyeti itibariyle daha ge
niş kapsamlı bir kurulla karşı karşıyayız. Kesinlikle 
katılıyoruz ve dikkat edilecek fevkalade önemli bir 
konu, biz 1 nci maddenin 2 nci fıkrası ile bu daire
leri ve bunların şubelerini Türkiye'nin belli yerlerin
de de açabiliriz. 

Örneğin; bir Adana'da da morg şubesi vardır. 
Adana'niii morg şubesinin vermiş olduğu bir rapor 
da genel kurula gelir ise, Adana'nın daire başkanı 
veya şube müdürü istanbul'a gelip katılmayacaktır; 
•ama (onu yine ıbir morg dairesi 'başkanı odan veya 
şube müdürü niteliğinde olan ve asıl anaünitenin ya
nında görev alan daire başkanı kurula iştirak etmek 
suretiyle, konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ortaya ko
yacak ve hakikate varmakta göne kurulu tenvir ede
cektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Demek ki bu önergeye hem Komis
yon hem de Hükümetimiz katılmaktadırlar. 

6 nci madde hakkında verilen bu önerge üzerin
de sayın üyelerden söz almak isteyen var mı?... Yok. 

O halde bu önergeyi yeni 6 nci madde teklifi ola
rak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... KalbuH edıimliştiır. 

6 nci madde önergeye göre olacaktır. 
7 noi maddeyi okutuyorum: 
Adli Tıp İhtisas Kuruilllıan : 

'MADDE 7. — Adli Tıp Kurumunda beş İhtisas 
Kurulu bulunur. Her ihtisas Kurulu bir başkan ile 
aşağıdaki üyelerden oluşur. 

İhtisas Kurularında yeteri kadar raportör bu-
lunduruilur. 

\A, Birinci !İhltisas Kurulu birer; 
— Adli Tıp, 
—< Patolojik Araatomli, 
—• iç Hastalıkları, 
— Kardioloji, 
—' Genel Şıirürja, 
— Nöroşirurji, 
— Doğum ve Kadın Hastalıkları, 

B„ ikinci ihtisas Kurulu birer, 
— Adli Tıp, 
—• Gendi Cerrahi, 
— Doğum ve Kadın Hastalıkları, 
— Radyoloji, 
— Göz, 
— Kullıak - Boğaz - Burun Hastalıkları, 

C. Üçünoü 'ihtisas Kurulu birer; 
— Adli Tıp, 
—• Genel Cerrahi, 
— Ortopedi ve Travmatoloji, 
— Srimir Hastalıkları (Nöroloji), 
—• iç Hastalıkları, 
— Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz, 

D. Dördüncü ihtisas Kurulu birer; 
— AdlM Tıp, 
—• Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, 
—• Patolojik - Anatomi, 
•—> Anatomi, 
— Radyoloji, 

E. (Beşinci İhtisas Kurulu birer; 
— Adli Tıp, 
— Mikrobiyoloji ve Infeksiiyon Hastalıkları, 
— Farmakolojıi, 
—- Biyokimya, 
— Analitik Kimya, 
— A'lllerji, 
—• İmmünoloji, 
—' Anestezi ve Reanimasyon, 

Uzmanlarından oluşur. 
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'BAŞKAN — Enfeksiyon mudur, linfeksiyon mu- ı 
dur?.. 

TÜRKÂN KAYAALP (Adalet Komisyonu Üye
si - Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığı Temsilcisi) — 
Enfeksiyon. 

BAŞKAN — O hailde onu okunduğu gibi yaza- I 
lım, 'bu ingilizce 'gibi yazılllmış. Çünkü, öbür taraf
ta da immünoloji 'diye okuyoruz. Orada ıda infeksıi-
yon okumak Hazım. Halbuki bitaim badiğimiz enfek-
siyon'dur. Enfeksiyonda «tio» yazılır, biz buraya 
«si» diye yazıyoruz. Yani nasıll telaffuz ediyorsak 
öyle yazılır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) •— 'Biz 
tabii tekniğini bilmediğimiz için, (A) ve (fi) bentle
rinde ide «Doğum ve Kadın Hastalıkları» tarzında 
metin geldi, biz 'de aynen benimsemiştik, Halbuki 
Komlisyondaki 'bayan üyemiz bunun «Kadın Hastalık
ları ve Doğum» olarak düzelltıiilmeısii gerektiğini söy
lüyorlar. 

TÜRKÂN KAYAALP (Adalet Komisyonu Üye
si - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, bir iki şjeye daha değinmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

TÜRKÂN KAYAALP (Adalet Komisyonu Üye
si - Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlığı TemsMısi) 
— Burayı, «Kadın Hastalıkları ve Doğum» olarak 
düzelttik. 

Tababet Uzmanlık Tüzüğünde genel şirürji olarak 
geçmiştir ve <A) bendindeki 'doğrudur. (B) bendinde 
«Genel Cerrahi» yazimış, Onun da «şirürji» olması 
geneldir. 

Sinir 'hastalıkları Türkçesiidir, Tababet Uzmanlık 
Tüzüğümde «nöroloji» olarak geçmiştir, Onun ıda 
sırf «nöroloji» olarak yazılması uygun olacaktır. 

BAŞKAN — (fi) bendindeki Genel cerrah. «Ge
nel Şirürjıi» dlarak düzelecek. 

TÜRKÂN KAYAALP (Adalet Komisyonu Üye
si - Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı Temsilcisi) 
— Ondan sonra «Kadın Hastalıkları ve doğum» ola
cak... 

BAŞKAN — Onu düzelttik. 

TÜRKÂN KAYAALP '(Adalet Komisyonu Üye
si - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Temsilcisi) — 
(B), (C) fıkrasında «sinir hastalıklarını sileceğiz, «nö
roloji» kalacak. 

BAŞKAN — Burada «nöroloji» yi kerre içine al
mışlar. I 
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TÜRKÂN KAYAALP (Adalet Komisyonu Üyesi 
- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Temsilcisi) — 
Evet, kerreyi de kaldıracağız, sadece «nöroloji» ya
zacağız. 

BAŞKAN — Tababet tüzüğünde öyle mi geçiyor?. 
TÜRKÂN KAYAALP (Adalet Komisyonu Üyesi 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Temsilcisi) — 
Evet efendim:, 1973 Tababet Uzmanlık Tüzüğünde 
öyle geçiyor, ıhalilhazırda yürürlükte bulunan tüzük
tür. 

BAŞKAN — Şimdi, bu maddenin başındaki 1 nci 
fıkrada, «Adli Tıp Kurumunda beş ihtisas Kurulu 'bu
lunur. Her İhtisas Kurulu bir başkan ile aşağıdaki üye
lerden oluşur» deyince, aşağıdaki üyelere 'başlaması 
lazım. Halbuki «İhtisas Kurullarında yeteri kadar 
raportör bulundurulur» diyoruz. Ya sona almak 
lazım bu cümleyi veya «Adli Tıp Kurumunda beş 
thtisas Kurulu bulunur. Her thtisas Kurulunda yeteri 
kadar raportör bulundurulur ve bir başkam ile aşa
ğıdaki üyelerden oluşur» demek lazım. Şimdi «aşa
ğıdaki üyelerden oluşur» deyince ayrı bir cümle ge
liyor. Bu, raportör bulundurulmayı sona da koya
biliriz. Yani 'ikinci fıkrayı oradan çıkartıp «uzmanlar
dan oluşur» dedikten sonra «thtisas Kurullarında ye
teri kadar raportör bulundurulur» cümlesini oraya koy
mak dalha doğru olur. 

Şimdi maddeyi Ibu yeni şekliyle bir daha 'okutuyo
rum : 

«Adli Tıp thtisas Kuruları : 

MADDE 7. — Adli Tıp Kurumunda beş thtisas 
'Kurulu bulunur. Her 'thtisas Kurulu bir başkan ile 
aşağıdaki üyelerden oluşur. 

A) Birinci İhtisas Kurulu birer; 
— Adli Tıp, 
— Patolojik Anatomi, 
— İç Hastalıkları, 

' — Kardîolöji, 
— Genel Şirürji, 
— Nöroşirurji, 
— Kadın Hastalıkları ve Doğum, 
B) İkinci thtisas Kurulu birer; 
— Adil Tıp, 
— Genel Şirürji, 
— Kadın Hastalıkları ve Doğum, 
— Radyoloji, 
— Göz, 
— Kulak, Boğaz - Burun Hastalıkları 
C) Üçüncü İhtisas Kurulu Mrer; 
— Adli Tıp, 
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— Genel Şirürji, 
— Ontopedi ve Trovmaltofloji, 
— Nöroloji, 
— îç Hastalıkları, 
— Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz, 
D) Dördüncü ihtisas Kurulu birer; 
— Adli Tip, 
— Ruh Sağhğı ve Hastalıkları, 
— Patolojik - Anatomi, 
— Anatomi, 
— Radyoloji, 
(E) Beşine* İhtisas Kurulu ıbirer, 
— Adli Tıp, 
— Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, 
— Farmakoloji, 
— Biyokimya, 
— Analitik Kimya, 
:— Allerji, 
— İmmünoloji, 
— Anestezi ve Reariimasyon, 
Uzmanlarından oluşur. 
İhtisas Kurullannda yeteri kadar raportör bulun

durulur.^ 
BAŞKAN — Endokrinoloji'ye ihtiyaç yok mu aca

ba; o da bir dal bizde?.. 

TÜRKAN KAYAALP (Adalet Komisyonu Üye
si - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Temsilcisi) — 
Efendim endokrinoloji ile ilgili adli vakaları, endokri
noloji îç hastalıklarının 'içine girdiği için, üç hastalık
ları mütehassısı, uzmanı cevaplayabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ORGENERAL NEÜDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genıel Sekreteri) — 'Efendim, izin verir mi-
sîrüz?... 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) —Bu maddelemede şim
diye kadar, mesela madde 3*te küçük (a), (b), (c) di
ye yazılmış, şimdi madde 7'de büyük (A) yazılmış. 
Binaenaleyh bunun yeni baştan, bu şekilde küçük (a), 
küçük (b) olarak yazılması, lazım. 

BAŞKAN — O büyük (A) ve (B) lıerti küçük (a), 
ldüçük (b) olarak düzelttim, 

jŞimdi, bu 7 noi mıadderün okuduğumuz bu &on 
sekili üzeröınde söz 'almak lisıteyen var mı?.. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
(d) fıkrasında, «Dördüncü thltüısas Kurulunda Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları» deniyor, doğrusu «Ruh Sağ-

Ilığı Hastalıklan» mıdır, yoksa «Ruh Sağlığı ve Has>-
talıMıarı» mıdır? 

TÜRKÂN KAYAALP (Adalet Komisyonu Üye-
tsıi - Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlliığı Temsliklisıi) — 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları., 

BAŞKAN — Tabiini .öyle?.. 
TÜRKÂN KAYAALP (Adalet Komisyonu Üye

si - Sağlak ve Sosyal Yandım Bakanlığı Temsü'lclisii) —> 
Evet efendim, öyle. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ruh 
Sağlığı ayrı bir kol mu? 

TÜRKÂN KAYAALP (Adalet Komisyonu Üye-
sıi - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tamsü'lcM) —• 
Ruh Sağlığı, hastalanımadan önceki, yanli hastalık ha
fine gelmeden önceki ruhum sağlığıdır. Bsiır de liyice 
hastalandıkltaıı sonraki durum vardır; yanli tam has
ta olduğu zamanki tedaıvM de yine onların branşı 
içilme giriyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Katite* 
dillen, hastalık değil mlidir? 

TÜRKÂN KAYAALP (Adalet Komlisyonu Üye
si - Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığı TemsüıaM) — 
Kastedilen, bir hastalık hallime, tamam'iylıe tam hasta
lık balünıe dönüşmeyen haildir. İnsanılıar bazı olayla
rın tesiiri altında kalır ve muhli bakımdan, hastalan
maktan korkar, ve bir ruh doktoruma gidebilıiir. Bir 
endişesi vardır, tam hasta değildir. Onun liçjin bu 
Ibranş onu da sözHe, telkinle, ilaç vermeyerek bir ne
vi tedavi eder. O artık tam hastalığa girmiyor. Ruhen 
sağlığa' kavuşturma; yanli bozulmuş ama, ıtiüm hasıta-
flık sekilime gelmemiş. 

BAŞKAN — Burada çene oerrahkıi ve düşe aSlt 
IbJiçbir şey yok, dükkatümi çekti; onu artık dışaırıdan 
mı dinlıeyeoek böyle bir şey olunsa, ona aiit bir konu 
olunsa? 

TÜRKÂN KAYAALP (Adalet Komisyonu Üye
si - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tetmsiıcliısii) — 
Evet ©fendim, şimdi birçok ilhitlisas dalı var; 40'ıın üze
rinde uzmanlık dalı var. Bunların betpsiini koymanın 
imkânı yok. 

ıBAŞKAN — O zaman bir haısltane o&iuır. 

TÜRKÂN KAYAALP (Adalet Komisyonu Üye
si - Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığı TemsiüM) — 
Adili Tıp hocalanmızın şimdiye kaidar uygulamada 
gördükleri yakalardaki ağırlıkları epey rol oynadı bu 
'ihtisas dallarını koymamızda. Arada tabi değişlik bir 
ışey oluyor; o zaman, dışarıdan bir blMrkdş&den istifa
de edilecek. 
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BAŞKAN — Başka 7 nci rnaldde üzerinde söz alr 
ımak isteyen?.. Yok. 

Maddeyi son sekiliyle oylanmuzıa sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 ıncii maddeyi okutuyorum : 
Adili Tıp Kurumu İhtisas Daireleri: 
MADDE 8. — Adli Tıp İhtisas Daireleri, 
a - Morg, 
,b - Gözlem, 
c - Kimyasal Talhüer, 
d - Biyoloji, 
e - Fizik İncelemeler, 
i <• Trafik, 
Daireleri Başkanlıüdî rı ile yönetmelikte bdHirtiflıen 

şubelerinden oluşur. 
Her 'ihtisas dairesinde uzman bir daire başkanı ile 

sayıları yönetmelikte tespit edflıen yeteri kadar uzman 
bulunur. 

jBAŞKAN — 8 nci madde üzerinde sıöz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarımıza sönüyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul «dfflmliştfir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 

Adili Tıp Grup Başkanlığı: 
MADDE 9. — Bu Kanunun birindi maddesi ge

reğince gerekli görülen yerlerde birden fazla Adili 
Tıp İMsas Daireleri açtığımda bu yerlerde ayrıca Ad
li Tıp Kurumu Grup Başkanlığı da kurulur. 

Adili Tıp Kurumu Grup Başkanlığı bir Başkan 
l e bum bağlı bürodan oluşur. 

Grup Başkanfoğı görevinli daire başkanlarından en 
kıdemi Adli Tıp öğretim üyesi, yoksa, akademik un
vana sahip en kıdemli öğretim üyesi, onun da buüun-
maması halinde en kıdemi dalire başkanı yürütür. 

Grup başkanlıklarının görevleri, çalışına usul v© 
esasları (ile teşkil edilecek ıbürolların kuruluşları yönet-
mellikte göslterilür. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmıeyenler.. Kabul edilmiştir. 

110 ncu maddeyi okutuyorum : 
Adli Tıp Şube Müdürlükleri : 

10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

II1 nci maddeyi okutuyorum1: 

ÎKÎNOÎ BÖIJÜM 

Görevler 
Adli Tıp Kurumu Başkanının Görevleri : 
MADDE 11. — Adili Tıp Kurumu 'Başkanı Ku

rumun idari, Adli Tıpla ilgili bilimsel ve hukuki iş
lemlerinden sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar: 

a - Adli Tıp Kurumunu temsili etmek, 
b - Adi Tıp Genel1 Kurulu ve Başkanlar Kuru

luna Başkanlık etmek, 
c - Kurumun verimli ve düzenli çalışmalarını sağ

lamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak, 
d - ihtisas Kurulları, daireler ve şubelerde ölüm, 

İstifa, emeklilik gibi nedenlerle kadronun 'boşalması 
veya kanuni mazeret halinde, bu mazeretim devamı 
süresince, Kuruma ibağHi uzmanılan uzmanlıklarına 
uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak, 

e - Yayınlanmasında yarar umulan rapor, görüş 
ve çalışmaların yayınlanmasını sağlamak, 

f - Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

M nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Başkan Yardımcısının Görevleri : 
MADDE 12. — a - Kurum Başkanının vereceği 

görevleri yapmak, 
b - Kurum Başkanının yokluğunda ona vekillik 

etmek. 
BAŞKAN — 12 nci maıdde üzerinde söz almak 

isteyen?., Yoktur. 
il 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 ncü maddeyi okutuyorum : 
Adli Tıp Başkanlar Kurulunun Görevleri : 
MADDE 13. — a - Kurullar, daireler ve şubele

rini iş durumu ve ihtiyaçlarımı gözönünde tutarak 
uzman ve raportörlerin görev yerlerini belli etmek. 

b - Zorunluluk halinde İhtisas Kurul1 başkan ve 
üyeleri ile daire başkanı, şube müdürü, uzman' ve 
diğer görevlilerin yerlerini değiştirmek, 

c - İhtisas Kurulları ile daire ve şubelere yıl için
de gelen işlerin normal çalışma düzeni içerisinde 
karşılanamayacak oranda artmış ve kurul, daire ve 
şubeler arasında liş bakımından bir dengesizlik mey
dana gelmişse, 'bir kısım işlerin mahiyetlerini de 

MADDE 10. — Adli Tıp Sulbe Müldürluklıerinlin 
adili tabiplerden başka kimlerden oluşacağı, görevleri 
çalışma usul ve esasları, nerelerde kurutacağı yönet
melikte gösterilir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
tfsteyen?... Yoktur. 
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gözdimtk suretiyle başka kurul, dalrre ve şubelere ver-
mekı 

d - Diğer 'kanunlarla verilen görevleri yapmak. 
iBAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yoktur. 
13 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... 'Kabul etmeyenler... Kabul 'edilmiştik. 
14 ncü maddeyi okutuyorum: 
İhtisas Kurulları Başkanları ve Daire IBaşkanları-

. nın Görevleri ve Bunlara Vekâlet : 

MADDE 14. — a - Kurul ve (dairelerin ahenkli, 
verimli ve düzenli çalışmasının gerçekleşmesini ve iş
lerin mümkün olanı süratle incelenip karara bağlan
masını, kurul ve dairelerim kendi kararları arasında 
meydana gelen uyuşmazlıkların önlenmesini sağlamak 
için gerekli bütün tedbirleri ataıak, özellikle dosyala
rı takdir edecekleri bu esaslar uyarınca tespit etmek, 
raporları yazmak veya raporların hangi üye, uzman 
veya raportör tarafından yazılacağını! belli etmek, 

lb - Adlü Tıp Kurumu: Başkanının yetkileri saklı 
kalmak üzere emrindeki görevlileri denetlemek, 

c - Raporların zamanında yazılıp dosyaların Ku
rum Başkanlığına iadesini sağlamak, 

d -• Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

İhtisas Kurulu Başkanına, yokluğunda en kıdem-
i üye vekillik eder. 

