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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Gündemdeki kanun lâyiha ve tekliflerinin 

sözlü sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önerge, kabul edildi. 

Osmanlı Bankasiyle yapılan Mukavelenin 
onanmasına dair olan kanun lâyihası üzerinde 
bir müddet görüşüldükten sonra ; 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

İkinci Oturum 
Osmanlı Bankasiyle yapılan Mukavelenin; 
Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Millet
lerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teş
kilâtı arasında Teknik Yardım teminine müte
dair Anlaşmanın onanmalarına dair kanunlarla; 

Bankalar Kanununa ek Kanun ve; 

Sözlü sorular 
1. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat 'm, Ma

latya Vilâyetinin Besni Kazasında mevcut Tra
hom Hastanesinde yapılan silâh araması esna
sında vukubulan dövme hâdisesi dolayısiyle 
müsebbipleri hakkında ne muamele yapıldığına 
dair olan sözlü soru önergesi, içişleri Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/1134). 

Yazılt sorular 
1. — Çorum Mebusu Ahmet Başrbüyük'ün, 

Çorum'da gayrimenkule tecavüz işlerini mahal
len tetkik ve tahkika giden memurların iş sa
hiplerinin tuttukları otomobillere binmiyerek 
yüksek miktarda vesait parası almak suretiyle 
vazifelerini suiistimal ettiklerinin! doğru olup 
olmadığına dair olan yazılı soru önergesi, İçiş
leri Vekâletine gönderilmiştir. (6/1135). 

Raporlar 
1. — Basın meslekinde çalışanlarla çalıştı

ranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesiyle geçici 1 nci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (3/464) (Gün
deme) 

2. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barut-

Amortisman ve Kredi Sandığı hakkındaki 
Kanun kabul olundu. 

Adlî Tıp Müessesesi Kanun lâyihasının tü
mü üzerinde bir müddet görüşüldü. 

Teneffüs için Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Adlî Tıp Müessesesi kanun lâyihasının tü

mü üzerinde bir müddet daha görüşüldükten 
sonra; 

6. Temmuz 1953 Pazartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Bolu Mebusu 
M. Kurbanoğlu t. Gülez 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

Ö. Mart 

2. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Trabzon Vilâyeti Genel Meclisi tarafından tan
zim edilen yol programına dair olan yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/1136). 

3. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
Trabzon'da bir balıkyağı ve balık unu fabrika
sı kurulması hususunda yapılan tetkikatın ne
ticelerine ve ne zaman tatbikata geçileceğine 
dair olan yazılı soru önergesi, Ekonomi ve Ti
caret Vekâletine gönderilmiştir. (6/1137). 

4. — Malatya Mebusu Nuri Ocakçı oğlu'-
nun, Malatya'da toplantı yapan C. H. Partili
lere belediyece temizlik yapılmadığı bahane
siyle ceza verildiğinin doğru olup olmadığına 
dair yazılı soru önergesi İçişleri Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1138). 

çu ve 3 arkadaşının, îzalei Şekavet Kanunu
nun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve Geçici Adalet komisyonları 
raporları (2/503) (Gündeme) 

3. — Yeniden bir vilâyet ve dört kaza kurul
ması hakkında kanun lâyihası ve İçişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/584) (Günde
me). 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,05 

REİS —Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KATİPLER : AH Ocak (Gazianteb), Ahmet Morgu (Rize). 

« •» 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Hatay seçim bölgesi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı). 
REÎS — Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Kastamonu Mebusu Galib Deniz ve 4 
arkadaşının, Köy Kanununun 44 ncü maddesi
nin 2 sayılı bendinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair önergesi 
(2/195, 4/363) [1] 

Yüksek ReisMğe 
Köy Kanununun 44 ncü maddesinin 2 sayılı 

bendinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli
fimizin halen Yüksek Meclisçe müzakere halin
de bulunan Köy Kanunu lâyihası metninde ve 
mezkûr maddenin müzakeresi' esnasında halli 
mümkün bulunmuş olduğundan geri verilmesini 
arz ve rica ederiz. 3 . VII . 1953 

Kastamonu Kastamonu 
Galib Deniz Hamdi Türe 

Kastamonu Kastamonu 
Hayri Tosunoğlu M. A. Mühto 

REİS — Teklif gündemde mevcut olduğu 
için geri verilmesi reyinize konacaktır. Teklifin 
geri verilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... kabul etmiyenler ... Teklif geri veril
miştir efendim. 