Daire 'başkanlarının yokluğunda o dairenin en kı
demli şube müdürü veya uzmanı, bulunmamaları ha
linde Adli Tıp Kurumu Başkanının, diğer daire baş
kanları veya uzmanları arasından görevlendireceği 
kişi vekillik eder. Adli Tıp Grup 'Başkanlığı bulunan 
yerlerde bu görev grup başkanı tarafından yerine ge
tirilir. 

BAŞKAN — ,14 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

14 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okütuyorumi: 

Adli Tıp Genel Kurulunun Görevleri : 
MADDE 15. — a - İhtisas Kurulları ve İhtisas 

daireleri tarafından verilip de mahkemeler 51e hâkim-
lükler ve savcıtıklarca mahiyeti itibariyle kanaat veri
ci nitelikte bulunmayan ve Adili Tıp Geneî Kurulun
da görüşülmesine lüzum görülen üsleri, 

ib - İhtisas Kurullarınca oybirliğiyle karara bağ
lanmamış işleri, 

c - İhtisas Kurullarının verdiği rapor ve görüş
leri arasında ortaya çıkan çelişkileri, 

İncelemek ve kesin karara bağlamak. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerimde söz almak is
teyen?., Yoktur. 

15 nci maddieyi oylarınıza sunuyorum'. Kalbul 
edentor... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir.; 

16 nci maddeyi dkutuyorumı: 
İhtisas Kurularının] Görevleri : 

MADDE 16. — I - Genel Görevleri : 
Bu Kanun kapsatmana giren işlerde; 
a - Bilirkişilerce, 
b * Fizik incelemeler şu'besii İle trafik şubesinin top

la ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere Adli 
Tıp ihtisas daıirelörince', 

c - Adli tabiplerce, 
Verilip de maihlkemden, hâıkknlilkler ve savcılıklar 

tarafımdan kanaat verici ni'telikte görüllmıeyen ve <bir-
birileriyle çelişki hailinde olduğu belirlenen raporları 
inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini 'bildirmek. -

II - özel GorevfcJri : 
a - Birinci İhtisas Kurulu; 
Beşinci İhtisas Kurulunun görevine girmeyen ölüm

le ilgili işler ile diğer kurulların görevine ginmıeyen iş* 
ler* 

lb • İkinci1 İhtisas (Kurulu; 
Müessir filler, adabı umumiye ve nizamı aile aley

hine işlenen cürümler, ırkın jtumlüğü ve sağlığı aley
hine istemen cürümler, 

c - Üçüncü İhtisas Kumlu; 
İkinci İhtisas Kurulunun görevime girmeyen Sos

yal Sigortalar, İş Kanunu 'ile ilgil olaylar, maluliyet
ler, meslekte kazanma gücü kaybı, meslek hastalıkla
rı ve mesleki kusurlar, hürriyeti tahdit eden cezalarım 
tehiri sebepleri, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama 
sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi 
veya kaldırılmasına ilişkin işlemler, 

d - Dördüncü İhtisas Kurulu; 
Cezai ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten 

sebepler ile hukuki ehliyetlin tespiti, hacir altına alın
ma, fiile mukavemet edilip edilemeyeceği hususlarının 
tespiti, 

e - Beşinci İhtisas Kurulu; 
Zehirlenmelerle, allerji ve immünolojiye, ilaç kim

yasına, alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler, 
nesep tayinime ilişkin işler; umumun sıhhatine, ye-: 
necek ve içilecek şeylere ilişkin cürümler, uyutucu ve 
uyuşturucu maddeler, gıda ve ilaca ilişkin işler, 

Hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek* 
BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur, 
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16 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Morg Dairesinin Görevleri : 
MADDE 17. — Mahkemeler ile hâkimlikler ve 

savcılıklar tarafından gönderilen ceset ve ceset-organ
ları ile canlılara ait dokular ve kıllar üzerinde her 
türlü incelemeleri yapmak ve sonucunu bir raporla 
tespit etmek.ı 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur., 

17 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum : 
Gözlem Dairesinin Görevleri : 
MADDE 18. — Mahkemeler ve hâkimtiklerce göz

leme tabi tutulmasına karar verilenleri gözleme tabi 
tutmak ve gözlem sonucunu bir raporla tespit etmek. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur.! 

18 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 
Kimyasal Tahliller Dairesinin Görevlenil : 

MADDE 19. — Mahkemeler ile hâkimlikler ve 
savcılıklar tarafından gönderilen toksikolojik, gıdai, 
sınai, narkotik, ilaç ve diğer çeşitli maddeler ile alko-
lometrik analizler yapmak ve sonucunu bir raporla 
tespit etmek. 

BAŞKAN — 19 ncu ımaidıde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yokfar,t 

19 ncu maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kaibul ediitoıüşllir. 

20 nöi maddeyi okutuyorum : 
(Biyoloji Daîresinanı Görevleri : 

MADDE 20. — Mahkemeler ite hâlkıiımliMer ve 
savaştıklar tarafından gönderilen kanlı eşya, spermi le-
Jeesi, lekeli eşya, ikam grupları ve faktörleri, ibalbalığıo 
tayini, İkam sayımı, kan ve omurilik suyunda bakteri
yolojik ve* serolojik incelemeler yaparak sonucunu hir 
raporla tespit etanek.. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'21 noi maddeyi okutuyorum : 
Fizik İncelemeler Dairesinin Görevleri : 

r MADDE 21, — Mahkemeler ile hâkimlikler ve 
savcılıklar tarafından 'gönderilen silah, mermi, yazı 

(Graifolojik - daklioskopik), fotoğraf, resim, imza, im
za niteliğini taşıyan parmak izleri ile radyolojik, rad
yoizotop, klimatalojik, materyel ve olaylarla ilgili ola
rak incelemeler yaparak sonucunu bir raporla tespit 
etmek. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

212 nci maddeyi okutuyorum : 
Trafik Dairesinin Görevleri: 
'MADDE 22. — Mahkemeler ile hâkimlikler ve sav-

cıliıklarca gönderilen trafik olayları ile ilgili konular
da gerekli muayene ve incelemeler yapmak ve sonu
cunu bir raporla tespit etmek, 

(BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

IMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.^ 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çalışma Esasları 

Adlî Tıp Genel Kurulunun ve İhtisas Kurullarının 
Çalışması : 

MADDE 23. — A) Adli Tıp Genel Kurulu Adli 
Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında İhtisas Kurul
ları Başkan ve üyeleri ile toplanır. 

Genel Kurula İhtisas Kurulları Başkan ve üyeleri
nin en az üçte ikisinin iştiraki zorunludur. 

Kararlar çoğunlukla alınır. Başkanın yokluğunda 
'Başkan Yardımcısı, onun da yokluğunda en kıdemli 
İhtisas Kurulu Başkanı Genel Kurula Başkanlık eder. 

İhtisas Kurullarından Genel Kurula havale edilmiş 
dosyalar hakkında raportör üyenin raporunu okuyup 
gerekli açıklamayı yapmasından sonra, o işle ilgili bu
lunan Kurul Başkanı, yok ise Kurul temsilcisi olan kı
demli üye, ya da, Kurul Başkanının uygun göreceği 
diğer bir üye Kurul görüşünü açıklar. 

İkinci maddede sayılan yargı organlarınca gerekli 
görülen konuların Genel Kurulda görüşülmesi halle
rinde, konu Genel Kurul raportörleri tarafından ha
zırlanarak Kurula sunulur. Kurul Başkanı izahat ver
dikten sonra konu hakkında tartışma açılır. 

Konu ihtisas kurullarından hangisini ilgilendiri
yor ise Başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla işti
rak etmek zorundadır. İncelenecek konunun uzman 
üyesi bulunmadıkça bu konuda müzakere acıkmaz. 

— 404 — 



M. G. Konseyi B : 74 2 . 10 . 1981 O : 1 

B) Adli Tıp İhtisas Kurullarının Çalışması : 
Adli Tıp İhtisas Kurulları Başkanının başkanlığın

da işin niteliğine göre en az dört üye ile toplanır ve 
oyçokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Baş
kanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır. 
Üyelerden birinin özürlü olması veya yokluğu halinde 
eksiklik diğer kurullardan alınacak üye ile tamamlanır. 
Şu kadar «ki tetkik edilecek konu, ilgili uzman üye ha
zır bulunmadıkça müzakere edilemez. 

C) Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve İhtisas Ku
rulları lüzum ıgörüldlüğü hallerde kararını vermeden 
önce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onan
mış örneklerini mahallinden isteyebileceği gibi aslı üze
rinde de inceleme yapması zorunlu olduğunda bunla
rı da isteyebilir. 

Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve ihtisas kurulla
rı 'ilgili 'kişileri gerektiğinde muayene ve bunları usu
lüne göre dinleyebilir Her türlü tetkikatı yapar ve 
yaptırabilir. 

Adli Tıp Genel Kurulu kararları nihai olmakla 'be
raber mahkemelerin delilleri serbestçe takdir hususun
daki yetkilerini kısıtlamaz. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun lû ncu maddesinin 
hükümleri saklıdır. 

(BAŞKAN — Ş/imdi (A) (bendiinin 6 ncı fıkrasın
da; «Konu ihtisas kurularından hangisini ilgilendiri
yor ise başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla iş
tirak etmek zorundadır. Ihcdıenecek konunun uzmanı 
üyesli bulunmadıkça bu konuda müzakere açılamaz» 
ıdediiik; halbuki 6 ncı maddedeki bir önerge il© Genel 
Selaıeöerimiz «daireleri» de koymuştu, burada o 
ypk. Zannediyorum bumun bak/kralda, yani 23 ncü 
madde üzerinde Genel Sekreterimiz tarafımdan veril-
mıiş bir önerge var; şimdi ıbu önergeyi okutuyorum: 

Mili Güvenlik Konseyi (Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan Akli Tıp Kurumu Kanun 
Tasarısının 23 ncü maddesinin (A) bendinin birindi 
fıkrasının aşağıdaki şeklide değişittirilmesiini arz ve 
teklif ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Origeneral 
Müü Güvenlik Konseyi 
Gendi Sekreteri 

MADDE 23. — A) Adi Tıp Genel Kurulu Adi Tıp 
Kumunu Başkanının başkanlığında ihtisas kurulları 
başkan ve üyeleri ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrası 
ujgazmca kurak katılmasa gereken ihtisas dairesi baş-
4nn veya veküinin iştökaki üe toplanır. 

BAŞKAN — Bu 1 nei fıkrası değil mi?.. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güvea-

'ltiık Konseyi Genel Sekreteri) — Evat. 
(BAŞKAN — 1 ncıi fıkrasını bu şekillide, yani 6 ncı 

maddeye paralel olarak değiştirdik. 
Bir de, benim söylediğim husus var, (A) 'bem/dürüa 

son fıkrasında, «Konu ihtisas kurullarının hangisini 
igBendiriyor ise, Başkan ve üyeleri o oturuma ço
ğunlukla iştirak etmek zorundadır.» Burada «daüre» 
olmayacak mı? 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adafet Komisyonu Başkanı) — Sayını 
Başkanım, daire, kurul olarak iştirak etmediği içlin, 
sadece daire başkanı iştirak ediyor, oya iştirak edi
yor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milili Güvene 
İlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hemen aıîjtında da 
efendim, «... İncelenecek konunun uzman üyesi bu-
ılunmaidıkça» ibaresi var. Mesela morg uzmanı bu» 

' iunmaısı gerektiği hailde, eğer bulunmazsa, konu mü
zakere edilmiş okuyor. 

Binaenaleyh, baştaki 1 ncü fıkrayı böyle tadil et
sek de, maksat hâsıl olmuş oluyor. 

BAŞKAN — Ben bu önergeyi oylamadan evvel 
'bir hususa daha değineceğim. (B) fıkrasında, «AJdl 
Tıp İhtisas Kurulları Başkanının başkanlığımda, işin 
ıni'teüliğine göre en az 4 üye üe toplanır:» diyor. 

iBaşkan hariç, 4 üye; değil mi? Hepsi 5 oluyor. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hepsi, 
asgari 5 üye oluyor. 

BAŞKAN — önerge veya 23 ncü maddenin (A) 
fıkrasının 1 hoi bendi üzerinde söz almak isteyen ar
kadaşımız var mı?.. Yok. 

23 ncü maddeyi, yapılan deliklikle oylarınıza 
ısunuyorum : Kabul edenler.. .Kabul etmeyenler.., 
Kabul ediimişıtir. 

1 ncü fıkra bu önergeye göre değiştirilecektir. 
24 ncü maddeyi okutuyorum : 
Kurum Dışından Bilirkişi Dinlenmesi : 
MADDE 24. — Genel Kurul ve İhtisas Kurullan 

ile daireler incelediği konularla ilgili olarak kurumda 
bulunmayan tıp ve diğer uzmanlık dallarında kurum 
dışından uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesine 
karar verebilir. Uzman kişiler oya katılmamakla bera
ber görüşünü bir raporla Genel Kurul, İhtisas Ku
rulu veya Daire Başkanlığına bildiir&rflıer. 

Bilirkişilere yöne'ümeikteki esaslara göre Genel 
Kurulı, İhtisas Kurulu ve Daire Başkanlığınca çalış
masına uygun ücret takdir olunur. 
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BAŞKAN — 1 noi maddede «Adalet dişlerinde bi
lirkişilik görevi yapmak üzere Adalet , Bakanlığına 
bağlı Adili, Tıp Kurumu kunâmuşıfcur» dedlik. Bu Ku
rum zaıten bilirkişi nitdiğtiınıded'ir. Simidi okunan mad-
de ile ikinci bir bilirkişi dinlenmesi durumu ortaya 
çıkıyor. Buna. ne diyorsunuz? Yani, nitelerken biz; 
Adili Tıp Kurumunu bilirkişi olıaırak niteledik; şimdli 
bilirkişi, İkinci bir biillinküşli ilhdaıs edüyor manası çı
kar burada. Acaba, 1 noi maddede, «fetölirkıiışilk göre-
fVi yapmak üzere» rrui desıaydlik, yoksa başka bir tabir 
mi kulansa idik?... 

Buyurun. 
İKBMALETTÎN AUt KÂŞtFOĞLU (Adafa Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanunumuza göre iki türlü biiıMşli 
vardır; bir tanesi resmi bilikk'işıi, diğeri de özel 'bir k)i-
şi niteliğindedir. Bu Adli Tıp müessesei, gerek genel 
kurul olarak gerek ihtisas kuruları olarak, gerek dai
reler olarak, gerekse şubeler olarak resmi bilirkişi nite
liğindedir. 

Eğer iş resmi bilirkişi niteliğindeki bir kurulda çö-
zümlenecekse, zaten Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
numuzun. 66 ncı maddesi, özel bilirkişi dinlemeye mü
saitti. Ancak, burada dün de arza çalıştığımız gibi, 
sayın komisyon temsilcisi hanımefendinin de işaret et
tiği gibi, nihayet biz bünyemize bu kere dalhi 20 ihti
sas dalı aldık; ama bugün ihtisas dalı sayısı 40. Kaldı 
'ki, yalnız tıp dalı da bizi enterese etmiyor; hele tra
fik de bizikn bünyemize dahil olunca, aslında kanunun 
adı zaten bilirkişi, bir ekspertiz müessesesi oldu, yal
nız adli tıpla uğraşan ıbiir uğraşı dalı da çıktı; çünkü 
gök ilimleri de bunun içerisine girdi, astronomi de bu
mun içerisine girdi; hatta komisyonda «Acaba kanunun 
ismini de mi değiştirelim.» diye konu tartışıldı. Simdi 
durum böyle olunca, mesela hafif bir hasar ile geçişti
rilebilecek bir trafik kazasında, eğer ölüm meydana 
gelmişse; ölüm nedeninin elektrik aksamındaki bir arı
zadan - bazı firmalar için, özür dileyerek söylüyorum, 
suçlamıyorum; ama aniden yanıveriyor - meydana ge
lip gelmediğini tespit için 'biz buraya ne getirirsek ge
tirelim, bir teknik elemanı dinlemek, yine mümkün 
olacak. Adli tıp hiçbir zaman, «Efendim, benim bu ko
nuda uzmanım yoktur, bu konuda size bir mütalaa ve
remem» diye dosyayı bize geri çeviremez. Adli tıp, bir 
(bir trafik konusunu incelerken, kendi uzmanlık dalla
rıyla meseleyi çözümlüyorsa ne âlâ; «ama çözümlemi-
yorsa, 'bir elektrik mühendisinin... 

(BAŞKAN — Mesele yok; onu biliyoruz da... Res
mi bilirkişilerin, gerektiğinde, özel bir bilirkişiyi de 
dinleme salahiyetini 'haiz olup olmadıklarını ısordum. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabii efendim. 

BAŞKAN — ©uyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, zaten .aslında Genel Kurul, İhtisas Kurulu, dai
reler, incelediği konularla 'ilgili olarak Kurumda bu
lunmayan tıp ve diğer uzmanlık dallarında bir bilirki
şi dinleyecekler. Dinlenen 'bilirkişiler oya katılmaya
cak, karara imza koymayacak; ama teknik bilgi vere
cekler. Asıl görev, Adli Tıp Kurulunundur; imza sa
hipleri, Adli Tıp Kurulunun üyeleridirler. Bu, sade ve 
sade, onların bilmediği konularda onları aydınlata
caktır. Ejvet, bir yerde Çelişiyor; «Adli Tıp Kurumu 
zaten bilirkişi; bir başka bilirkişiden rapor mu alıyor?» 
gibi bir izlenim veriyor. Halbuki, maddenin yazılış 
biçimine göre, sade ve sade, o bilirkişiden bilgi ala
caktır; kendinde bulunmayan bir bilim dalındandır o, 
bilgi alacaktır; ama kararını kendisi verecek, raporunu1 

kendiisi imzalayacaktır. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, mesele yok; çelişki olmuyor. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bir konuyu da
ha arz edeyim. Şu anda 6119 sayılı Kanunda da buna 
yönelik aynı madde var ve bu, hükmünü yürütüyor 
efenldim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
24 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen ar

kadaşımız var mı?.. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

müsaade eder misliniz, 
BAŞKAN — ıBuyurun, Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi, biz 

bilirkişileri açıklarken «'İhtisas dalında olmayan» de
dik. Ola ki, ihtisas dalında olup da, çözemedikleri ko
nu olursa ona ne diyeceğiz? Hani bir vakitler bir keli
me koyduk, «daha üst düzeyde» diye. 

BAŞKAN — İşte onu, dün «yüksek derecede» di
yerek düzelttik. 

ORGENERAL 'NURETTİN ERSİN — «Yüksek 
derecede» tabirini koyduk, kaldırdık, 

Şimdi, «bulunmayan dal» kabul; ama kendi âa-
unda da çözemezse?. Olabilecek bir şey. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Gayet 
tabii. 

Şimdi, tıp dalları uzmanlıklara, onlar da yüksek 
uzmanlıklara bölünüyor veya yan dallara gidiyor. Bir 
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dahili hastalıklar mütehassısı, yan ihtisas dalı olan, 
mesele demin buyurduğunuz, endokrinoloji mütehas
sısını veya bir başka yan dal var ise - kendi bünyesinde 
de bu yoksa - onu çağırıp, dinleyecekler; tabii, ken- , 
dini aşan konu olacak. Bu bir yan dal' olur veya ken
di bilim dalının daha derinlemesine... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tamam, 
doğru, «O zaman bu engel olmasın» demek itiyor
sunuz. 

MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyo
nu Başkanı) — Hayır hayır, olmaz. 

(BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTİN AIİ KAŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Sayın Orgene
ralimizin üzerinde durdukları konu, cidden çok önem
li bir konu. O bakımdan biz böyle bir kısıtlama getir
memiştik. Yani, iç hastalıkları mütehassısı olsa dahi, 
eğer kendi (bilgi dağarcığıyla bu çözümlenemiyorsa, 
nihayet çok önemli bir konu, ama burada bir kısıtla
ma getirdik. Eğer o dalda uzman varsa, kesinlikle 
dışarıdan uzman getirme olanağı yoktur. Eğer Yüce 
Konseyiniz, kendi uzmanlık dalında da gerekirse dı
şarıdan uzman getirilsin diye düşünüyor ise, bu kı
sıtlamayı buradan kaldırmak lazım* 

(BAŞKAN — Eskiden nasıldı? 
'KEMALETTİN ALÎ KAŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — «Lüzum gördüğü takdirde» di
yordu efendim. 6119 Sayılı Kanunda «Meclis gerek 
gördüğü takdirde dışarıdan bilirkişi de dinleyebilir» 
şeklinde idi ve ancak şöyle bir mütalaa da serdetmiş-
tiniz Sayın Başkanım ve 'bu sefer dışarıdan mütema
diyen uzman ister. 

BAŞKAN — Zaten uzman alıyoruz buraya. 
KEMALETTİN ALÎ KAŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — ıBu iş tabii terazinin iki gözü. 
Eğer, «kendi ihtisas dallarında da bilirkişi getirir» 
dersek, kendilerini belki tembelliğe sevk ederiz. 

(BAŞKAN — O zaman ona ihtiyaç yok. 
KEMALETTİN ALÎ KAŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Buna ihtiyaç yok. Evet burada 
uzman k'işi alıyoruz. 

BAŞKAN — Buraya kişileri, uzman diye alıyoruz 
ve zamanla 'bunlar mütemadiyen uzmanlaşıyor. Bir 
bıçak darbesinde, bir kurşun yarasında dışarıdan ge
tirileceklerden daha çok uzmanlaşıyor o dalda; öyle 
de olması lazım. 

IKBMALETTtN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet, tabii. Bunlar en az bir 
hukukçu kadar hukuk da biliyorlar. Yani bu, tama-
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men sizlerin takdirine bağlı bir keyfiyet: '«Uzmanlık1 

dalı olmasına rağmen, bilirkişi dinlensin mi?» Bu
nun fayda ve mahzurlarını mütalaa edip, ona göre 
kararınızı vereceksiniz. 'Bunun tabii faydası vardır; 
kesin; ama doğuracağı zarar, eğer faydasını geçiyor
sa, buradaki kısıtlamayı öyle zannediyorum ki, mu
hafaza etmek lazım. Takdir sizlerindir. 

'BAŞKAN — O zaman belki özel olarak hocasını 
çağırır ve o dalın uzmanı; «Hocam buyurun. Bir şey 
var; bana bu konuda yardım eder mıisin » der, onu din
ler; ondan ısönra kendisi karar verir. Yoksa mütemadi
yen bilirkişi, bilirkişi getir, bunun sonu alınmaz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu 'Başkanı) — Sayfli 
Başkanım, 6119 sayılı Kanunda bu imkân verilmişti; 
ancak o zaman bir dahiliye mütehassısı, bir kadın has
talıkları mütehassısı bir akıl, bir genel cerrah, bir pa
tolog, bir tıbbi kimyadan oluşuyordu; gerektiğinde, 
koşulsuz, ister istemez, dışarıdan bilirkişi çağırma İh
tiyacı duyuluyordu. Şimdi zaten "kendileri ihtisas dal
larının tamamen hemen hemen içerisindeler; ama bir 
dahiliye mütehassısı, ° l a '-ki-» kendini aşan bir konuda, 
bir doçentin veya o dalda daha da ihtisaslaşmış, ki
tap yazmış, eser vermiş bir kişinin de dinlenmesini is
teyebilir. Ona imkân verecektir. Bunu suiistimal ede-
ceiklerini sanmıyorum. Çünkü, aksi bir yerde kendi 
ilimlerini inkâr etmek ve zaaflarını ortaya koymak 
gibi olacaktır. İhtisas kurulu, kendinde var olan bir 
mütehassısa rağmen dışarıdan bir mütehassıs getiri
yorsa, oradaki mütehassıs mutlaka bundan rahatsız 
olacaktır. Bunu suiistimal edeceklerini sanmıyorum. 
Aksi halde kemdi aczini ortaya koyacaktır; «Ben bu 
işe akıl erdiremedim; benim ötemde bir adam getMnı» 
diyecektir. 

Bu imkânı bırakalım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Dediğiniz 
şekilde o halledilir; çağırır, konuşur. Nihayet ona ait 
bir ihtisastır; görüşür, aynı karan kendisi verir. 

HÂKİM TUĞGENERAL İMUZAFFER BAŞ
KAYNAK '(Adalet Komisyonu Başkanı) — Yalınız 
şöyle tabii : Din'leyeceiktir; onun görüşünü tutanağa 
getirecektir; o tutanak da o gün yayınlanacaktır, o 
dosya gidecektir; hâküm, ister istemez o uzmanın da 
görüşünü oradan okuyacaktır; o bakımdan. O zaman 
resmi olmaz, gayri resmi istişare olur, dosyanın içinde 
'bulunur. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — O tama
men özel olur; İfadesi 'tamamen kendine ait olacak. 
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'BAŞKAN — İhtisas sahibi Dr. (Sayın (Bayatı Kaya-
,a%>'İ dMttyefoı. 

TÜRKÂN KAYAALP (Adalet Komisyonu Üye
si - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Başkanım, ben bu maddenin bu şekilde kalma-
'sı daha uygundur derim. Çürikü, 'ihtisas dallarının mu
hlim olanlarını zaten 'koyduk ve onların kendi dalların
da karar vermesi lazım; ama yan dalda, belirli bir ih
tisas dalında bir şey çıktığında da buna 'da imkân ver
dik. Suiistimal edilebilir, eğer hani diğerlerine 'de ve
rirsek. Dediğimiz gibi, Özeli olarak hocasından, baş
kalarından yardim isteyebilir ve 'dolayısıyla zaten bir 
ücret de ödeniyor, bir balkıma mali fazla bir yük de 
yüklememiiş oluruz. 

BAŞKAN — Ben, ücretten ziyade, ıbu işin mesu
liyetini üzerinden atmak için, «Bir defa da ben bir 
profesöre danışayım, bir defa da bir 'doçente danışa
yım, ne olur ne olmaz, kendimi tatmin edeyim» diye 
hep o yola gideceklerinden endişe ederim. Yani, bu 
konuda kendisini zorlasın. Bu konularda artık kimseye 
<soranamaya gayret etsin. Dediğiniz gibi, iç hastalikta-
mn daha bir çok branşları var; mesela gaslttoenltorolb-
ji var; biz onu koymadık. Belki «Efendim, gastroenltb-
roloji mütehassısının dinlemesinde, buna bafcmıasın-
da yarar var» diyebilir; o zaman çağırırlar. Zalüen o 
dal yoktu. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Olmadığı 
ifade edilmediği için, çağırabilirler. 

iHÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYMAK (Adalıöt Kbmıisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım; şöyl© diyor 'efendim : «İncelediği 
konıuflıarlıa ilgili olarak Kurumda bulunmayan tıp ve 
Idiğer uzmanlık dallarında, kurul dışından, uzman ça
ğıra.» 

«Kurullda bulunmayan» libaresli maddede var efen
dim; 

IBAŞKAN — Var; zaten onu diyorum. Mesela, 
gasitroenıtoroloji yok. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalıöt Kom&yonu Başkanı) — Oemıin 
buyurdunuz; çenıe cerrahisi yok. Onıları çağırabilir. 

IBAŞKAN — Orilları çağırabilir; ama kendi dall
ına glirliyorsa; biraz ıda kendisi bu işte uzmanlaşanı 
artık. Zaten biz onu uaman diye almışız. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkamı) — «Kurum
da bulunmama» koşulu var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MıiHti Güven-
Ilik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ayrıca 29 
ncu maddede, «üniversite bulunan şehirlerdeki Adili 
Tıp ve kimya enstitüleri lıe, ıstindr ve ruh hastalakllao 
kfllinliıklleri de, bu şehirlerdeki ad i olayilıardan dolayı, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre bilirkişi 
sayılır» hükmü var. 

Binaenaleyh, zaten bu gibi çok üslt düzeydeki uz
manlık ihtiyacını ünıiverslite karşılayacaktiir. Bugüne 
kadar buradan sağlanıyordu; orası da kapanmış de
ğil. \ 

BAŞKAN — Adlii Tıp varsa, orada açılmışsa; üni
versiteye de verebilecek mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onun aksi hakkımda 
'bir şey yok, I 

ıKEMALETTİN ALİ KÂŞÎFOĞLU (Adalet 
Bakanlıığı Temsiteisli) — Özür ıdilerim. Oradaki klo-
nu şu : Mahkemeler, işli Adli Tıptan da sorabilir, üni
versiteden de sorabilir; ama üniversiteden sorar, üni
versiteden bir rapor alır; üniversite raporunu Adli 
Tıbba yollayabilir; ama AldM Tıbbın raporunu ürii-
varsiteye yollayamaziaır. 

'BAŞKAN — O halde Adli Tıp daha da üst, daha 
üstün. Ĵ 

ıKEMALETTİN ALİ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Daha bir üstü. 

iBAŞKAN — Çünkü, hem hukuk dalında, hem de 
bu konuda 'ihtisaslaşmış bir branş. 

KEMALLETTİıN ALİ KÂŞİFOĞLU (AdaJfiet Ba
kanlığı Temsilıcisi) — Mıeselıa Erzurum'da bir olay 
var; Erzurum'da Tıp Fakültesi var veya Adana'da 
Tıp Fakültesi var; valklit kazanmak içlin Adanandaki 
Tıp fakülteleri hocalarımdan hemien .istifade ederai-
niiz. Mesela, morgda, kesinlikle buranın profesörü 
var, doçentleri var; konu çok önemlliidir; adili tabip 
veya hükümet tabibi işin 'içlinden çıkamaz; hemien on^ 

vları bilirkişi olarak görevlendirirsiniz, onun raıporuy-
la neticeye gidersiniz. Belki de o rapor, sizi, mahke
meyi tatmin eder; kıonu, adili tıbba hliç gitmeden ne
ticelenir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (ıMİIlli Güven
dik Konseyi Genel Sekreteri) — Şuna geliyor Sayın 
Başkanım. Bu 24 ncü maldde çok üslt düzeydeki tek
inlik btöiirklişiden, kli bunları üniversiteden alacaktır 
mutlak, dışarıda yoktur böyle insan; o halde bu gM 
insanlardan faydalanmaya 29 ocu madde muvacehe
sinde, imkân vermiş efendim. 

;BAŞKAN — Kartdislinlio dışımda bir branşsa, pek 
âlâ çağırabilir;. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven-
venlllik Konseyi Genıel Sekreteri) — Kalidı kfi, aynı 
branştan da çağırabilir efendim. 

BAŞKAN — Hayır, çağıramaz. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MK Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, mahkeme 
Ssfceyebiılir efendim, mahkeme kararıyla isteyebilir. 

BAŞKAN — «Mahkeme bunu evvela üniversi
teden lister» diyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, (üniversite
den ister veya bunda şüphesi olursa, Tıbbı Adlinin 
yapamayacağı şekilde bir şüphesi olursa, mahkeme 
bu sefer üniversiteye gider efendim, 

Yani, 24 ncü madde, bu şeklide yüksek ihtisas
tan faydalanmayı önleyici bir madde değil efendim. 
Kaldı ki, tetkik ettiğimiz vakit kurullao, ikişer üçer 
tane uzmanı var efendim, bir tane de değil. Hadi bir 
tanesinin aklı ermiyor; ikindisi, üçüncüsü?.. Yani 
çok kere de birkaç uzmandan müteşekkil O bakım
dan, 24 ncü maddenin böyle kalmasında ve Tıbbı Ad
linin kendisini bulmasında yarar var ef eridim. 

BAŞKAN — Yoksa biz bu kamunu çıkarmazdık, 
şimdiki haliyle devam ederdi; nasıl olsa dışarıdan 
uzman getiriyor, bilirküşji getiriyor, şimdi de yapıyor
du bu işi. Niye bu kamunu çıkarıp da genişletiyoruz, 
daha çok personelle takviye ediyoruz? Bunlara lü
zum kalmasın diye, işler biraz daha çabuk olsun di-
ye< 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MMi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir husus daha var 
tütayun Başkanım: Bununla, Tıbbı Adli Müessesesinin 
uzmanlarının mesuliyetten kaçmasını önleriz efendim. 
Aksi takdirde kendisi kaçar, çünkü Tıbbı Adli üze
rimde çeşitli «İtkiler vardır; bundan kaçmak için, 
efendim gelsin filan üniversitenin bilirkişisi o söyler, 
raporu alır, «Gördünüz ya, rapor bunu icap ettiri
yor» der, mesuliyeti! altan 

BAŞKAN — Tehdit alıyor, tehdit mektupları 
.alıyor, şu oluyor bu oluyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yani bu geniş kap
samlı kanunda, mesuliyet Tıbbı Adlinin üzerinde 
kalmalıdır. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Kendin
de bulunmayan ihtisas dalını dışarıdan çağıracak; 
kendinde bulunana bu 'imkânı vermemek lazımdır. 

BAŞKAN —Evet. 
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Başka söz almak 'isteyen olmadığına göre, 24 ncü 
maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

25 nci maddeyi okuyunuz: 
İhtisas Daireleri Şubeleri : 
MADDE 25. — Bu şubelerde görevlendirilecek 

personelin nitelikleri, çalışma usul ve esasları yönet
melikle belirlenir., 

İBAŞKAN — 25 nci madde üzerinde «öz almak 
isteyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okuyunuz: 

DÖRDÜNCÜ iBOLÜM 

Atlamalar 

Atama Esasları •: 
MADDE 26. — Adili Tıp Kurumu Başkanı, Baş

kan Yardımcısı, İhtisas Kurulu Başkanları ve İhti
sas Kurulu üyeleri, Adalet Bakanının inhası üzerine, 
Uzman elemanlar veya üniversitelerin IgÜ fakülte 
öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından üçlü 
kararname ile, 

Adli Tıp İhtisas Daire 'Başkanları, Şube Müdür
leri, Adli Tabipler, Uzmanlar, Raportörler, Kimya
gerler, Psikologlar, Eczacılar, 'Biyolog ve Diş Tabip
leri, Balistik, Grafoloji ve silah muayene uzmanları, 
astronomlar, asistanlar, Trafik uzmanları, Adli Tıp 
Kurumu Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığın
ca, 

(Birinci ve İkinci fıkra dışında kalan personelin 
atamaları Kurum Başkanlığınca, 

Yapılır. 
Birindi ve ikinci fıkrada belirtilen görevlere üni

versitelerin ilgili fakülte öğretim üye ve yardımcıla
rı, asıl görevleri ile ilişkileri kesilmemek şartıyla ata
nabilirler. 

Atanacak olan üniversıTte personelinin görevlendi
rilmelerinde önce bağlı bulundukları kurumun yetki
li kurullarının izni alınır. 

BAŞKAN — Açıklanması ve zapta geçmesi ba
kımından bir şeyi sormak iteliyorum: 26 nci madde
nin birinci fıkrasında; üçlü kararname ile atamala
rı yapılacak olan kişiler, ihtisas kurullarında görev 
alacak olanlar, ikinci fıkrasında; Adalet Bakanı ta
rafından atamaları yapılacak olanlar işe, dairelerde
ki ve şubelerdekiler, oluyor; değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı)— Sayın 
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»Başkanım, geçen metinlerde de yazılı biçimde ifade 
etmiştik; astada kontu şöyte: Genci Kurul, ihtisas 
kurulları, daire başkanlıkları, şubeler olarak nitelen-
diırmli§. Binaenaleyh, ihtisas daire başkanları' ve üye
leri üçlü kararname ile, talblii Kurum Başkamı da 
üçlü kararname ile, daireler ve şubeler ise sadece 
Adalet Balkanının teklifiyle atanıyor, hâkimlere ben-
zetiltmiış. 