Gündemle ilgili bir takrir var okutuyoruz. 

Başkanlığa 
Bugünkü* gündemde mevcut kanun tasan ve 

tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Çoruh Mebusu 
Zihni Üral 

dır. 
[1] 100 sayılı basmayanı tutanağın sonunda-

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
önerge aleyhinde söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlar, IX ncu Dönem B. M. 
Meclisinin, ekseriyeti sözlü sorulardan âdeta ra
hatsız olmakta, hattâ sözlü soru müessesesini 
lüzumsuz ve zait bulduğunu bunların görüşül
melerini akim bırakmak suretiyle izah eylemek
tedir. 

Halbuki, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz îc-
ra kuvvetinin devamlı murakabesini T. B. M. 
Meclisine asli bir vazife olarak vermiştir. Ye
dinci madde bakmız ne diyor : «* Meclis, Hü
kümeti her vakit murakabe ve ıskat edebilir » 
Murakabe Meclisin hak ve vazifesidir. Bu va
zife ve icabında İcra Vekilleri Heyetinin ıskatı 
müeyyidesi parlmanter idarenin ruhunu teşkil 
eder. Esasen Cumhuriyet sistemini şahsi Hü
kümet sisteminden tefrik eden bu ruhtur. Mu
rakabeden masun kalan veyahut murakabe ne
ticesinde icabettiği halde ıskat olunmıyan Hü
kümetlerle idare edilen bir memleketin sadece 
adı cumhuriyet olabilir. B. Millet Meclisi mu
rakabe hak ve vazifesini ancak soru ve gensoru 
müesseseleri vasıtasiyle ifa edebilir. 

İçtüzüğümüzün 152 nci maddesi sözlü soru
nun cevabının en çok iki birleşim yani üç gün
den fazla gecikmesine cevaz vermediği halde bu 
günkü gündemimizde bulunan 49 sözlü soru 
haftalardan, aylardan beri sıra beklemektedir. 
Bu gidişle de ihtimal bunların tamamı görüşü
lemeden IX ncu Dönem nihayete ermiş olacak
tır. 

— 241 — 
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Arkadaşlar, soru müessesesinin normal iş

lemesi sayesindedir kd memleket umumi efkârı, 
Devlet idaresinin güdümü hakkında aydınlan
mak, gerek kendi vekillerinin, yani mebusları
nın, gereken icra vekillerinin faaliyetleri, tu
tumları, düşünceleri hakkında bir fikir edin
mek imkânını bulabilir. Bu müessese şu veya 
bu sebeple felce uğradı mı milletle Meclis ve 
Hükümet arasına bir kalın perde çekilmiş olur. 

Sizler bu milletin itimat ederek bu yüce 
mevkie getirdiği kdmseler nasıl olur da böyle 
hazin ve teessüre şayan bir vaziyetin hadis ol
masına göz yumar ve hattâ sebebiyet verirsiniz. 
Ben buna asla ihtimal veremem. 

Sözlü soruların görüşülmemesi hakkında tek
lif yapan ve müspet rey veren arkadaşların 
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işin bu cephesini asla düşünmeksizin bu yolda 
hareket etmiş olduklarını tahmin ediyorum ve 
bu vaziyetin bir an evvel ıslahı için hepinizin 
aklı seliminize, vatanperverliğinize hdtap edi
yorum. 

Bu sakim yolda ısrar etmezseniz, memleket 
için de, Meclis için de, Hükümet için de ve 
•bilhassa partiniz için de daha hayırlı olur. 

Takririn reddini rica ederim. Aksi halde 
gelecek nesillerin tutanakları okurken hakkı
nızda vereceği hüküm çok ağır ve acı olacaktır. 
(Soldan gürültüler). 

REÎS — Soruların, kanun lâyihası ve tek
liflerden sonra görüşülmesi hakkındaki takriri 
kabul edenler.... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Milli Eğitim Vekâleti kuruluş kadro-
lariyle merkez kuruluşu ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/623) [1] 

MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ RIFKI SALÎM 
BURÇAK (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, 
gündemin iki defa görüşülecek işleri arasında 
orta öğretimin ve teknik öğretimin kadro ka
nunu tasarısı vardır. Bütçe Encümeni öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini karar altına almış
tır. Gündemdeki diğer işlere takdimen bu ka
nun tasarısının öncelik ve' ivedilikle görüşülme
sine karar vermenizi rica edenim. (Muvafık 
sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Millî 

Eğitim Vekâleti orta ve teknik öğretim kadro 
kanunu tasarısının gündemdeki diğer işlere tak
dimen Öncelik ve (ivedilikle görüşülmesine Yük
sek Meclisin karar verimesini saygı ile rica ede
rim. 

Millî Eğitim Vekili 
Rıfkı Salim Burçak 

REÎS — Bu kanun lâyihasının yeğlikle, ya-

[1] 246 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

ni mevcut işlere takdimen görüşülmesi teklif 
olunmaktadır. Bu teklifi kabul edenler... Et
miyenler... Yeğlikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Lâyihanın tümü hakkında söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri). 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Katnıl edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Teklifte ivedilik teklifi de mevcuttur. Onu 
da oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

4926 sayılı Karnına bağlı 1 ve 2 sayılı cetvel
lerde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 10 Haziran 1946 tarihli ve 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
«V» işaretli Ortaöğretim Umum Müdürlüğüne 
bağlı okul ve kurumlar başlığı altındaki (lise, 
öğretmen okulu ve ortaokullar öğretmen ve me
murları kısmına dâhil) kadrolar ile «VI» işaret
li meslekî ve teknik öğretim dairelerine bağlı (er
kek teknik, kız teknik ve ticaret okulları) kıs
mındaki kadrolar - 5284 sayılı Kanunla eklenen 
kadrolar dâhil - ve 18 Haziran 1952 tarihli ve 
5965 sayılı Kanunla ihdas olunan gezici kurs 
öğretmenlerine ait kadrolar kaldırılarak yerine, 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konul
muştur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 

242 
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Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 10 Haziran 1946 tarihli ve 
4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
«III» işaretli ve (lise, öğretmen okulu ve orta
okullar idarecileri) başlığı altındaki ek görev 
tazminatına ait kadrolar kaldırılarak yerine bağ
lı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuş
tur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci madde ile kabul 
edilen kadrolar yerine 1953 yılında bağlı (3) 
sayılı cetvelde yazılı olanlar ve iknci madde ile 
kabul edilen ek görev tazminatı kadroları yeri
ne, bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı olanlar kulla
nılır. 

RE IS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümünü oyunuza sunuyorum. Ka 
bul edenler.. Etmiyenler.. Lâyihanın heyeti umu-
miyesi kabul edilmiştir. 

2. — Adlî Tıp Müessesesi kanun lâyihası it 
Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/469j 

REİHİ — Yeğlikle görüşülmesine î arar ve
rilen işlerden Adlî Tıp Müessesesi Kanuruır 
müzakeresine devam ediyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyenler : Abbas Çetir-
Nusret Kirişcioğlu. 

Abbas Çetin (Yok sesleri). 
Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — 

Muh+erem arkadaşlar, Adlî Tıp Müessesesi rnu-
azram bir iş terakümü altındadır. Bundan ad
liyeciler ve adliyeye işleri düşenler bizardır. Bine 

. 1953 Ö : İ 
yakın dosya henüz intaç edilmemiş, müessesede 
beklemektedir. Adalet Komisyonunda bu vaziyetin 
âmilleri üzerinde durulmuş ve bunun kısmen 
kadro kifayetsizliğinden, kısmen de çalışma sis
teminin bozukluğundan ve bâzı kanuni kayıtlar
dan ileri geldiği anlaşılmıştır. Bu âmillere mü
tenazır olarak Adalet Komisyonunda bâzı çare
ler düşünülmüştür bu meyanda olarak : 

1. Kadronun imkân nispetinde genişletil
mesi; 

2. Adlî Tıp Meclisinin müessesenin bünye
sinden ayrılması; 

3. Vazifeliler için devam mecburiyetinin 
kabulü, yani mesai saatleri içinde çalışma mec
buriyetinin kabulü ve bunun temini için de mec
lis âzalarının dışarda iş alamamaları mecburiye
tinin vaz'ı ve yine bunun neticesi olarak da bun
ların malî bakımdan tatmin edilmesi için ödenek 
konması esası. 