Arz ederim. 
KEMALETTİN ALI KAŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, dün bir erru> 
iliz olmuştu, onu arz edeyim müsaade ederseniz? 

ıBAŞKAN — Buyurun, 
IKEMALETTÎN ALt KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — 1750 ısayıillıı Üniversiteler Kanu
nunun 46 ncı maddesinin son fıkrası; «Hükümetin 
teklifi ve senatonun kararıyla, Mîyaç duyulanı halter
de, üniversite öğretim üyeleri, her türlü hakları sak
lı kalmak ve üniversitedeki özlük haklarından da 
faydalanmak (kaydıyla Devlet Planlama Teşkilatı bir; 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araıştırma Kurumu »iki 
ve benzeri kuruluşlarda üç; veya bakanlıklarda ge
çici süre ile görevlendiriebüirler>> diyor. 

Dolayısıyla ünliversıilte mensubunun müktesep 
Halkları saklı kalmak kaydıyla görevlendirilmesi ko
nusu, 1750 sayıh Üniversiteler Kanununun 46 ncı 
maddesinin son fıkrasına istinat ediyor. Dün de arz 
e'taiştiım, yeni «Yükseköğrenim YasaSı» «tasarısında 
da üniversite mensuplarının, bilhassa Devlet Planla
ma gibi, Türküye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu ve benzer kuruluşlarla, bu 'tür özel kuruluşlar
da senatıonunı müsaadesi, hükümetlin teklifiyle görev 
almaları mümkün. 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
/Bu konuda başka söz almak isteyen?... Yoktur. 
26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şiimdi, 5 nöi Bölüm; özlük Halklarına geliyoruz. 

Şimdü bu Özlük Hakları'na geçersek, o takdirde Hü
kümetin yeni hazırlamakta olduğu, hem devlet me
murları, hem de doktorlar, tabipler için hazırlamakta 
olduğu bir tasarıyla ters düşmüş olabiliriz. Onun 

yiçin, Ibera bu unaddöyü kbnıışmaıdan, bu tasarının bize 
gelmesinin beklenmesi hususunun uygun ofacağı ka
naatindeyim. Bu bakımdan ben «özlük Hakları» 
kısmını ve döner sermaye ile ilgili 6 ncı bölümü gö
rüşmeden Komisyona iade etmeyi ve o tasan geldik
ten sonra onunla paralel olarak bu maddelerin tekrar 
gözden geçirilmesini önereceğim. 
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Bu teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edimliştir. 

O halde, 5 nci Bölümü ve Döner Sermaye ile 
ilgili 6 ncı Bölümü Komisyona iade etmiş olduk. 
Ancak Komisyon zaten döner sermaye ile 'ilgiili kıs
mı çıkartmış... 

HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — O itibarla madde nu
maralamasında bir değişkilik oldu efendim. 

BAŞKAN — O halde onu hiç koymadınız; fa
kat bunu bundan sonraki görüşmelerimizde gene ele 
alacağız* 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, buyurduğunuz gibi, biz özellikle paraya 
taalluk eden 'konularda, Hükümetlin para düzenleme-
ısiyîe ilgili bir çalıışmaisı var olduğu için, Komisyonu
muzda oraya paraHel bir düzenleme yapmıştık; ama 
o da henüz elimizde olmadığı için, sanıyorum ki, isa-
betti bir kayıtta da bulunamadık. 

BAŞKAN — Onun iiçin ben 5 - 6 derken, Hükü
metin teklifindeki 5 ve 6'yı kastettim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu konu
nun, Hükümetin hazırlamakta olduğu özlük haklan 
yasasıyla ilgisi olduğu gibi, halen üniversiteler ya
sasıyla da ilgili olan tarafları vardır zannederim. 

ıBAŞKAN — Olabilir, tabii. 
ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — O yönüy

le, ilgili maddelerin o bakımdan da incelenmesinde 
fayda olacağı kanaatindeyim. 

IBAŞKAN — Şimdi Hükümetin hazırladığı 7 ncî 
bölümü, Komisyonun 6 ncı bölüm olarak düzenlediği 
29 ncu maddeyi okutuyorum: 

YEDÎNCİ BÖLÜM 

ÇesJMi Hükümler 

Diğer Adli Ekspertiz Kurumları : 
MADDE 29. — Üniversite bulunan şehirlerdeki 

Adli Tııp ve Kimya Enstitüleri ile Sinir ve Ruh Has
talıkları Klinikleri de, bu şehirlerdeki adli olaylar
dan dolayı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa gö
re bilirkişi sayılır. Bu enstitü ve kliniklerde tetkik 
edilecek adli tıpla ilgili lişîer 34 ncü maddede çıkarrl-
ması öngörülen yönetmelik ile .saptanır, 

(BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde bir izahat 
olacak mı? 

Buyurun Sayın Komisyon; 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, Yük-



M. G. Konseyi B : 74 2 . 10 . 1981 O : 1 

seköğreniım Kurumları Kamun tasarısında buna ben-
zer, bununla ilgili bir hüküm olduğunu biraz önce 
Hükümet Temsildisiı arkadaşım beyan ettiler. O iti
barla, bu maddenin de, çıkacak olan o kanuna para
lellik sağlanması bakımından geri alınması uygun 
olacaktır. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — «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 
bilirkişi sayılır. Bu enstitü ve kliniklerde tetkik edi
lecek adlii tıpla ilgili işler 34 ncü maddede çıkarılma
sı öngörülen yönetmelik lile saptanır.» 

Bunum, Ünıivensiiteler Kanunuyla ilgisi yok gibi. 
KEMALETTÎN ALİ KAŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTÎN ALİ KÂŞİFOGLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Miti Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliğinden bize bir yazı in
tikal etti. efendim. Bu yazıda, Yükseköğrenim Ya
sa tasarısı görüşülürken, Yükseköğrenim kurumları
na adli olaylardan dolayı bir görev verilme maddesi
nin bu tasarıda da yer alması konusunda görüş istendi. 

IBunun üzerine Adalet Bakanlığı olarak biz, görü
şümüzü sunduk. Daha sonra, üniversite mensupları
nın da iştirakiyle, Sayın Cumhur Albay Başkanlı
ğında toplanan Komisyon bu konuyu ayrıntılarıyla 
inceledi., 

iBurada değerli meslekdaşımın da iifade ettliği gibi, 
halihazırda 6119 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinde, 
üniversite bulunan şehirlerdeki Adli Tıp enstitüleri
ne, kaza mercileriyle, sorgu hâkimi ve Cumhuriyet 
müddeiumumiliikleri tarafından gönderilen ve bu
lundukları şehir hudutları içinde adli tıpla alakalı 
olaraik vukua gelen konularda görev verilmiş. Yalnız 
«görev» burada, bizim de sevk ettiğimiz tasarıda ol
duğu gibi, bir adli tıp dalına, kürsüsüne veriliyor, 
bir kimya kürsüsüne veriliyor. 

Cumhur Albay ve arkadaşları şu fikri ileri sür
düler: «Efendim, üniversitenin sadece adli tıp veya 
kimya bölümü adli olaylarda size yardımcı değil ki, 
her olayda size yardımcı ölür. Örnek: Trafik hadi
selerinde İstanbul Teknik Üniversiteslinin tüm kürsü
leri bizim bir yerde emrimize ginliyor. O halde, şöyle 
bir madde oluşturalım ve Yükseköğrenim Yasası ta
sarısına bunu ilave edelim» listendi ve 'İttifakla da ka
rar altına alındı Sayın Başkanım: 

Diğer Adili Ekspertiz .Kurumları: Yükseköğretim 
Kurumları, adli olaylardan dolayı, kanunlara göre 
resmi bJlirfcigii olarak görevlendirilir. Bu kurumlarla 
ilişkiler 33 ncü maddede çıkarimaısı öngörülen yönet
melikte düzenlenir.» 

O bakımdan, değerli arkadaşımın da ifade ettiği 
ıgilbi, eğer Üniıversiiite Yasasında böyle bir maddeyi 
Yüce Heyetliniz kabul edecek olursa, buradaki madde 
kısıtlayıcı üç konuya yöneliktir. Halbuki, Yükseköğ
renim Yasası tasarısındaki düzenleme çok daha ge
niş kapsamlı oluyor. 

«Saygıyla arz edıiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bundan sonraki 
maddeler; gerek ,29, gerek 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 
geçici maddelerin birçokları hem şimdiki Yükseköğ
renim Kanunuyla İlgili olması, diğerlerinin de gene 
özlük haklarına ilişkin bazı maddeler bulunması; me
sela 'burslu öğrenci okutma, vergi bağışıklığı falan 
gibi konular diğerleriyle beraber mütalaa edileceği 
için (aynı zamanda o maddeleri konuştuğumuz za
man buna paralel olarak belki madde numaraları da 
değişecektir; buradaki 34 ncü madde, belki 33 ola
caktır veya 35 olacaktır.) ben, bu maddeden sonra, 
yani - 2'6'yı konuştuk - 27 nci maddeden itibaren diğer 
maddelerin Komisyona iadesini teklif ediyorum ve 
bunu oylarınıza sunuyorum: Kabul! edenler... Etme
yenler.... Kabul edilmiştir. 

Efendim, gündemimiz© göre, görüşülecek başka 
konu bulunmadiığından, birleşimi, bilahara tespit 
edilecek gün ve saatte toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kaplanıma Saata : 16.20 
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I - KAJNUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 1447 SayJıı Menkul Kıymetler ve 'Kambiyo 
Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve 'Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
{2/63) (S, Sayısı : 243) 

2. — EreğHi Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkındaki 7462 Sayı
lı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/219) 
(S. Sayısı : 265) 

ı3. — Kamu Görevlerimden Ayrılanların Yapama
yacakları işler Hakkında Kamın Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu. (1/233) (S« Sayısı : 275) 

4 , - 9 2 6 Sayılı Türk SlrliaMı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 ocu Maddesinün (d) Bendinin 3 ve 
4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/71) 
(S. Sayısı: 277) 

5. — Adli Tııp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu, {1/221) (S, Sayı&ı : 278) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 243 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan 

Komisyonu Raporu. (2 /63) 

29 Temmuz 1981 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«1447 Saıyıllı Menkul Kıymetler ve Kambiyo (Borsaları Kanununda Değişüklliik Yapılmasına İlitşlkin Kanun 
Tdkffi» ve jgerclkçesi tikte sunulmuştur. 

Gereğini arz edebim. 

HNİıulettin EHSfN 
Orgjenet̂ al 
Kara IKuvvetSerf Komutanı ve 
M U Güvenlik Konseyi Üyesi 

G E R E K Ç E 

Bilindiği gibi, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri ve bunlar arasındaki fon akımını sağlayan aracı kurum 
ve bankalar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi aracı ve yardımcı kuruluşlardan oluşan modern finans
man sistemi, sermaye piyasası olarak tanımlanmaktadır. 

Sistemin yasal bir düzenleme ile bütünleşmesi amacıyla Hükümet tarafından hazırlanıp 20 Mart 1981 ta
rihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan «'Sermaye Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetimi HakkındaM Ka
nun Tasarısı» Milli Güvenlik Konseyince kabul edilmiş bulunmakıtadır. Ancaık, aynı tasarı içerisinde bulu
nan ve «1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu» nun bazı maddelerinde değişikliği içe
ren bölümün Sermaye Piyasası ile ilgili düzenleme içinde yer alması kanun tekniği bakımından sakıncalı gö
rüldüğün den, bunun ayrı bir düzenleme ile ve ilgili kanunda değişiklik şeklinde ele alınmasının daha uygun 

-alacağı düşünülmüştür. 
Sermaye Piyasası Kanunu ile aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları gibi yeni kurumlar düzenlenmiştir. 
Bu yeni kurumlar, Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda yer almamıştır. 
Bu değişiklik ile, bu kurumlarda Borsanın kayıtlı azaları araşma girmiş olacaktır. 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Hazine borçlanmalarına ilişkin her hangıi bir hüküm 

bulunmamaktadır. Ayrıca, yabancı esham ve tahvillere ilişkin olarak, meri kanunda bir hüküm mevcut değil
dir. Yapılan değişiklik ile Hazine Bonolarının da Maliye Bakanlığının işarı üzerine borsa kotuna alınması 
hükmü getirilmekte, yabancı esham ve tahvillerinde Maliye Bakanlığının izni ile borsa kotuna alınması sağlan
mış olmaktadır. 

1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu, borsada nizam ve intizamı sağlamaya yöne
lik Kanun olduğundan bu Kanuna aykırı davranışlar hakkında Borsa Meclisi tarafından verilen ve hapis ce
zasına tahvil edilemeyen inzibati cezalarla, disiplin cezaları uygulanmaîktadır. 

Sermaye Piyasası Kanunu ise, kamu nizamına yönelik bir kanun olduğundan, bu Kanun hükümlerine 
aykırı hareketler yasal kovuşturmaya tabi tutularak ağır para cezaları ve hapis cezaları ile müeyyide altına 
alınmıştır. 

Bu nedenle, 1447 sayılı Kanunun diğer hükümlerine aykırılıklara uygulanan inzihati cezalarla uyumu sağ
lamak ve Kanunun bütünlüğünü korumak açısından değişiklik yapılması ve aykırı davranışların Borsa Mecli
si tarafından verilecek, borsaya girmekten menedilme şeklinde disiplin ve günün şartlarına uygun para cezası 
ile takviyesi uygun görülmüştür. 
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Acentaların esham ve tahvil alım ve satımı işlerinde bir kürtaj (dellaliye) almaları ve tarifenin Borsa Mec
lisince tanzim edilmesi hükmü bu değişiklikle, Maliye Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. 

Bu Kanunun Sermaye Piyasası Kanununa uyumunu sağlamak amacıyla 1.2.1982 tarihinde yürürlüğe girece-< 
ğı belirtilmiştir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/63 
Karar No. : 88 

17 Eylül 1981 

MiLLt GÜVENLIK KONSEY! BAŞKANLIĞINA 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in «1447 Sayıh 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi» Komis
yonumuzca incelenmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda; 
Sermaye Piyasası Kanununa paralel olarak Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda esaslı 

değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç bulunmakla birlikte, geniş bir değişiklik ve düzenlemenin, sermaye piyasası 
ve borsa işlemlerinin gelişimi içinde daha sonra ele alınmasında yarar görülmüş ve Sermaye Piyasası Kanunu
nun yürürlüğe girmesi ile birlikte değiştirilmesi gerekli görülen 1447 sayılı Kanunun 4, 25, 26 ve 43 ncü mad
delerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklif Komisyonumuzca da olumlu bulunarak maddelerin incelenme
sine geçilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kanunu ile düzenlenen aracı kurumlarla, yatırım ortaklıklarının 1447 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinde sayılan borsanın kayıtlı azaları arasına alınabilmesi amacıyla 4 ncü maddede yapılan deği
şiklikle ilgili teklifin 1 nci maddesi, 

Hazine borçlarının da 1447 sayılı Kanunun 25 nci maddesi kapsamına alınması ve halen borsa meclis
lerince tanzim olunan kürtaj ücretlerinin doğrudan Maliye Bakanlığınca tespiti ve ayrıca borsa faaliyetinin teş
viki amacıyla yalnız yabancı esham ve tahvillerin borsa kotuna alınmasını Maliye Bakanlığı izninde tutup, di
ğerlerini borsa meclisine bırakacak şekildeki değişiklikle ilgili teklifin 2 nci maddesi, 

1447 sayılı Kanunun 26 nci maddesinin, yürürlükteki Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Nizamna
mesinin 62 nci maddesinde mevcut hükümleri de içerecek şekilde ve müeyyidesi de eklenerek yapılan değişik
likle ilgili teklifin 3 ncü maddesi, 

Kürtaj ücretlerinin doğrudan Maliye Bakanlığınca tespitini amaçlayan 1447 sayılı Kanunun 43 ncü mad
desindeki değişiklikle ilgili teklifin 4 ncü maddesi ve, 

Yürürlük ve yürütme ile ilgili 5 ve 6 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
lüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 

Mly. Kd. finb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Berki MELLİ 

I 

Üye 
Serpil ÜLUER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 243) 
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TEKLİF 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkımla Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve 
Kambiyo Borsaları Kanununun 4 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Borsa azaları asli ve kayıtlı olmak 
üzere iki kısımdır. 

Asli aza, acentelerden ibarettir. Kayıtlı aza, co-
berler (kendi hesabına menkul kıymet alıp satanlar) 
bankalar, aracı kurumlar, menkul kıymetler yatırım 
ortakları, bankerler, sarraflar, külisyerler (borsa 
kulislerinde bulunup acentelere alım satım emri ve
renler) ve senetleri borsada kayıtlı şirketlerdir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 25 nci maddesi j İMADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I edilmiştir. 

Madde 25. — Devlet, vilayet ve belediyelerle hü- I 
kümetin kefalet ettiği sair müesseselerin esham ve 
tahvilleri ile her türlü Hazine bonolarının Maliye 
Bakanlığının işarı üzerine borsa kotuna alınması mec
buridir. I 

Esham ve tahvillerin borsa kotuna alınmasına 
borsa meclisleri karar verir. Yabancı esham ve 
tahvillerin borsa kotuna alınabilmesi için Maliye 
Bakanlığının izni gerekir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 26 nci maddesi MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen kabul 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. edilmiştir. 

Madde 26. — Borsa kotunda bulunmayan esham 
ve tahviller üzerine borsada iş yapılması, borsada 
kayıtlı olmayan kişi ve kuruluşların menkul kıymet 
alım ve satımını meslek edinmeleri ve borsada ka- I 
yıtlı olanların da bu işlemleri borsa dışında yapma
ları veya fiyatlarını borsanın dışında teşekkül ettirme- I 
leri yasaktır. I 

Bu yasağa uymayanlar hakkında Borsa Meclisince I 
fiilin önem ve mahiyetine göre 50 bin liradan 200 I 
bin liraya kadar para cezası uygulanır ve bunlar 1 ay I 
süreyle borsa salonuna girmekten menolunurlar. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 
Kanununda Değişiktik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Teklifli 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 243) 



(Teklif) 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 43 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilimliştir, 

Madde 43. — Acenteler alım ve satımı bir kürtaj 
mukabilinde yaparlar. Kürtaj tarifesini Maliye Ba
kanlığı tespit eder. 