Bütçe Komisyonu ile Adalet Komisyonunun 
bâzı noktalarda görüş ayrılığı mevcuttur. Ez
cümle, bizim devam mecburiyetini temin için ye
gâne çare olarak bulduğumuz ödenek verme
yi Bütçe Komisyonu kabul etmemiştir. Aynı 1e-
siri yaratmıyacağma emin olduğumuz bu kad
roların ihtisas mevkii olarak kabulü gibi bir çare 
île bu isi temine çalışmıştır. (Mamafih ödenek 
Viiksek Meclisçe kabul edilmiyecekse Bütçe Ko-
^isvonunun kabul ettiği bu tedbiri yine mem
nunlukla karşılamak bir zaruret icabı olur.) 

İlk nazarda Adlî Tıp Müessesesi memurları 
^ı nihayet Memurlar Kanununa tâbi kimseler
dir. Adalet Vekâleti bu işi sıkı tutsa bunların 
devamını temin edebilir, şeklinde bir mütalâa 
^kla delebilir. Fakat bunca senelik tatbikat gös
termiştir ki, kazanç ve bizzat vazifelilerin men-
^ın.tî bahis mevzuu olduğu için bu devamı te
fine bu'mne kadar imkân bulunamamıştır. De
vim mecburiyetinin konması, ödenek verilmemesi 
'Hinde elemanların kalitesinde bir düsüklü&ü 

hu kelime biraz garip geliyor ama - kalitenin 
•"ksek olmaması p-ibi bir netice hâsıl edebilir de

fliyor. îşte.Jro mülâhazaları nazarı itibara ıla-
"nk Adlî Tıb Müessesesine olan rağbeti artırmak 
"^ müessese mensubinine, kendilerine, duanda 
•«* aramak külfetinden kurtaracak malî imkânla 
'•emin etmek maksadiyle, Adalet Konisvormnu. 
Hâkimler Kanununa mütenazır olarak d^vomiye-
ceğim; fakat onları kazançlarından mahrum et-
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memize mukabil bir ödenek vermeyi kabul et
miştir. 

işlerin terakümünü önliyecek tedbirlerden 
biri de, Adlî Tıp Meclisini müessese bünyesinden 
ayırmaktır. Hakikaten bütün komisyonların 
üzerinde ittifak ettiği bu tedbir faydalı ola
caktır. Fakat biz şuna kaniiz ki, Adalet Komis
yonunun teklifi veçhile bu kanun ödenek sis
temi ile kabul edilirse Adalet Komisyonunda 
bulunan bu ikinci tedbir iş terakümünün önünü 
birinci tedbirden daha kuvvetli bir şekilde ala
bilecektir. Bu itibarla zaten geçen celsede de 
bahis mevzuu oldu, ihtisas komisyonu olması 
dolayısiyle de esasen bu lâzımdır, Adalet Ko
misyonu raporunun müzakerelere esas ittihaz 
edilmesini ve görüşmelerin bu rapor üzerinde 
yapılmasını bendeniz de arz ve teklif ediyorum. 
Bu hususta verilmiş bir önerge vardır. Kabulü
nü arz ve istirham ediyorum. 

REÎS — izzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla

rım, ceza müessesesinin ayrılmaz yardımcısı 
olan adlî tıp teşkilâtına maalesef, bugüne kadar, 
icabeden ehemmiyet atfedilerek gerekli işleme 
imkânları temin olunamamış ve bu yüzden bir
çok suçlular cezadan kurtulduğu gibi birçok 
masumlar da azap çekmişlerdir. 

Mütehassıs şahıslar, bu branştan alâkalarını 
kısmen kesmiş ve gençlerin rağbeti gittikçe 
azalmıştır. Topluluğumuzun ceza müessesesin
den beklediği adaleti temin için adlî tıp mües
sesesini en kısa bir zamanda düzenlemek, ele
man ve teşkilât bakımından gerekli imkânları 
bahşetmek icabeder. Bu zarureti hissederek ko
rnoyu ele alan ve bir tasariyla Meclise getiren 
Hükümete teşekkür etmeyi ceza adaleti bakı
mından yerinde görürüm. Ancak, Bütçe Ko
misyonu tarafından ana prensiplerde yapılmış 
olan tasarrufu yerinde görmemekteyim. Bu saha
da geniş ihtisas sahibi bulunan ve ömürlerini bu 
müessesede veya müessese ile alâkalı sahalarda 
geçirmiş olan şahıslardan müteşekkil Adalet 
Komisyonumuz, boşluk ve zaruretleri müşahede 
ederek, giderilmesi ve bu müessesenin esaslı i§-
liyebilmesini temin bakımından ilâve ettikleri 
hükümlerin çıkarılmış olmasını isabetsiz bir 
hareket olarak telâkki ederim. Sayın Adalet 
Komisyonu Başkanı Halil özyörük'ün işaret 
ettikleri hususların Bütçe Komisyonunca nazara 
ahnmaması sebeplerini rapordan vazıh olarak 

anlamak ve tatmin edilmiş bulunmak mümkün 
olamamaktadır. Yedek azaların kaldırılmış ol
masının, valilere, kaymakamlara ödenek veril
diği halde dolayısiyle hâkimlik vazifesine ya
kın ve onların vazifesini kolaylaştırıcı vazife 
yapmakta bulunan adlî tabiplere ödenek veril
memesinin ve adlî tabiplerin serbest ve ücretle 
çalışmaya, mâni hükümlere iltifat gösterilme
mesi, bu sahada tetkik yapmış olanlar tarafın
dan anlaşılması güç bir husustur ve her halde 
muayyen bir prensibe istinat ettiği kabul olu
namaz. Bütçe Komisyonu raporu, bütçede akis
ler yapmıyacak ve prensipleri ihlâl etmiyecek 
olan esaslı hükümleri çıkarmakta ve kanundan 
beklenilen düzenlemeyi bertaraf etmektedir. Bu 
itibarla yapıcı hükümleri taşıyan Adalet Komis
yonu raporunun esas ittihaz edilmesini ben de 
teklif etmekteyim. 

Arkadaşlar burada dâvaları açık olarak be
lirtmek ve görüşlerimizi açık olarak tebarüz ettir
mek ve buna göre karar almak mecburiyetindeyiz. 

Adlî Tıp Müessesesi ve bugün bu müessese 
ile alâkalı sahalarda çalışmış olanlar tarafından 
gayet iyi bilinir ki, noksan teşkilâtla işlemekte ve 
vazifesini yapmamaktadır. Bir silâhın asgari iki 
ay zarfında muayenesi yapılamamaktadır. Atıl
mış, katil işinde kullanılmış olan silâhın kovan 
ve çekirdeğinin silâha tetabuk edip etmediğini 
tesbit ettirebilmek için bu müessese silâhı başka 
bir mahalle göndermekte ve gayrimesul şahıs
lara endaht yaptırmak suretiyle onlardan ala
cağı vesikaya istinaden rapor tanzim etmekte
dir. 

Alelade silâha taallûk eder bir tetkikin ya
pılması ve raporunun tanzimi ile mahkemeye 
gönderilmesi işinin 3 ay gibi uzun bir müddet 
geçirmek suretiyle kabil bulunduğunu size, va
kıalara istinaden beyan edebilirim. 

Bu müessesede şubelerin başında bulunan şa
hıslar Meclisin mesaisine iştirak etmekte ve 
kendi raporlarına taallûk eden itirazlı husus
ların, kararına iştirak etmeseler dahi, çalışma
larına iştirak ettirilmektedir. Müessesede bin
lerce rapor tetkik için sıra beklemektedir. Bu 
müesseseyi eleman bakımından inkişaf ettirmek 
için 1942 senesinde o zamanın Sağlık Bakanının 
şahsi tesiriyle alınmış olan 11 gençten bugün 
maalesef meslekte, altı kişi kalmıştır. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsünden şu ciheti te
barüz ettirmesini bilhassa rica etmekteyim. 
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Uaporda 35 lira asli maaşlı kadrolar mev

cuttur. Bunlar asistan olarak müesseseye alına
caklar, iki sene çalıştırılacaklar, ihtisas yapa
caklar ondan sonra adlî tıp kadrosundaki 40 
lira asli maaşlı vazifeye bağlıyacaklardır. Bun 
larm her üç senede bir terfi edeceklerine göre, 
aceba 40 lira asli maaşla adlî tabipliğe rağbet 
edecek hekim bulabilecekler midir? Buna Büt
çe Komisyonu inanıyor mu? 

Bugün tamamiyle iflâs etmiş bir vaziyette 
bulunan adlî tabiplik müessesesini bu şartlar 
altında inkişaf ettirebileceklerine kani bulunu
yorlar mı? 

Kendileri münhasıran bir prensibe saplan
mış durumdadırlar : Tazminat vermemek. Diğer 
sahalarda da verilmiyormuş. 