Yürürlük : 

IMADDE 5. — Bı* Kanun 1 . 2 . 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 6. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütürJ 

4 — 

I (Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

I IMADDE 4. — Teklifin 4 ncü madesi aynen kabul 
I edi'lmişitir, 

Yürürlük : 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir., 

I Yürütme : 

I MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 243) 



MfLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 265 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin Kuruluşu 
Hakkındaki 7462 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis

yonu Raporu. (1 /219) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 20 Ağustos 1981 

Sayı : 101-76/05372 

'MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı İBafcanfiaır Kurulunca 14 . 8 , 1981 tali
hinde kararlaştırılan «Ereğîi Demir ve Çelik IFalbrlkalalrı Türk Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkındaki 7462 
Sayılı Kanunun 2 ncü Maddesinin fiürind (Fıkrasının Değiiştirömesli Hakkında 'Kanun Talsianısı» Oe (gerelkçesfi «ki 
olasrak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederini. 
Bülend Ulusu 

G E R E K Ç E 

Memleketîmizin iktisadi gelişmesinde önemli bir yer alan demir ve çelik sanayiimizin, kalkınma planlian-
mıza uygun bir şekilde inkişafının gerçekleştirilmesi gayesiyle 28 Şubat 1960 tarihinde kabul olunan 7462 
sayılı Kanunun Hükümete verdiği yetkiye müsteniden kurulmuş bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi, teşekkülünden bu yana kuruluş gayesine uygun önemli gelişmeler içinde bulunmuş ve 
her geçen gün artmakta olan memleket ihtiyaçlarının karşılanması için, mevcut tesislerin genıişletiılmesi ve is
tihsalin artırılmasına yönelik teşebbüslere girişmiştir. 

Ancak, 7462 sayılı Kanunun çıkarıldığı ve Şirket Esas Mukavelenamesinin tanzim edildiği tarihten bu 
yana hâsıl olan gelişmeler muvacehesinde, söz konusu 7462 sayılı Kanunda ve buna muvazi olarak Şirket Esas 
Mukavelenamesinde bazı tadilatın yapılması da zaruret hailini almıştır. 

Bu cümleden olmak üzere, başlangıçta Ereğli Demir ive Çelik Fabrikaları T. A. Ş.'nin sermayesi 510 mil
yon TL. olarak tespit edilmişken bilahara yapılan nihai finansman hesaplarına müsteniden sermayenin 510 
milyon TL.'dan 600 milyon TL.'na tezyidi gerekmiş ve 7462 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 2Q.7.T9I6'1 tarihîn
de kabul olunan 335 sayılı Kanunla tadil edilerek Şirketin sermayesi 600 milyon TL. olarak tespit edilmiştir. 

Şirket sermayesinin 600 milyon TL. olarak tespit edildiği 20.7.1961 tarihinden bugüne kadar geçen süre 
zarfında vaki gelişmeler, Şirketin önümüzdeki dönemlerde yapacağı yatırımlar, 'özkaynak - yabancı kaynak 
münasebetleri gibi hususlar nazara alındığında, halihazırda tamamı ödenmiş bulunan 600 milyon TL. serma
yenin günümüz şartlarına uymadığı ve Şirket faaliyet ve ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bulunduğu müşahadb 
edilmektedir. 

'Nitekim, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş.'nin kuruluş yılları için öngörülmüş olan 600 milyon TL. 
esas sermayenin, bugün borç - sermaye münasebetlerini menfi yönde etkilemekte ve finansman imkânlarını kı
sıtlamakta olduğu görülmektedir. Şirketin İstihsal1 kapasitesini 1,5 milyon ton çelikten 2 milyon ton çeliğe çı
karmak için 3 milyar TL. ve daha sonraki kademelerde 6,4 milyon ton çeliğe yükseltmek için 52 milyar TL. 
ilave finansmana ihtiyaç olduğu ve buna işletme sermayesinin de ilavesi gerektiği tespit edilmiştir. 
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Böylece kapasiteyi artırmaya yönelik tevsâat çalişmailan dolayısıyla karşılaşılan ekonomik ve teknik zor
lukların Şirketin kuruluş yılları için kabul edilmiş olan 600 milyon TL. esas sermaye hudutları içinde halledül-
mesi mümkün görülmemektedir. 

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde açıklanan sebepler dolayısıyla, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş.'nin 
bu günkü 600 000 000,— TL. lık esas sermayesi, günümüzün mali ve ekonomik koşulları karşısında, ihtiyaç
ları yeterince karşılayamaz duruma gelmiş bulunduğundan, mezkûr sermayenin, bundan böyle ihtiyaç duyul
dukça, Şirket Hissedarlar Genel Kurulunca, Esais Mukavelenamesinde mevcut usul ve esaslar dairesinde, kuru
luş gayesinin arzu edilen düzeyde gerçekleşmesine imkân verecek miktarlara yükseltilebilmesi için, 7462 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELER! 

Madde 1. — Genel gerekçede açıklanan nedenlerle Şirketin sermayesinin Genel Kurul kararıyla ve Esas 
Mukavelenamedeki usul ve esaslar çerçevesinde İhraç edilecek hisse senetleriyle çıkartılması öngörülmektedir. 

Madde 2. — 3. — Yürürlük maddeleridir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 16 Eylül 1981 
Esas No. : 1/219 
Karar No. : 95 

MiH Güvenlik Konseyi Başflkamuğına 

Bakanlar Kurulunca 20.8.1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan «Ereğli Demir ve Çelik Fab
rikaları: Türk Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkındaki 7462 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı»' Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi, 7462 sayılı Kuruluş Kanunu 
gereği özelliği olan bir kuruluştur. Bariz özelliği, sermaye kompozisyonunun, şirket statüsünün tayininde 
etken olmadığıdır. Diğer bir ifade ile, sermayesinin yarısından fazlası kamu kuruluşlarına ait olduğu hal
de şirket Kamu İktisadi Teşebbüsü addedilmemektedir. 

Bu görüş içinde, kuruluşun günün koşullarına uygun bir sermaye tutarına kavuşabilmesini teminen 
7462 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesinde aşağıdaki unsurlara yer verilmesine 
gerek görülmektedir. 

Birinci unsur; sermaye tutarı belirtilmelidir. Tasarıda bu husus yer almamış bulunmaktadır. Oysa, ku
ruluş kanunlarında sermaye büyüklüğü yer almalıdır. Şirketin hali hazır sermayesi olan 600 milyon rakamı
nın burada belirtilmesi yeterli olacaktır. 

İkinci unsur ise sermaye artırma yolu açık tutulmalıdıri Tasarı da ıbu yetki Genel Kurula verilmiş bu
lunmaktadır. Gerekçenin başlangıç kısmında da açıklandığı gibi bu yetkinin doğrudan şirket Genel Kuru
luna bırakılmasında sakınca görülmekte, özel bir kanunla kurulmuş bir Anonim Şirket statüsü ile çalış
maktadır. Dolayısıyla Ticaret Kanunu hükümleri ile de çelişkiye düşülmemesi bakımından, sermayenin ar
tırımına ilişkin Genel Kurul kararına yer verilmesinde, anoak bu kararın makro ekonomik yaklaşım ve 
stratejiler içinde değerlendirilebilrnesine imkân tanımak bakımından Hükümetin onayının alınmasında zo
runluluk bulunmaktadır. 

Bu değişiklikleri gerçekleştirecek şekilde gerekli düzenlemeler yapılması koşulu ile tasarı Komisyonumuz
ca benimsenmiş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Milli Güvealik Koniyi (S. Sayısı : 265) 
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Tasarının başlığında «...7462 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi» şeklin
de geçen ibarenin daha kısa ifade edilebilmesi amacıyla «... 7462 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması» şek
linde değiştirilmek suretiyle, 

Şirket sermayesini artırıma yetkisini, şirket ortaklan Genel Kuruluna veren 1 nci madde, Komisyonu* 
muzca değiştirilerek bu yetkinin Bakanlar Kuruluna verilmesi suretiyle, 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

E. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Berki MELLİ 

< 

Üye 
Serpil ULUER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

(Görevli) 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 265) 
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HÜKÜMETİN TBKIİPt 

Efeğî] Demir ve Çelîk Fabrikadan Türk Amortim 
Şirketinin Kuruluşu Hakkındaki 7462 Sayılı Kanunun 
2 osctf Maddecinin Biıitoci Fdtrasımn Değcştirîlmesİ 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Ereğli Demir ve Çelik FaJhriilfca-
l!an Türk Anonim Şirketinin Kuruluşu Haklkınıdalkti 
7462 Sayılı Kamumun 2 nci Maddasiınıin Birindi Fık
rası aşağıdaki şakide değiştıiırilimiiştiir. 

«Şirketin teşeikiküünde sermayesi 1 000 000 Türk 
Dirası olacak ve hu miktar, Şirket Ortakları Genel 
Kurulu Kararlıyla ve Esas Mukaıvelenamedekii usul 
ve esaslar dairesinidb peyderpey ihraç edilecek his
se senıetleriıyle artmlabilieoaikJtlir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu Kanon hükümlerini Balkanlar 
Kurulu yürütür» 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
T. özcâ 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve ts'kân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketinin Kuruluşu Hakkındaki 7462 Sayıl» Konunda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım Tasarısı 

MADDE 1. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları Türk Anonüm Şirket'inin Kuruluşu Hakkındaki 
7462 sayılı Kanunun 2 nci maddesiin'in 20 . 7 . 1961 
tarih ve 335 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiışjt'ir. 

Şirkettin sermayesi 600 000 000 (Alltuyüz mıillyon) 
lüradiTi Şirket sermayesli, şirket Genel Kurulunun ka
rarı üzerine Bakanlar Kurulunca arttırıllabür. 

MADDE 2. 
kabull edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabull edilmiştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen 

— Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

14 . 8 . 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Balkanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

»>-o« 

Milli Güvenlik Konsey] (S. Sayısı : 265) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 275 

Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1 /233) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26 Haziran 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-891104781 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakianhğuncıa hazırlaman ve Başklanlhğıınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.6.1981 taıriMnlde karar-
laştırılaın «Kamu Görevlerinden Ayrılanların YapamayacakHarı İşler Hakkında Kaniim Tasarısı» ile gerekçesi 
ekli oüaırak gönderilmiştir, 

Gereğimi emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

GENÎEL GEREKÇE 

Kurumlarından ayrılan kamu görevlilerinin, kurumlarındaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda 
herhangi bir iş yapmaları, görev almaları, çeşitli mahzurlar yaratmıştır. 28 . 5 . 1928 tarihli ve 1339 sayılı 
Orduya Müteahhitlik ve Komisyonculuktan Memnu Olanlar Hakkında Kanun ve 3 .1 . 1940 tarih ve 3762 
sayılı Hizmetten Ayrılan Bazı Memur ve Müstahdemlerin Yapamayacakları işler Hakkındaki Kanun ile bu 
mahzurlar kısmen giderilmeye çalışılmıştır. 

Söz konusu kanunlarda görülen aksaklıkların giderilmesi, kapsamın yenliden daha sağlıklı bir biçimde 
çizilmesi ve para ve hapis cezalarının günümüz koşullarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi amacıyla 
«Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun Tasarısı» hazırlanmış bulunimalk-
taıdır., 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile kapsam belirlenmekte ve Kanunun kamu kuruluşlarında görev alanlara 
uygulanacağı ifade edilmektedir. 

Madde 2. — 1 nci madde kapsamına giren kamu görevlerinin, kurumlarından ayrılmalarından sonra kaç 
yıl süreyle kurumlarındaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda iş yapamayacakları, görev alamayacak
ları tespit edilmiştir. 

Madde 3. — Bu madde ile bazı istisnalar öngörülmüş bulunmaktadır. Buna göre, 1076 sayılı Yedek Subay 
ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 2 nci maddesinin (B), (C) ve (D) fıkralarında sayılanlar ile yaş 
haddinden emekliye sevk edilenler ve maluliyet sebebiyle görevlerinden ayrılanlara bu Kanun hükümlerinin 
uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 4. — Bu madde ile, 2 nci maddede belirtilen yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlilerine 
uygulanacak para ve hapis cezaları tespit edilmiştir. 

Madde 5, — Bu madde ile ortaya çıkabilecek ikilemi gidermek amacıyla daha önce çıkarılmış bulunan 
1339 ve 3762 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmaktadır. 
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Geçici Madde — Bu maddede Kanunun yürürlüğünden önce yapılan sözleşmelere dayanılarak yapılmakta 
olan işler için bu Kanunun yasaklayıcı hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmektedir. 

Madde 6. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 7. — Yürütme maddesidir. 

tçişlert Komisyonu Raporu 

T.C. 
Milli Güvenlik Konseyi 

İçişleri Komisyonu 30 Eylül 1981 
Esas No. : 1/233 
Karar No. : 20 

MM Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

«Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun Tasarısı» ilgili Bakana 
lık temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenmiş, tasarının tümü gerekçedeki açıklamalar da 
gözönünde bulundurularak benimsenmiştir. 

Her ne kadar bazı kanunlarımızda, bu arada 28.5.1928 tarih ve 1339 sayılı, 3 Ocak 1940 tarih ve 3762 sayı-
3ı Kanunlarda görevde bulunan ve ayrılan kamu persondinin yapamayacakları işler 'belirtilmiş ise de; za
man içinde bunların ihtiyacı karşılamadığı, kanunun sosyal amacına uygun mahzurları ortadan kaldırmadı
ğı, devlet personelli arasında eşitsizlik yarattığı görülmüş ve sözkonusu aksaklıkların giderilmesi, kanun' kapsa
mının genişleCilmesi, sınırlarının sağlıklı bir biçimde çizilerek para ve hapis cezalarının günümüz şartla
rına uydurulması zaruri görülmüştür. 

Kanun tekniği açısından ve uygulamada kolaylık sağlaması bakımından maddelere kenar başlığı konul
muştur. 

3762 sayılı Kanunda Belediyeler ile Özel idareler yasak kapsamı içinde bulunmasına rağmen, tasarıda 
bu iki kuruluş yer almamış ve gerekçesinden de sebebi anlaşılamamıştır. Halbuki kanunun amacı, görevden 
ayrılan persondin ayrıldıkları kuruluşa karşı girişecekleri işlerde eski memuriyet arkadaşları üzerinde manevi 
dahi olsa etkinliklerin!i önlemek, çıkar sağlamalarına mani olmaktır. Günümüzde belediyeler ve özel idare
lerce, büyük taahhüt işlerine girişildiği düşünülürse, yasağın önemi daha da iyi aralaşıli'r, Bu nedenle metne 
belediyeler ve özel idareler dahil edilmiştir. 

İkinci maddeye «Taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar» kelimeleri eklenmek 
suretiyle maddeye açıklık getirilmiş, maksat dışı yorumlara mani olunmaya çalışılmış ve tereddüde yol açma
ması için özel kanunlardaki hükümlerin saklı olduğu belirtilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesinde zikredilen 1076 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin B ve C bentleri halen ölü 
Madde haline geldiğinden Komisyon Metnine alınmayıp, madde açık ve anlaşılır şekilde yeniden düzenlenmiş 
ve yaş haddinden veya maluliyet sebebiyle emekliye sevkediîenler için getirilen ikinci fıkra metinden çıka
rılmıştır. Zira başka suretle ayrılanlar için varit olan sakıncaların bunlar içinde geçerli olacağı düşünülmüş
tür. Maddeye eklenen 2 nci fıkra ile kanunun ruhuna saldık kalınmış, muvazzaf yedek subaylığını yapanları 
mağdur etmemek için, yasak hükmü hizmet gördükleri «ıKıt'a karargâh ve askeri kurum» ünitderiyl'e sınırlı 
tutulmuştur. 

Tasarının 4'ncü maddesindeki «50 bin lira» olan ağır para cezasının üst sınırı kaldırılmış, kanunun mües-
siriyeti sağlanmaya çalışılmıştır. 

Tasarının 5'nci maddesiyle kaldırılan kanunların isimleri maddeye dahil edilmiştir. 
Geçici maddeye «Hizmet Sözleşmeleri» eklenmek suretiyle, bu kanundan: önce yapılmış olan bu nevi 

sözleşmelerden doğabilecek mağduriyetler önlenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi S. Sayısı : TT5 
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Yürürlük ve yürütme ile ilgili 6 ve 7 nci maddeler aynen benüımsenmiştir. 
Kanun tasarısı, gerekçesi ve komisyon metni ve raporumuz Milli Güvenlik 

olunur* 
Konseyinin onayına arz 

Balkan 
Muzaffer BAŞK AYN AK 

Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
Mustafa ŞAHİN 

Hâkim Albay 

Üye 
İlhan KÖSEOĞLU 

Hâkim Albay 

Üye 
Emin TURGUT 
Adalet Bakanlığı 

Kanunlar Gn. Md. 
Başmüşavir 

Üye 
İzzet ÖZCAN 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mal Kont. 

Gn. Md. Yrd. 

Üye 
Erol ÜNAL 

tmar ve fekân Bakanlığı 
Müsteşar Yrd. 

Üye 
Sedat TENİK 

Bayındırlık Bakanlığı 
Hukuk Müşaviri 

Milli Güvenlik Konseyi S. Sayısı : 275 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bu Kanun, Genel Bütçeye dahil dairelerle, Katma Bütçeli İdarelerde, bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlanda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlarda, 12 Mart 1964 
gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı kanunlar kapsamına giren kuruluşlar ile sermayesinin 
yansından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hazineye veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca kar
şılanan kurumlarda aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev almış bulunanlar hakkında uygulanır. 

MADDE 2. — 1 nci madde kapsamına girenlerden hangi sdbeple olursa olsun görevlerinden ayrılanlar, 
ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde görev almış oldukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı, 
ayrıldıkları tarihten başlayarak 3 yıl süreyle, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerinin o daire, idare, kurum 
ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda herhangi bir işi yapamazlar, görev alamazlar. 

MADDE 3. — Talim, manevra ve seferberlik dolayısıyla celbedildikten sonra terhis edilenlerden 1076 
sayılı Yedek Sulbay ve Yödek Askeri Memurlar Kanununun 2 nci maddesinin (B), (C) ve (D) fıkraliarında 
gösterilenler, bu Kanunun 1 nci maddesinde zıikredilen görev almış bulunanlardan sayılmaz. 

Yaş haddine varmış olmaları yüzünden zorunlu olarak emekliye sevk edilenlerle, tespit edilen maluliyet 
hali sebeibiyle görevlerinden ayrılanlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 4. — Bu Kanuna tabi bulunan kamu görevlilerinden 2 nci madde kapsamındaki yasaklara ay
kırı hareket edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve 10 bin liradan 50 bin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

MADDE 5. — 28 Mayıs 1928 tarih ve 1339 sayılı Kanun ile 3 Ocak 1940 tarih ve 3762 sayılı Kanun 
yürürlükten kaldınlmıştır., 

GEÇİCİ MADDE — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş bir sözleşmeye göre bu 
kanunla yasaklanan hususlarda başlatılmış olan her türlü işe, işin bitimine kadar devam olunur. 

Milli Güvenlik Konseyi S. Sayısı : 275 



— 5 — 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

' Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun Tasarısı 

Kapsam : 

MADDE 1. — Bu Kanun, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idarelerde, 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan 
fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde, 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı 
kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birMikte Hazinece veya 
yukarıdalki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle 
görev yapmış olanlar hakkında uygulanır. 

Yasak ve Süresi : 

MADDE 2. — Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrı
lanlar, ayrıldıkları tarihten öncelki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara 
karşı, ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet 
alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremez
ler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. 

Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır. 

İstisnalar : 

MADDE 3. — Seferberlik, manevra, tatbikat, atış ve konferans gibi öğrenim ve eğitim maksadıyla silah 
altına alındıktan sonra terhis edilen yedek subaylar hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

Ancak; muvazzaflık hizmetini bitiren yedek subaylar, sadece hizmet gördükleri kıta, karargâh ve askeri 
kuruma ait işlerde ikinci madde hükmüne tabidirler. 

Ceza : 

MADDE 4. — Bu Kanuna aykırı harekette bulunanlar alttı aydan İki yıla kadar hapis ve 10.000 liradan az 
olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 5. — 28 Mayıs 1928 tarih ve 1339 saydı Orduya Müteahhitlik ve Komisyonculuktan Memnu 
Olanlar Hakkında Kanun ile 3 Ocak 1940 tarih ve 3762 sayılı Hizmetten Ayrılan Bazı Memur ve Müstahdem
lerin Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, usulünce düzenlenmiş sözleşmelere 
göre başlatılmış işlere ve hizmet sözleşmelerine bu kanım hükümleri uygulanmaz. 

Milli Güvenlik Konseyi 'S. Sayısı : 275 



{HüMintetiıı Teklifi) 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bü Katfün htökümlerirti Balkanlar Kurulu yürütür. 
18 . 6 . 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Balkanı 
M. Özğünes 

İçişleri Balkanı 
S. Çetıner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaşltttma Bakanı 
N. Özgür 

D. Bakanı - Başbakan Yrd. D. Bakanı - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara T. Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. $J. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
S. Bingöl İ. Evliyaoğlu 

Adalet iBakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağ. ve Sol Y. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı V. 
/. Evliyaoğlu 

Imaır ve îskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı V. 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Milli Eğitim Balkanı 
ti. Sağlam 

Güm. ve Tekel Bakanı 
R._ Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakam 
Ş. Kocatopçu 

Köy iş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakam Sosyal Güvenlik Bakam Kültür Bakam 
V. özgül S. Side C. Baban 

MÜi Gfavenlk Konseyi S. Sayısı : 275 



(içimleri Komisyonu Metni) 

Yürürlük : 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Miü Güvenlik Konseyi S. Sayısı : 275 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 277 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu 
Maddesinin (d) Bendinin 3 ve 4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2 /71 ) 

29 Eylül 1981 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

926 Sayılı Türk Silahlı Kurvetiıera Personel Kanununun 49 ucu maddesiMîn (d) bendinin 3 ve 4 ncü ffık-
ratanniin değüştirihnesli amacıyla hazırlanan kanun teklifi ve gerekçesi Üüşâkte sunulmuştur. 

Gereğini <arz ederim. 
Tahsin ŞAHİN KAY A 
Orgeneral 
Hava KuvveMeri Komutanı ve 
MSli GüvemEk Konseyi Üyesi 

^GEREKÇE! 

926 Sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesinde; Barışta Silahlı Kuvvetlerde
ki General ve Amiral miktarlarıyla rütbe kontenjanları Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutan-
'•lığı için ayrı ayrı gösterilmiş bulunmak tadır. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında Orgeneral - Oramiral kontenjanı iki
şer adet olarak gösterilmiş bulunduğundan bu iki kuvvet de terfi sırasına giren Korgeneral - Koramirallerin, 
her yıl üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için yükselebilmeleri ancak kuvvetlerine ait Orgeneral - Orami
ral kadrosunun açılmasına bağlı bulunmaktadır. 

Aynı maddenin (d) bendi 1 nci fıkrası hükümlerine igöre bir yıl daha hizmete devam ettirilmeleri imkân 
dahilinde olmakla birlikte Orgeneral - Oramiral kadrosunun bir yıl sonra dahi boşalmaması halinde bekleme 
süreleri hizmet gereklerine istinaden ancak bir yıl uzatılabilen Korgeneral - Koramirallerin bu uzatma süresi 
sonunda emekliye sevk edilmeleri gerekmektedir. 

Verimli hizmetüeri nedeniyle Orgeneral - Oramiralliğe yükseltilmeleri yararlı görülecek olan Korgenerai 
Koramirallerin kadro boşaldığında yeniden değerlen darilebümeleri için rütbe bekleme sürelerinin her yıl 
yeniden değerlendirilmek suretiyle üç yıla kadar yeni bir uzatılmaya tabi tutulması bu bakımdan gerekli ol
duğu gibi hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle Sülahü Kuvvetlerin Korgeneral - Koramiral kadrolarında görev
lendirilmek üzere de bu rütbedeki General - Amirallere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Hazırlanmış bulunan kanun teklifiyle 926 saydı Kanunun 49 ncu maddesinin (d) bendinin 3 ncü fıkrası 
değiştirilmek suretiyle en fazla üç Korgeneral - Koramiralin anılan bentdeki esaslara göre her yıl yeniden 
değerlıendirilebilrnek şartıyla üç yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilmeleri amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇESİ 

Bu değişikliğe uygun olarak (d) bendinin 4 ncü fıkrası da değiştirilmekte ve rütbe miktarları yeni duru-: 
ma göre düzenlenmektedir. 

Kanun teklifinin 2 nci ve 3 ncü maddeleri yürürlük ve yürütmeye ilişkindir. 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 1 Ekim 1981 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. : 2/71 
Karar No. : 31 

MUM Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Hava Kuvvetleri Komutam ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA tarafından 
hazırlanan «926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu Maddesinin (d) Bendinin 3 ve 
4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi»1 Komisyonumuzda ilgili Genelkurmay Başkanlı
ğın temsilcisinin de iştirakiyle görüşüldü. 

Teklifin tümü gerekçesindeki halklı nedenlerle benimsendikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiş 
ve maddeler dahi ayrı ayrı aynen benimsenmiştir. 

Teklif ve gerekçesi raporumuzla birlikte saygıyla arz olunur, 

Üye 
Ersin ESEROL 
Hâkim Yarbay 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
İsmet ONUR 
Hâkim Albay 

Üye 
Mete GÜR 
Per. Bnb, 

Milli Gü'venlik Konseyi <S. Sayısı : 277): 
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TEKLİF 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 ncu Maddesinin (d) Bendinin 3 ve 4 ncü 
Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 rcu malddesinin (d) bendi
nin 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Bu suretle hizmete devam eden en fazla 3 kor
general - koramiral ile 47 nci maddenin (f) bendi ge
reğince korgeneral - koramiralliğe terfi edemeyen en 
fazla 4 tümgeneral - tümamiral aynı esaslara göre her 
yıl yeniden değerlendirilmek şartıyla üç yıl daha aynı 
rütbede hizmete devam edebilirler. Ancak, bu süre 
içerisinde rütbeye malhsus yaş haddini geçemezler.» 

«Zorunlu hallerde hizmetin gereklerine göre, Ge
nelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şûra
nın karart ile birinci fıkradaki 6 general - amiral 
sayısı 10'a kadar, üçüncü fıkradaki 3 korgeneral -
koramiral sayısı 4'e kadar ve aynı fıkradaki 4 tüm
general - tümamiral sayısı 6'ya kadar artırılabilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

MİLLE SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 ncu ^Maddesinin (d) Bendinin 3 ve 4 ncü 
Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

ıMADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kafbul edilmiştir, 

MflU GüVenİk Konseyi ((S, Sayısı : 277) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 278 

Adli Tıp Kurumu Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/221) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19 Ağustos 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Say t : 101-920/05378 

•MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.8.1981 tamikinde karar-
taştırâan «Adlî Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekil olarak gönderihnliştir. 
, Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Tarihin ilk devirlerinden beri adalet, tıbbın müspet buluşlarından yararlanmıştır. îmanın maddi ve manevi 
şekilde zarar gördüğü olaylarda, hekimlerin tıbbi görüşlerine başvurulması, adli tUbtom doğmasına neden ol
muştur. 

Bugün alanı çok genişlemiş olan adli tıbbın, hukuku ilgilendiren tıbbi konularla uğraşan bir ihtisas şubesi 
olarak kabul edilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

insani ilişkilerin her alanını düzenleyen hukuk ile meşgul olan hâkimler, ilki ve daha fazla kimseler ara
sında haklı ve haksız ayırmada, çoğu zaman tanıklardan yararlanmaktadırlar. Fakat, kişilerin kendi çıkar
ları doğrultusunda konuşmaları, idrak, anlama ve kabiliyetlerinin başka başka olması, tanıkların en samimi 
ifadelerinde bile biribirine uymayan görüşlere raslan makta, kaldı ki çok defa tanıklar başkalarının etkisi al
tında kalarak olayları olduğu gibi değil, olması gerektiği gibi anlatmaktadırlar. 

(Biyoloji alanındaki ilerlemeler, proteinlerin özelliklerinin tespiti kan grupları, ifrazatlar olayların aydınlatıl
masında ve sanıkların kimliğinin saptanmasında büyük yarar sağlamaktadır. 

Currihuriyet devrinde hâkim ve savcıların adalete ve gerçeğe ulaşabilmesi için adli tıbbın bir ihtisas şu
besi hadine getirilmesi prensip olarak benimsenmiş, bu prensibin gereği olarak 19 Nisan 1926 tarihinde ka
bul edilen 813 sayılı Kanun ile Adalet Bakamlığına bağlı «Tıbbı Adli Müessesesi» kuruknuşf ve illerde birer 
adli tabiplik tesis edilmesi esası kabul edilmiştir. 

Ancak aradan geçen zaman içinde müessesemin yenilikleri karşılayacak ve cevaplandıracak bir düzeye ge
tirilmemesi, 1926 yılındaki şartlar içinde kurulmuş ve o şekilde kalmış bulunması, ayrıca bu branşa iktisap 
edenlere teşvik edici ve mesleği cazip hale getirici yeterli olanaklarım sağlanmamış bulunması, gerekli araçların 
temin edilememesi ve nihayet yeterli bir binaya sahip kılınmaması, kurumun bu yüzden yenilenmesi zorun
luluğunu yaratmış ve 11 Temmuz 1953 tarih ve 6119 sayılı Kanunla Adli Tıp Müessesesi yeni baştan teş-
küartandınlmıştır. 

Bugün Adli Tıp; müşahede, araştırma, inceleme, lalboratuvar metotları ve deneyleriyle yargı organlarını 
gerçeğe ulaştırmakta ve adaletin süratle elde edilmesini sağlamakta, tarafsız ve müspet bir dayanak olmakta
dır, 
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813 sayılı Kanundan sonra ortaya çıkan durum, 6119 sayılı Kanunun da zaman içinde aynı akibete uğra
ması, kurumun ihtiyaç'larına göre genişletilmem esi ve bünyesine yeni şubelerin alınmaması bu Kanunun da 
eskimesine yol açmıştır, 

'61!19 sayılı Kanunun 10 neu maddesinde; Meclis kararları nihai olmakla beraber mahkemelerin delilleri 
serbestçe takdir hususundaki yetkilerini kayıtlamaz hükmünü taşımaktadır. 

Görülüyor ki Adli Tıp Meclisine verilen önem, Meclis kararlarımın nihai olması hususu son derece önemli 
bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. 

'Buna karşılık bugün Adli Tıp Meclisi; Adli Tıp Müessesesi Başkanının başkanlığımda, iki Adli Tıp mütehas
sısı ile birer iç, kadın doğum, akıl - sinir hastalıkları ve cerrahi, patoloji - anatomi, tıbbi kimya mütehassısla
rından kurulmaktadır, 

Kesin nitelikte karar veren bugünkü Mecliste göz, kulak - boğaz - burun, röntgen ve sair gibi tıbbın 
anaihtisas dallarını temsil eden mütehassıslar bulunmamaktadır. Buna karşılık bu konularda da karar ver
mekte ve verilen kararlarla sonuca gidilmektedir. 

Ancak Yargıtay'ın son zamanlardaki kararlarında Ibü hususa işaret edliimdk suretiyle örneğin göz, 
röntgen, kulak - boğaz - burun gihi konularda ayrı ekspertiz incelemesinin yapılması gerektiği beliktilmek-
tedir. 

Adli Tıp Mecl'Üsinin bugünkü kuruluşu bir hastane sapık kurulu niteliğindedir. Yukarıda da açıklan
dığı ıgülbi Meclis bir başfcah ile sekiz üyeden oluşmaktadır. Çoğu zaman ilgili mütehassısın açı'klaması ile ye-
tünilmekte ve sonuca gidilmektedir. Diğer kurul üyeleri itimat esasına göre yetkili mütehassısın açıklama
sı üzerine raporlara imza kaymaktadırlar. 

İşte bu tür aksaklıkları gidermek, konuların daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlamak üzere dü
zenlenen tasarı ile ayrı ihtisas kurulları oluşturulmakta ve teşkil edilen dairelerdeki hekimlerin ihtisasları 
aynı veya yakın veya takviye niteliğinde ihtisas dallarından oluşturulması yoluna gidilerek, müzakere olu
nan konuların üzerinde herkesin bir fikri ve katkısının olabileceği düşünülmektedir.. 

Bu durum dış ülkelerde de uygulanmaktadır, örneğin, Fransa, Belçika, İngiltere'de de konular bu 
şekilde ayrı ihtisas dairelerinde görüşülüp karara bağlanmaktadır. 

Adli Tıp Meclisinin nihai mercii olarak karar vermesinde üyelerinin bilgi ve değerine ve doğruluğuna 
bağlı olacağı bir gerçektir. Bir sağlık kurulunun verdiği raporu kontrol için aynı değerin üstünde ve daha 
yetkili bir kurula gönderilmesi tıp ve hukuk kurallarına uygun olacaktır. 

Bü nedenle İhtisas Kurularının üzerinde Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu oluşturulmuş ve Genel Ku
rulunun; Kurum Başkanının 'başkanlığında, ihtisas Kurulları Başkanları ile üyelerden oluşması kabul edil
miştir. 

'Kurum bünyesinde beş İhtisas Kurulu ve her kurulda beş uzman üye bulunacağına göre bu zama
na kadar do'kuz kişiden oluşan bir Meclisle sonuca gidiür'ken gerektiğinde işler yirmiyi aşkın uzmanın ka
tıldığı bir Genel Kurulda daha etraflıca ele alınıp sonuçlandırılacaktır^ 

Bundan ayrı olarak taSarı 'ile halen mevcut bulunan morg, müşahadehane, kimyasal tahliller, fizik in
celemeler sulbe müdürlükleri yanında biyoloji ve trafik daire başkanhMan da kurulmak suretiyle; kanlı 
eşya, sperm lekesi, lekeli eşya, kan grupları ve faktörleri, babalığın tayinli, kanda wasserman, omurilik su
yunda vvasserman, 'kan sayımı, tatanoz, şarbon ve buna benzer vakalarda, sair maddelerin çözümlenme
sinde bakteriiyol'oji'k ve serolojük incelemelerle tüm yargı organlarının ve mercilerinin isteği hallinde tra
fik olayları ile ilgili konularda gerekli muayeneler ve İncelemeler yaparak bilimsel ve tdknik görüşlerini 
bildirecek iki ayrı sulbe kurulmuştur^ 

Ayrıca tasarı (ile Adli Tıp Kurumu bünyesinde döner sermayeli bir kuruluş oluşturularak; Kurumun 
kendisine yeterli hale gelmesi, gelişmeleri her yönden takip etmesini sağîayacaîk ve ayrıca mensuplarına 
döner sermayeden imkânlar verecek ve dolayısıyla kurumu ve mesleği cazip hale getirecek bir düzenle
meye gidilmiştir, 

Adili Tıp Kurumu bünyeSiride ve Adli Tıp İhtisas Kurul Daire ve şubelerinde görev alacak başta Ad
ili Tıp uzmanları olmak üzere diğer elemanları bulmakta büyük zorluk çekilmektedir. Yıllardan beri kad
rolar her türlü çalbaya rağmen doldurulamamaktadır. Hal böyle olunca yurt içinde ve yurt dışında hurs 
verilmek surötiyîe yükseköğrenim imkânı sağlanması, Adli Tıp İhtisas şubelerinde görevli uzman ve di-
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ğer elemanları :ı yetiştirilmesline çalışılması konularında kanuna yeni ve zaruri hükümler getirilmiş ve ni
hayet Adi Tıp Kurumu taralfından öğretim, ePim ve inceleme amacıyla ithal edülen veya bağış yoluyla 
'gelen rnaküne, alet ve cihazlarla, ecza ve malzeme, kitap ve diğer her türlü eşya, vergi ve resim ve harç
lardan muaf tutulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Adalet Bakanlığına bağlı olarak 19 Nisan 1926 tarihinde 813 sayılı Kanunla kurulan mü
essese ıbu tasarıda da aynen muhafaza edimiştir. 