Efendim, çöküntü halinde bulunan müessese
lerde çalışmak istiyen mütehassıs şahıslara bir 
açık kapıdan istifade etmek suretiyle yüksek 
ücretler temin edilmektedir. Ben bunun aleyhin
de beyanı mütalâa edecek değilim. Elbette ki, 
Bayındırlık Vekâleti muazzam işleri yaparken 
bunların, esaslı kontrolleri için, mütehassısları 
otuz lira, kırk lira, elli lira yevmiye ile çalış
tırmaları lâzımdır. Adlî Tıp Müessesesinin ta
mamen kurtulabilmesi hattâ samimî olarak ifa
de edeyim ki, kurulabilmesi için hâkimlere veri
len tazminatın aynının adlî tabiplere verme
sinde fayda vardır. Bugün adlî tabip olarak 
müessese emrinde, tahmini olarak on beşten faz
la adlî tabip yoktur. Tasavvur ediniz ki, hâkimin 
vazifesinin mühim bir kısmını, bâzı hâdiselerde 
tamamiyle doktora vermekteyiz. On günden 
aşağı veya fazla hastalığı mucip olur diye dok
tor rapor verdi mi şahsın cezası, para cezasından 

* hapis cezasına tahavvül eder. Hastalık yirmi 
günde iyi olur diye bir rapor verdi mi, ceza bir 
aydan bir seneye kadar, fakat yirmi günden 
fazla hastalığı mucip olur diye bir rapor yani 
bir gün farkla bir rapor verecek olursa ceza 
bir seneden başlar. 

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Para ile bu
nun ne alâkası vardır? 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Anlatacağım, alâ
kası vard^. Şimdi Bütçe Komisyonu Sayın Söz
cüsü oturduğu yerden para ile alâkası ne diyor 

Arkadaşlar; Hükümet hekimliği vazifesini 
gören doktor arkadaşları hepimiz biliriz. Bun
ların ekserisi adlî tıp hakkında hemen hemen 

7.1953 O : İ 
malûmat sahibi bulunmıyan tecrübesi az şahıs-

! lardır. Kendi sahalarında, umumi sahada mes-
lekî malûmatları iyi olabilir, fakat adlî tıp sa-

I hası, bambaşka bir sahadır. (Bravo, doğru doğ
ru sesleri) 

iki sene ihtisas yapmakla adlî tabip olabile
ceklerine ben şahsan kaani değilim. Adlî tabibi 
daha ziyade tatbikat yetiştirecektir. Adlî ta
bibin esaslı bir pedagog, esaslı bir sosyolog, 
esaslı bir hâkim, esaslı bir cezaeı olması lâzım
dır. Esaslı bir cezaeı olabilmek için de as
gari iki sene ceza nazariyatı, ceza tatbikatı üze
rinde ihfrsas yapması gerekir. 

Şimdi para ile ilgisi şudur; Adlî tabibe 40 li
ra asli maaş verilmektedir. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının yaptığı gibi biz saat 
üçten sonra muayenehanede çalıştırmayacağız. 
Mesai saatine bağlı olmaksızın geceli gündüzlü 
daimî surette adlî tabibi, vazife başında bu
lunduracağız. Kendisine 40 lira «asli maaştan 
başka bir menfaat temin edemediğimiz için bu 
sahada boşluklar husule gelmektedir. İktisa
di işlerde olduğu gibi arz ve talep kanunu 
hükmünü icra etmektedir. Daha gelirli, verimli 
sahalara genç hekimlerimiz gitmekte ve adlî 
tıbba ra,ğbet göstermemektedirler. Şimdi, kad
rosunda ancak JLO kadar adlî tabip bulunan 
bir müessesenin 63 vilâyette nasıl vazife göre
bileceğini sizin takdirinize arzederim. Ancak 
büyük altı vilâyetimizde adlî tabip vardır, bu
nun haricindeki vilâyetlerde adlî tabip yoktur. 
Müessesedeki hekimleri de adlî tabiplerden ye
tiştirmek lâzımdır. Müessesede çalışacak olan 
mütehassıslar adlî tabiplerden alınmak sürer 
tiyle Adlî Tıp Meclisinin organize edilmesi lâ-
zımgeldiği kanaatindeyim. Gerçi, bu mecliste 
çalışacak olan şahıslar muayyen bir branşta ih
tisas sahibi bulunacaklardır. Fakat, ayrıca 'adlî 
tıp sahasında, bunların ihtisas yapmaları yani 
mümarese yapmaları lâzımdır. Bunlara biz hâ
kim tazminatı miktarında bir tazminat vere
cek olursak, bu şubeye rağbet fazlalaşacak ve 
şube arzu ettiği miktarda elemanı bulmak im
kânına sahip olacaktır. Prensip de asla ihlâl 
edilmiş olmayacaktır. Profesöre veriyoruz, kay
makama veriyoruz, valiye veriyoruz, ordu ku
mandanına veriyoruz-, kolordu kumandanına 
veriyoruz, tümen kumandanına veriyoruz. Pren
sibi bu kadar geniş şekilde ihlâl ettikten son-