Madde 2. — Kurumun görevleri bdirtMmişfir. 
Madde 3. — Kuruma dahil birimler ayrı ayrı gösterilmiştir. 
Madde 4. — Adli Tıp Kurumu Başkanlığının kadrozu oluşturulmuştur. 
Madde 5. — Balkanlar kuruluna ilişkin madlde düzenlenmiştir. 
Madde 6. — Yeni bir müessese olarak. Adli Tıp Genel Kurulu oluşturulmuştur. 
Madde 7. — Beş ihtisas kurulunun hangi uzmanlardan oluşacağı gösterilmiştir. 
Madde 8. — Adli Tıp Kurumu ihtisas daireleri sayılmış ve melvcu'tlara biyoloji, trafik daireleri ilave edil

miştir. 
Madde 9. — Taşrada kurulacak daire ve şubeleri yönetecek Adi Tıp Kurumu Grup Başkanlığına ilişkin 

madde düzenlenmiştir. 
Madde 10. — Adli Tıp Şü'be Müdürlerine ait mailde düzenlenmiş ve buna ait yönetmelik çıkarılacağı 

açıklanmıştır. 
Madde l'l. — Adli Tıp Kurum Başkanının görevleri sayılmıştır. 
'Madlde 12. — Başkan yardımcısının görevleri sayılmışitîr. 
Madde 13;. — Başkanlar Kurulunun görevleri sayılmıştır. 
Madde 1'4. — İhtisas kurulları başkanları ve daire 'başkanlarının görevleri sayılmış ve bunlara vekalet 

edecekler açıklanmıştır. 
Madde 1'5. — Adli Tıp Genel Kurulunun görevleri sayılmıştır. 

Madde 1!6. — İhtisas kurullarının görevleri sayılmıştır. 
Madde 1'7. — Morg dairesinin görevleri sayılmıştır. 
Madde 1'8. — Gözlem dairesinin görevleri sayılmıştır. 
Ma'dde 19. — Kimyasal tahliller dairesinin görevleri sayılmıştır. 
Madde 20. — Biyoloji dairesinin görevleri sayılmıştır. 
Madde 2'1. — Firik incelemeler dairesinin görevleri sayılmıştır. 
Madde 22. — Trafik dairesinin görevleri sayılmıştır. 
Madde 23. — Adli Tıp Genel Kurulunun ve İhtisas kurullarının çalışmaları düzenlenmiştir. 
Madde 24. — Kurum dışından bilirkişi dinlenmesi hususu açıklanmışitır. 

•Madde 25. — İhtisas daireleri ve şubelerinde görev yapacak personelin niteliklerinin ve çalışma usullerinin 
yönetmelikte düzenleneceği açıklanmışta1. 

Madde 26. — Atama esasları açıklanmıştır. 
Madde 27. — İkinci göreV aylığı açıklanmıştır. 
Madde 28. — dil 9 sayılı Kanuna 885 sayılı Kanunla getirilen düzenleme tasarıya dahil edilmiştir. 
Ma'dde 29. — Yan ödeme konusu açıklanmıştır. 

Madde 30. — Genel gerekçede de açıklandığı gibi döner sermaye konusu hükme bağlanmıştır. 
Madde 31. — Döner sermayeden kurum personeline yapılacak ödeme açıklanmıştır. 
Madde 32. — Diğer adli ekspertis kurumlarına ilişkin 6119 sayılı Kanunda var olan hüküm yeni tasarı

ya da aktarılmıştır. 
Madde 33. — Bursla ilgili düzenleme getirilrnişttir. 
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Madde 34. — Uzman yetiştirmeye Miskin düzenleme getirü!mi|tir. 
Madde 35. — Vergi bağışıklığı dKh3eıtfenm,iştk\ 
Madde 36. — Medburi hizmetle ilgili düzenleme getirilmiştir. 
Madde 37. — Yönetmelik konusu düzenlenmiştir. 
Madlde 38. — Yürürlükten kaldırılan kanun açıklanmıştır, 
Geçici Madde 1. — 2. — Tasarının kanunlaşmasından sonra geçici sürede yapılacak işlemler açıklanmış

tır. 
Madde 39. — Yürürlükle iflgiidÜr. 
Madde 40. — Yürütme ile ilgilidir, 

Adalet Komlisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/221 1 Ekim 1981 
Karar No. : 32 

Mitti Güvenlik Konseyli Başkanlığına 

Adli Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı Komisyonumuza havale edilmekle ilgili bakanlık ve kuruluş temsilcile
rinin iştiraki ile toplanıldı. 

Tasarının gerekçesi de dikkate alınarak Komisyonumuzda yapılan müzakereler sonunda, tasarının tümü ka
bul edilerek maddelerin müzakeresine geçildi. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 
27 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının ödeneklerle ilgili 28 nci maddesi esaslarına sadık kalınmış ancak, ikinci görev aylığı alanların 
bu ödenekten ayrıca yararlanamayacakları yolunda hüküm ilave edilmiştir. 

Tasarının yanödemelere ilişkin 29 ncu maddesi, Kurum personeline esasen 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ek maddesi uyarınca çıkarılan yanödeme kararnamesine göre bu konuda ödeme yapılmakta ol
duğundan yanlış anlamalara sebebiyet verilmemesi ve 657 sayılı Kanunda tespit edilen ilkeye ters düşülme
mesi amacıyla fazla nüküm niteliğinde görülerek metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesine ilişkin 30 ncu maddesi, Kurumun yaptığı hiz
metlerin kamu hizmeti niteliğinde olması ve özellikle ceza davalarında tarafların istekleri dışında yapılan 
işlemlerin haksız çıkan tarafa yükletilmesinin haklı düşmeyeceği gibi nedenlerle Kurumun döner sermayeli Ku
rum olarak işletilmesi uygun görülmeyerek metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının döner sermayeden kurum personeline yapılacak ödeme ile ilgili 31 nci maddesi, döner serma
ye maddesinin kabul edilmeyip metinden çıkarılması muvacehesinde, gereksiz kaldığından tabii olarak metin
den çıkarılmıştır. 

Tasarının diğer adli ekspertiz kurumları ile ilgili 32 nci maddesi, tasan metnine sadık kalınarak ancak, 
metinden çıkarılan maddeler itibariyle madde teselsülüne uyularak 29 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının burslu öğrenci okutma ile ilgili' 33 ncü, Adli Tıp ihtisas Dairelerinde Uzman Yetiştirilmesi ile 
ilgili 34 ncü, Vergi Bağışıklığı ile ilgili 35 nci, Mecburi Hizmet ile ilgili 36 ncı, Yönetmelik ile ilgili 37 nci ve 
Yürürlükten Kaldırılan Kanun ile ilgili 38 nci maddeleri, madde teselsülüne uyularak 30, 31, 32, 33, 34 ve 
35 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. Geçici 1 ve 2 nci maddeleri de aynen kabul edilen Tasarının 
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yürürlük ve yürütmeye ait 39 ve 40 ncı maddeleri, madde teselsülü dikkate alınarak 36 ve 37 nci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Sözcü Üye 
Zeki GÜNGÖR 
Hv. Hâk. Alb. 

Üye 
Ya^r ÇİFTÇÎOĞLU 

Hâkim Albay 

Üye 
A. Cemal GÖĞÜS 

Adalet Bakanlığı 
Planlama ve Kanunlar 

Dairesi 

Üye 
Rusuhi ECEVİTOĞLU 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol 

Gn. Md. Yrd. 

Üye 
Türkân KAY A ALP 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 

Danışma ve İnceleme 
Kurulu Bşk. V. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFt 

Adli Tıp Kurumu Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu 
kurulmuştur. 

Bakanlık gerekli gördüğü yerlerde ayrıca kuruma bağlı olarak Adli Tıp İhtisas Daireleri veya şubeler de 
kurabilir. 

Görev : 

MADDE 2. — Adli Tıp Kurumu, mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen Adli Tıp 
ile ilgili konularda bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmekle yükümlüdür. 

Kuruma Dahil Birimler : 

MADDE 3. — Adli Tıp Kurumu : 
a - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı; 
b - Adli Tıp Başkanlar Kurulu; 
c - Adli Tıp Genel Kurulu; 
d - Adli Tıp İhtisas Kurulları; 
e - Adli Tıp İhtisas Daireleri; 
f - Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı; 
g - Adli Tıp Şube Müdürlüklerinden; 

Oluşur. 

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı : 

MADDE 4. — Adli Tıp Kurumu Başkanlığı; Adli Tıp Uzmanı bir Başkan ve Adli Tıp Uzmanı bir Baş
kan Yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen birim ve müdürlüklerden oluşur. 

Adli Tıp Başkanlar Kurulu : 

MADDE 5. — Adli Tıp Başkanlar Kurulu; Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, Adli Tıp İhti
sas Kurulları Başkanlarından oluşur. 

Adli Tıp Genel Kurulu : 

MADDE 6. — Adli Tıp Genel Kurulu; Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, İhtisas kurulları 
başkan ve üyelerinden oluşur. 

Genel Kurul için yeteri kadar raportör bulundurulur. 

Adli Tıp İhtisas Kurulları : 

MADDE 7. — Adli Tıp Kurumunda beş İhtisas Kurulu bulunur. Her İhtisas Kurulu bir başkan ile 
aşağıdaki üyelerden oluşur. 

MiHii Güvenlıifc Konseyi (S, Sayısı: 278) 
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ADALET KOMİSYONU METNİ 

Adili Tıp Kurumu Kamın Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 noi maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2, — Tasarının 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü madidesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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((HâiiklüıneCin Teklif i) 

İhtisas Kurullarında yeteri kadar raportör bulundurulur, 
A. Birinci İhtisas Kurulu birer; 

— Adli Tıp, 
— Patalojik Anatomi, 
— İç Hastalıkları, 
— Kardioloji, 
— Genel Şirürji, 
— Nöroşirurji, 
— Doğum ve Kadın Hastalıkları, 

B. İkinci İhtisas Kurulu birer; 
— Adli Tıp, 
- r Genel Cerrahi, 
— Doğum ve Kadın Hastalıkları, 
— Radyoloji, 
— Göz, 
— Kulak - Boğaz - Burun Hastalıkları, 

Ci Üçüncü İhtisas Kurulu birer; 
— Adli Tıp, 
— Genel Cerrahi, 
— Ortopedi ve Trtavjnatolojıi, 
— Sinir Hastalıkları (Nöroloji), 
— İç Hastalıkları* 
— Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz, 

D. Dördüncü İhtisas Kurulu birer; 
— Adli Tıp, 
— Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, 
— Patolojik - Anatomi, 
— Anatomi, 
— Radyoloji, 

E. Beşinci İhtisas Kurulu birer; 
— Adli Tıp, 
— Mikrobiyoloji ve înfensiyon Hastalıkları, 
— Farmakoloji, 
— Biyokimya, 
— Analitik Kimya, 
— Allerji, 
— İmmünoloji, 
— Anestezi ve Reanimasyon, 

Uzmanlarından oluşur. 

Adli Tıp Kurumu İhtisas Daireleri : 

MADDE 8. — Adli Tıp İhtisas Daireleri, 
a - Morg, 
b - Gözlem, 
c - Kimyasal Tahliller, 
d - Biyoloji, 
e - Fizik İncelemeler, 
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(Adalet Komisyonu Metni) 

MADDE 8. — Tasarının 8 noi maddesi aynen benimsenmiştir. 
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iCHükÜmötSn Teklifi) 

f - Trafik, 
Daireleri Başkanlıkları ile yönetmelikte belirtilen şubelerinden oluşur. 
Her ihtisas dairesinde uzman bir daire başkanı ile sayıları yönetmelikte tespit edilen yeteri kadar uzman 

bulunur, 

Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı : 

MADDE 9. — Bu Kanunun birinci maddesi gereğince Bakanlık gerekli görülen yerlerde birden fazla Adli 
Tıp İhtisas Daireleri açtığında bu yerlerde ayrıca Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı da kurulur. 

Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı bir Başkan ile buna bağlı bürodan oluşur. 
Grup Başkanlığı görevini daire başkanlarından en kıdemli Adli Tıp öğretim üyesi, yoksa, akademik un

vana sahip en kıdemli öğretim üyesi, onun da bulunmaması halinde en kıdemli daire başkanı yürütür. 
Grup başkanlıklarının görevleri, çalışma usul ve esasları ile teşkil edilecek büroların kuruluşları yönetmelikte 

gösterilir. 

Adli Tıp Şube Müdürlükleri : 

MADDE 10. — Adli Tıp Şube Müdürlüklerinin adli tabiplerden başka kimlerden oluşacağı, görevleri, ça
lışma usul ve esasları, nerelerde kurulacağı yönetmelikte gösterilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görevler 

Adli Tıp Kurumu Başkanının Görevleri : 

MADDE 11. — Adli Tıp Kurumu Başkanı Kurumun idari, Adli Tıpla ilgili bilimsel ve hukuki işlemle
rinden sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar : 

a - Adli Tıp Kurumunu temsil etmek, 
b - Adli Tıp Genel Kurulu ve Başkanlar Kuruluna Başkanlık etmek, 
c - Kurumun verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak, 
d - İhtisas Kurulları, daireler ve şubelerde ölüm, istifa, emeklilik gibi nedenlerle kadronun boşalması veya 

kanuni mazeret halinde, bu mazeretin devamı süresince, Kuruma bağlı uzmanları uzmanlıklarına uygun yerler
de geçici olarak çalıştırmak, 

e - Yayınlanmasında yarar umulan, rapor, görüş ve çalışmaların yayınlanmasını sağlamak, 
f - Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

Başkan Yardımcısının Görevleri: 

MADDE 12. — a - Kurum Başkanının vereceği görevleri yapmak, 
b - Kurum Başkanının yokluğunda ona vekillik etmek, 

Adli Tıp Başkanlar Kurulunun Görevleri : 

MADDE 13. — a - Kurullar, daireler ve şubelerin iş durumu ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak uzman 
ve raportörlerin görev yerlerini belli etmek, 

b - Zorunluluk halinde İhtisas Kurul başkan ve üyeleri ile daire başkanı, şube müdürü, uzman ve diğer gö
revlilerin yerlerini değiştirmek, 

M'M Güvenlik (Konseyi ((S. Sayısı: 27i8) 



_ u _ 

(Adalet Komisyonu Metni) 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 noi maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 13, — Tasarının 13 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
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c - İhtisas Kurulları ile daire ve şubelere yıl içinde gelen işlerin normal çalışma düzeni içerisinde karşı
lanamayacak oranda artmış ve kurul, daire ve şubeler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gel
mişse, bir kısım işlerin mahiyetlerini de gözetmek suretiyle başka kurul, daire ve şubelere vermek, 

d - Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

İhtisas Kurulları Başkanları ve Daire Başkanlarının Görevleri ve Bunlara Vekalet: 

MADDE 14. — a - Kurul ve dairelerin ahenkli, verimli ve düzenli çalışmasının gerçekleşmesini ve işlerin 
mümkün olan süratle incelenip karara bağlanmasını, kurul ve dairelerin kendi kararlan arasında meydana 
gelen uyuşmazlıkların önlenmesini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almak, özellikle dosyaları takrir ede
cekleri bu esaslar uyarınca tespit etmek, raporları yazmak veya raporların hangi üye, uzman veya raportör 
tarafından yazılacağını belli etmek, 

b - Adli Tıp Kurumu Başkanının yetkileri saklı kalmak üzere emrindeki görevlileri denetlemek, 
c - Raporların zamanında yazılıp dosyaların Kurum Başkanlığına iadesini sağlamak, 
d - Diğer kanunlarda verilen görevleri yapmak. f 

ihtisas Kurulu Başkanına, yokluğunda en kıdemli üye vekillik eder. 
Daire başkanlarının yokluğunda o dairenin en kıdemli şube müdürü veya uzmanı, bulunmamaları halin

de Adli Tıp Kurumu Başkanının, diğer daire başkanları veya uzmanları arasından görevlendireceği kişi ve
killik eder. Adli Tıp Grup Başkanlığı bulunan yerlerde bu görev grup başkanı tarafından yerine getirilir. 

Adli Tıp Genel Kurulunun Görevleri : 

MADDE 15. — a - ihtisas Kurulları ve ihtisas daireleri tarafından verilip de mahkemeler ile hâkimlikler 
ve savcılıklarca mahiyeti itibariyle kanaat verici nitelikte bulunmayan ve Adli Tıp Genel Kurulunda görüşül
mesine lüzum görülen işleri, 

b - İhtisas Kurullarınca oybirliğiyle karara bağlanmamış işleri, 
c - ihtisas Kurullarının verdiği rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri, 
incelemek ve kesin karara bağlamak. 

İhtisas Kurullarının Görevleri : 

MADDE 16. — I - Genel Görevleri : 
Bu Kanun kapsamına giren işlerde; 
a - Bilirkişilerce, 
b - Fizik incelemeler şubesi ile trafik şubesinin tıp la ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere Adli Tıp 

ihtisas dairelerince, 
c - Adli tabiplerce, 
Verilip de mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar tarafından kanaat verici nitelikte görülmeyen ve birbir

leriyle çelişki halinde belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek. 
U - Özel Görevleri : 
a - Birinci ihtisas Kurulu; 
Beşinci ihtisas Kurulunun görevine girmeyen ölümle ilgili işler ile diğer kurulların görevine girmeyen işler, 
b - İkinci ihtisas Kurulu; 
Müessir fiiller, adabı umumiye ve nizamı aile aleyhine işlenen cürümler, ırkın tümlüğü ve sağlığı 

aleyhine işlenen cürümler, 
c - Üçüncü ihtisas Kurulu; 
ikinci ihtisas Kurulunun görevine girmeyen Sosyal Sigortalar, iş Kanunu ile ilgili olaylar, maluliyetler, 

meslekte kazanma gücü kaybı, meslek hastalıkları ve mesleki kusurlar, hürriyeti tahdit eden cezaların tehiri 
sebepleri, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalannm hafifletilmesi veya 
kaldırılmasına ilişkin işlemler, 

ıMiü Güvenlik Konseyi KİS. Sayısı: 278) 
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MADDE 14. '•— Tasarının 14 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 
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d - Dördüncü İhtisas Kurulu; 
Cezai ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepler ile hukuki ehliyetin tespiti, hacir altına alınma, 

fiile mukavemet edilip edilemeyeceği hususlarının tespiti, 
e - Beşinci İhtisas Kurulu; ^ 
Zehirlenmelerle, allerji ve immünolojiye ilaç kimyasına alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler; nesep 

tayinine ilişkin işler; umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin cürümler, uyutucu ve uyuştu
rucu maddeler, gıda ve ilaca ilişkin işler, 

Hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek. 

Morg Dairesinin Görevleri : 

MADDE 17. — Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen ceset ve ceset organları 
ile canlılara ait dokular ve kıllar üzerinde her türlü incelemeleri yapmak ve sonucunu bir raporla tespit 
etmek. 

Gözlem Dairesinin Görevleri : 

MADDE 18. — Mahkemeler ve hâkimliklerce göz leme tabi tutulmasına karar verilenleri gözleme tabi 
tutmak ve gözlem sonucunu bir raporla tespit etmek. 

Kimyasal Tahliller Dairesinin Görevleri : i 

MADDE 19. — Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen toksikolojik, gıdai, 
sınai, narkotik, ilaç ve diğer çeşitli maddeler ile alko lometrik analizler yapmak ve sonucunu bir raporla 
tespit etmek. 

Biyoloji Dairesinin Görevleri : 

MADDE 20. — Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen kanlı eşya, spermi lekesi, 
lekeli eşya, kan grupları ve faktörleri, babalığın tayini, kan sayımı, ikan ve omurilik suyunda bakteriyolojik 
ve serolojik incelemeler yaparak sonucunu bir raporla tespit etmek. 

Fizik İncelemeler Dairesinin Görevleri : 

MADDE 21. — Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen silâh, mermi, yazı 
(Grafolojik - daktiloskopik), fotoğraf, resim, imza, imza niteliğini taşıyan parmak izleri ile radyolojik radyo
izotop, klimatolojik, materyel ve alaylarla ilgili olarak incelemeler yaparak sonucunu bir raporla tespit etmıek. 

Trafik Dairesinin Görevleri : 

MADDE 22. — Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklarca gönderilen trafik olayları ile ilgili konu
larda gerekli muayene ve incelemeler yapmak ve sonu cunu bir raporla tespit etmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çalî#m|» Esaslara 

Adlî Tıp Genel Kurulunun ve İhtisas Kurullarının Çalışması : 

MADDE 23. — A) Adli Tıp Genel Kurulu Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında İhtisas Ku
rulları Başkan ve üyeleri ile toplanır. 

Genel Kurula Ihtüsas Kurulları Başkan ve üyelerinin en az üçte ikisinin iştiraki zorunludur. 

MdUıı GüvenJdk Konseyi (S. Sayısı: 278) 
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MADDE 17. — Tasarının 1,7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesıi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Mili Güvenlik Konseyi {S. Sayısı: 278) 
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Kararlar çoğunlukla alınır. Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısı, onun da yokluğunda en kıdemli 
İhtisas Kurulu Başkanı Genel Kurula Başkanlık eder. 

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

İkinci maddede sayılan yargı organlarınca gerekli görülen konuların Genel Kurulda görüşülmesi halle
rinde, konu Genel Kurul raportörleri tarafından hazırlanarak Kurula sunulur. Kurul Başkam izahat verdik
ten sonra konu hakkında tartışma açılır. 

Konu İhtisas kurullarından hangisini ilgilendiriyor ise Başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla iştirak 
etmek zorundadır. İncelenecek konunun uzman üyesi buluntaadıkça bu konuda müzakere açılamaz. 

B) Adli Tıp İhtisas Kurullarının Çalışması : 
Adli Tıp İhtisas Kurulları Başkanının başkanlığında işin niteliğine göre en az dört üye ile toplanır ve 

oyçokluğu ille karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır. 
Üyelerden birinin özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik diğer kurullardan alınacak üye ile tamamla
nır. Şu kadar ki tetkik edilecek konu, ilgili uzman üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez. 

C) Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve İhtisas Kurulları lüzum gömüldüğü hallerde karârını vermeden ön= 
ce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onanmış örnleklerini mahallinden isteyebileceği gilbi aslı üzerinde 
de inceleme yapması zorunlu olduğunda bunları da isteyebilir. 

Akili Tıp Kurumu Genel Kurulu ve ihtisas kurulları iîgii kişileri gerektiğinde muayene ve bunları usulüne 
güre dinleyebilir. Her türlü tetkikatı yapar ve yaptırabilir. 

Adli Tıp Genel Kurulu kararlan nihai olmakla beraber mahkemelerin delileri serbestçe takdir hususun
daki yetkilerini kısıtlamaz. 

Umumi Hıfzi'ssıhha Kanununun 10 ncu maddesinin hükümleri saklıdır. 
ı 

Kurum Dışından Bilirkişi Dinlenmesi : 

MADDE 24. — Genel Kurul ve İhtisas Kuruları ile daireler incelediği konularla ilgili olarak kurumda 
ıbulunımıayan tıp ve diğer uzmanlık dallarında kurum dışımdan uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesine 
karar verebilir. Uzman kişiler oya katılmamakla beraber görüşünü bir raporla Genel Kurul, thtfoas Ku
rulu veya Daire Başkanlığına bildirirler. 

Bilirkişilere yönetmelikteki esaslara göre Genel Kurul, İhtisas Kurulu ve Daire Başkanlığınca çalışmasına 
uygun ücret takdir olunur. 

İhtisas Daireleri Şubeleri: 

Madde 25. — Bu şulbelerdb görevlendirilecek personelin nitelikleri, çalışma Usul ve esasları yönetmelikle 
belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜİM 

Aıtamalay 

Atama Esasları : 

'MADDE 26. — Adli Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcım, Dhltisas Kurulu Başkanları ve İhtisas Kuru
lu üyeleri, Adalet Bakanının inhası üzerine, uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üye
leri veya yardımcıları arasından üçlü kararname ile, 

Adli Tıp İhtisas Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Adli Tabipler, Uzmanlar, Raportörler, Kimyagerler, 
Psikologlar, Eczacılar, Biyolog ve Diş Tabipleri, Balistik, Grafoloji ve silah muayene uzmanları, astronomlar, 
asistanlar, Trafik uzmanları, Adli Tıp Kurumu Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca, 

Milli Güvenlik Konseyi <S. Sayısı: 278) 
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MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 25. — Tasarımın 25 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 26. — Tasarımın 26 na maddesi aynen benimsenmiştir, 

MÜH Güvenlik Konseyi <S. Sajnsı: 278) 
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Birinci ve ikinci fıkra dışında kalan personelin atamaları Kurum Başkanlığınca, 
Yapılır^ 
Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen görevlere üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üye ve yardımcıları, asıl 

görevleri ile ilişkiiefi kesilmemek şartıyla atanaibillirler. 
Atanacak olan üniversite personelinin gıörevlfemdlirilmtelerinide önce bağlı bulundukları kurumun yetkili ku

rularının izni alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

özlük Hakte 

İkinci Görev Aylığı : 

MADDE 27. — 26 ncı maddede belirtilen görevlere atanacak olan öğretim üyeleri ve yardımcılarının bağ
lı bulundukları kurumdan aldıkları aylık ve ödenekleri kesilmez. Kendilerine ayrıca ikinci görev aylığı verilir. 

Ödenek : 

MADDE 28. — Adli Tıp Kurumu Başkan ve Yardımcısı, ihtisas Kurulları Başkan re üyeleri ve rapor
törler, Adli Tıp Kurumu Grup Yöneticileri, ihtisas Daire Başkanları, Adli Tıp Şdbe Müdürleri, Adli ta
bipler, kimyagerler, eczacı ve doktorlar, silah muayene uzmanları, balistik uzmanları, silah muayene me
murları, grafoloji ve dok'toloskopi uzmanları, ışınlar bi'ıim uzmanları, trafik ve kliimaıtolıoji, astronomi uz
manları, psikolog ve bSyölbg, mikrolbliyoioıglara almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi 
nispetinde ödenek verilir. 

Kanuni izinlerini kullananlar ile yurt içinde ve yurt dışında geçici bir görevle başka tarafa gönderilen-
liar ve vazifeleri icabı görevlıerinden ayrılanlar dışında her ne sebep ve suretle olursa olsun görevi başında 
bulunmayanlara görevlerinden ayrı bulundukları müddetçe hiç bir ödeme yapılmaz. 

Hastalık sebebiyle görevi başına gelemeyenlere, tedavi kurumlarında yattıkları süre hariç olmak 
kaydıyla 'bu yüzden görevlerinden ayrı kaldıkları günlerin bir takvim yılında toplam 60 günü geçmemek 
üzere ödeme yapılır. Ancak görevi sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma sonucu alı
nan hastalık izinlerinde Ödeme yapılmasına devam olunur. 

Geçici yetki ile başka bir yere gönderilenlere yukarıdaki ödeme kendi kadrolarına göre yapılır. 
Bu ödemeye hak veren göreve atamanlar, göreve başlama tarihinde, derece yükselmesi ve kademe ilerleme

si yapanlar, yükselme ve ilerleme tarihlerini izleyen aybaşından itibaren bu ödemeye hak kazanırlar. 

Yan Ödeme : 

MADDE 29. — Adli Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcıları, ihtisas Daireleri Başkan ve üyele
ri, Raportörler, Şube Müdürleri ve Yardımcıları, bölüm şefleri, uzmanlar, Adli Talbipl'er, Asistanlar, Kim
yagerler, Psikologlar, Eczacılar, Doktorlar, Biyolog- Bakteriyolog, Diş Tabipleri ve ihtisas şubelerinde çalı
şan teknik efemanlar, Adli Tababet Şube Müdürleri, sağlık hizmetleri sınıfına daihil elemanlar; bu sınıflar 
için diğer kanunlar ve kararnameler uyarınca yararlandıkları mali haklara ilave olarak her yıl bütçe ka
nunları veya kararnamelerle kabul edilen iş güçlüğü iş riski ve teminlindeki güçlük zamflarından yararlanır
lar. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 278) 
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MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen be limsenmiştir. 

Ödenek : 

MADDE 28. — Adili Tıp Kurumu Başkan ve yardımcısı, İhtisas Kurulları Başkan ve üyeleri ve rapor
törler, Adli Tıp Kurumu Grup Yöneticileri, İhtisas Daire Başkanları, Adlıi Tıp Şube Müdürleri, adlı tabip
ler, kimyagerler, eczacı ve doktorlar, silah muayene uzmanları, balistik uzmanları, silah muayene memur
ları, grafoloji ve doktoloskopi uzmanları, ışınlar bilim uzmanları, trafik ve klimatoloji, astronomi uzmanlıarı, 
psikolog ve biyolog, mikrobiyologlara almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi nispetinde 
ödenek verilir. Bunlardan ikindi görev aylağı alanlar ayrıca bu ödenekten yararlanamazlar. 

Kanuni izinlerini kullananlar ile yurt içinde ve yurt dışında geçici bir görevle başka tarafa gönderilenler 
ve vazifeleri icabı görevlerinden ayrılanlar dışında her ne sebep ve suretle olursa olsun görevi başında bu
lunmayanlara görevlıerinden ayrı bulundukları müddetçe bir ödeme yapılmaz. 

(Hastalık sebebiyle görevi başına gelemeyenlere, tedavi kurumlarında yattıkları süre hariç olmak kaydıyla 
bu yüzden görevlıeriinıden ayrı kaldıkları günlerin bir takvim yılında toplam 60ı günü geçmemek üzere ödeme 
yapılır. Ancak görevi sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma sonucu alman hastalık izin
lerinde ödeme yapılmasına devam olunur. 

Geçici yetki ile başka bir yere gönderilenlere yukarıdaki ödeme kendi kadrolarına göre yapılır. 
Bu ödemeye hak veren göreve atananlar, göreve başlama tarihinde, derece yükselımesi ve kademe 'ilerle

mesi yapanlar, yükselme ve ilerleme tarihlerini izleyen aybaşından itibaren bu ödemeye hak kazanırlar. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Adü Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi 

Kurumun İşletme Şeklit Döner Sermaye : 

MADDE 30. — Adli Tıp Kurumu, bu Kanunda öngörülen hizmetleri yenine getirmeik için döner ser
mayeli 'işletmeler kurar.! 

Döner sermayeli işletmeler liçin, Kuruma yirmi milyon lira döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu mik
tar, gerekli görülen hallerde Bakanlar Kurulu Kararı ile iki katına kadar artaiahifflir., 

Döner sermaye Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle, Hazinece verilecek ayni yardımlar, 
döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar 'bağış ve yardımlardan teşekkül eder< 

Bağış ve yardımlar bu maddede yazılı limite bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir, 
Hazinece döner sermaye işlletaeierine verilecek malların bedelleri sermayeye mahsup edilir. 
Döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinden doğan kârlar, işletmenin ödenmiş sermayesi, bu maddemin 

ikinci fıkrası uyarınca tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. 

Ödenmiş sermaye bu miktarı bulduktan sonra kârlar, müteakip maili yılın altıncı ay sonuna kadar mal 
sandığına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Süresinde mal sandığına yatıri'lmıayan kârlar işletmenin sorum
lu sayman ve ita amirlerinden veya bu görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usu
lü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir. 

Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü maddesine göre döner ser
maye işletmelterinin çalıştırılacak memurları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer hakları, döner sermaye 
ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin giderler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yolluklar ve kurum perso
neline yapılacak ödemeler dışında hiç bir ödeme yapılmaz^ 

Döner sermaye işleri; 1050 sayılı Mühasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İha
le Kanunlarının hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay denetimine bağlı değildir. 

Döner sermaye (ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali yılı izleyen dört ay içilnde düzenle
necek bilanço ekleri gelir ve gider belgeleriyle birlikte Sayıştay 'Başkanlığınla, bilanço ve eklerinin onaylı 
birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Döner sermayeli işletmelerin alım satım, ihale ve işletme faaliyetleri ile kasa usulleri Maliye ve Adalet 
bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin yapacakları 
hizmetleri ile gelir ve giderleri de aynı yönetmelikte belirtilir. Döner sermaye işletmelerine sorumlu sayman
ları Maliye Bakanlığınca atanır. Saymanlıkta görevlendirilecek diğer memurlar başkanlıkça atanır. 

Kurum Personeline Yapılacak Ödeme : 

MADDE 30. — Döner sermaye gelirleri yeterli olmak şartı ile, kurum personeline; çalışma şartlarına, 
hizmetin niteliklerine, teknik hususiyetlere ve diğer özelliklere göre yönetmelikte tespit edilecek esaslar da
hilinde her ay bir aylık maaş tutarını geçmemek üzere ödeme yapılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Diğer Adli Ekspertiz Kurumları : 

MADDE 32. — Üniversite bulunan şehirlerdeki Adli Tıp ve Kimya Enstitüleri ile Sinir ve Ruh Hastalık
ları Klinikleri de, bu şehirlerdeki adli olaylardan dolayı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre bilirkişi sa
yılır. Bu enstitü ve kliniklerde tetkik edilecek adli tıpla ilgili işler 34 ncü maddede çıkarılması öngörülen yö
netmelik ile saptanır. 
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(Adalet Komisyonu Metni) 

MADDE 29. — Tasarının 32 noi maddesi 29 ncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 
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Adalet Bakanlığı Hesabına Burslu Öğrenci Okutma: 

MADDE 3 3 . — Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp Kurumuna adli tabip ve uzman yetiştirmek üzere, 
yurt içinde ve yurt dışında burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yaptırılabilir. 

Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak öğrencilerin sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğrencilere em
sallerine ödenen bursun iki katı oranında burs ödenir. Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olanlar, Adli 
Tıp Kurumlarındaki uzmanlık ve ihtisas imtihanlarına tabi tutulmadan asistanlık kadrolarına atanırlar. 

Adli Tıp İhtisas Dairelerinde Uzman Yetiştirilmesi : 

MADDE 34. — Adli Tıp ihtisas Dairelerinde, bu ihtisas daireleri ile ilgili uzman ve diğer elemanlar yö
netmelikte gösterilen esaslara uygun olarak yetiştirilir. 

Vergi Bağışıklığı : 

MADDE 35. — Adli Tıp Kurumu tarafından öğretim, eğitim ve inceleme amacıyla ithal edilen veya ba
ğış yoluyla gelen makine, alet ve cihazlarla, ecza ve malzeme, kitap gibi diğer her türlü eşya, vergi, resim 
ve harçlardan muaftır. 

Mecburi Hizmet : 

MADDE 36. — Adli Tıp Kurumunda ihtisas ve uzmanlıklarını tamamlayanlar Adalet Bakanlığının 
göstereceği yerlerde dört yıl görev yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini tamamlamadan görevden 
ayrılanlar 21 . 8 . 1981 tarihli ve 2514 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında belirtilen mecburi 
hizmet süresini tamamlamadıkça meslek ve sanatlarını icra edemezler. 

Adalet Bakanlığından burs alarak veya herhangi bir kurum hesabına borçlanmak suretiyle öğrenimini 
tamamlayanların ilgili diğer kanunlarda belirlenen mecburi hizmet süre ve yükümlülükleri saklıdır. 

Yönetmelik : 

MADDE 37. — Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler, Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde Maliye 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde çıkarılır. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun : 

MADDE 38. — 11 Temmuz 1953 tarihli 6119 sayılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

GEÇtCÎ MADDE 1, — Bu Kanuna göre Adli Tıp Kurumu kurularak ilgililerin kadroları temin ve atan
maları yapılıncaya kadar eski Adli Tıp Müessesesi ve Meclisi görevine devam eder. 

Halen mecliste ve kurumda çalışmakta olan bütün personel, lüzumlu kadroların temininden itibaren en 
geç üç ay içinde, uzmanlıklarına ve sair özelliklerine uygun yeni görevlerine atanırlar. 

GEÇlCl MADDE 2. — Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu 
kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
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(Adalet Komisyonu Metni) 

MADDE 30. — Tasarının 33 ncü maddesi 30 ncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının 34 ncü maddesi 31 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının 35 nci maddesi 32 nci madde olarak aynen 'benimsenmiştir. 

MADDE 33. — Tasarının 36 ncı maddesi 33 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE 34. — Tasarının 37 nci maddesi 34 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE 35. — Tasarının 38 nci maddesi 35 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. ~ Tasarının Geçici 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Yürürlük 

MADDE 39. — Bu Kanunun mali hükümleri 1982 mali yıl başından itibaren diğer hükümleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 40. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.: 

14 . 8 . 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. • Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof: Dr. T. Esener 

îmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bak. 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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(Adalet Komisyonu Metni) 

MADDE 36. — Tasarının 39 ncu maddesi 36 ncı madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE 37. — Tasarının 40 ncı maddesi 37 nci madde olarak aynen ben îmsenımliştir. 
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