I ra -artık sorarım, 40 lira aslı maaşlı adlî ta-
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biplere vereceğimiz yüz lira munzam tahsisatla 
mı prensip ihlâl edilecektir! 

Kaldı ki, buna mukabil 24 saat vazife ba
şında olacak, muayenehane açmak ve çalışmak 
imkânı verilmiyecek, adlî tabip yalnız hâkim 
gibi resmî vazifesiyle meşgul olacak... 

Arkadaşlar, bir yaralı gelip de, doktor beni 
•muayene et, ücretini vereceğim deyip vizitesi
ni verir, tedavi ister ve tedavi masrafına kar
şılık bir miktar para tediye edecek olursa - ki 
bugün adlî tabipler bu şekilde', bu yolda ça
lışmaktadırlar - nihayet onlar da insandır ve 
geçineceklerdir. 

Bugün 40 lira asli maaşla aile geçindirmek 
çok zordur, bunu teslim etmek lâzımdır. Münev
ver bir adam sermaye koymuş, liseden sonra altı 
sene tıp tahsili yapmış, iki sene adlî tıp ihtisası 
yapmış. Ondan sonra diyoruz ki, adlî tabip, 
serbest çalışma imkânına sahiptir. Verilen maaş 
hafiftir. Nihayet adlî tabipte insandır, raporunu 
verdiği, parasını aldığı ve tedavi ettiği adama 
karşı biraz borçlu vaziyete düşer. Realite budur. 
Bunu belki doğru görmiyenler olabilir, fakat 
realite budur ve realiteye de kıymet vermek lâ
zımdır. , 

Adalet Komisyonu bu mahzurları gayet ye
rinde ve isabetli olarak görmüş ve tedbirlerini 
de almıştır. Adlî tabibi serbest çalıştırmıyor, 
tazminat veriyor. Ben isterdim ki, senelerce adlî 
tıp içinde çalışmış bulunan bir arkadaşın da 
bulunduğu Adalet Komisyonu, her otopsi için 
adlî tabibe ayrıca 30 lira versin. Adlî tabibin 
yetişmesi lâzımdır. 

Adlî tabibin hem yetişmesi bakımından ve 
hem de, ölüm vakalarında hakikatin tezahürü ba
kımından otopsi yapması lâzımdır. Adlî tabipler 
bundan çekinmektedirler. Ceza sahasında tam bir 
istikrar temin edilemediğinden dolayı (Adalet 
Bakanlığınca hukukta çalışan şahsa zaman za
man ceza sahasında vazife vermekte bulundu
ğundan dolayı, hâkimler, savcılar kısa zaman
da muameleleri bitirmek için otopsiye lüzum 
göstermiyorlar. Adlî tabip de çekiniyor. Bu 
otopsi doktorun asgari üç saatini alacaktır. Bu 
bakımdan otopsi yapılmıyor.. Adlî tabibin yetiş
mesi de sekteye uğnyor.) Adalet Komisyonunun 
raporu mehmaemken ihtiyaçları karşılamış bu
lunuyor. Hadi Bey emin olsunlar, bu görüşüm 
samimîdir. Eski meslektaşlarım Adliyeciler de 
bu lüzumun üzerinde durmaktadırlar. Adalet 

.1953 : 1 
Komif n raporunu kendileri de kabul etsin
ler. ' ^or kabul edüsin, bu müesseseyi kuralım. 
(Alkışlar). 

REÎS — Hidayet Aydmer. 
Hadi Bey, sizden evvel iki kişi vardır, takad

düm hakkınız da vardır. Onlardan sonra mı ko
nuşacaksınız? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDl 
HÜSMAN (İstanbul) — Onlar konuşsun, ondan 
sonra konuşayım. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, mesele Adalet Komisyonunun 
raporu mu müzakere edilsin, yoksa Bütçe Komis
yonunun raporu mu müzakere edilsin meselesidir. 
Bu hususta atalardan kalma bir sözdür, iki kar
puz bir koltuğa sığmaz derler, adlî tabibin ser
best iş yapması resmî mesaiyi sektedar eder ve 
etmektedir, birisi hususi, diğeri de âmme işidir. 
Müsaade ederseniz bu husustaki Hükümet tekli
finin 11 nci maddesini okuyayım : 

Madde 11 : Adlî Tıp Meclisi haftada en çok 
üç gün toplanır. Her toplantı günü 'için toplan
tıda bulunan başkan ile üyelere çalışma saatleri 
harisinde geçen mesailerine mukabil 20 şer liraya 
kadar huzur ücreti verilir. 

Bu kanuna göre verilecek huzur ücretleri; il
gililerin sair kanunlarla almakta oldukları maaş, 
ücret, ödeneklerine halel gelez. 

Tıbbı Adlî Meclisi haftanın üç gününden faz
la içtima edemez deniyordu. Bu teklif öyle bir tek
liftir ki, Tıbbı Adlî Meclisi Reisi ve âzası olan 
zevatı muhtereme hastanede işini görüp saat iki
de, üçte Meclisi teşrif edecekler ve saat beşi iki 
dakika geçti mi yirm'i lira da tahsisatı munzam
ına alacaklardır. 

I Arkadaşlar, Türkiye'de bir tek Tıbbı Adlî 
Meclisi vardır. Tıbbı Adlî Meclisinin vazifesi ve 
rolü hukukçular nazarında şöyledir. Bunu eski 
klâsik tabiriyle arzedeyim : Tıbbı adlî, ihtibaratı 
tıbbiyei adliyenin mercii nihaisidir. Yani Mahke-
mei Temyiz hukuk sahasında ne ise, Tıbbı Adlî 
Meclisi de kendi sahasında aynı vaziyettedir. 
Şimdi tasavvur buyurunuz ki bir Temyiz âzası 
dairesinde temyiz tetkikatı yapacak ve ondan 
sonra da gibip senin benim gibi avukatlık yapa
cak. Bu, doğru değildir. 

Gerçi tabiplere, baytaralra, diğer bâzı mes
lek erbabına, bu meslekleri teşvik için istisna-

| en, hariçte iş yapmak hakkını kanun vâzıı ver-
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mistir, fakat adlî tıp meclisi bu istisnanın sür I 
mulüne girmemelidir. Çünkü Türkiye'de bir 
tek Adlî Tıp Meclisi vardır ve onun nihayet 
sekiz, dokuz âzası vardır. Binaenaleyh bun
ların mevcudiyetlerini, mesailerini tamamen 
bu meclise hasredecek memlekette dokuz dok
tor bulabiliriz arkadaşlar. Bulunamazsa hâkim
ler gibi bunlara da tahsisat verilir. Bugün öy
le hâdiseler vardır ki, evrakı aylarca ,yıllarca 
Adlî Tıp Meclisinde beklemektedir, işler tera
küm etmiş, yığılmış bir vaziyettedir. Bura
dan çıkacak kararı bekliyen, hapishanede ya
tan vatandaşlar vardır. Adlî Tıp Meclisi aza
ları muayenehanelerinden gelip burada çalışa
cak, sonra tekrar muayenehanelerime gidecek
ler. Memleketi bu halden kurtarmak lâzımdır. 
Bu müessese adaletin yardımcıyıdır. Eğer dü
şünülen tedbir kâfi gelmiyecekse, Adalet Ko
misyonunun teklif ettiği veçhile Adlî Tıp Mec
lisi âzalarının ve reislerinin hariçte iş yapma- I 
maları için kendilerine tazminat verelim. Türk 
adaleti için elzem olan bu hususu temin için 
Büyük Millet Meclisi daha fazla tahsisat ver
mekten çekinmemelidir. Bu sebeplerle Adalet 
Komisyonu raporunun müzakere mevzuu edil
mesi hakkındaki teklifin kabulünü rica ediyo
rum. 

•REÎS — Burhane'ttin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım, bütün ilmî meslekler 
problemlerini felsefî usullere dayanarak çöz
mektedirler. Meselâ tıp meslekinde hasta bir I 
mevzudur. Hekim bunu alır, muayene eder; 
'bu, bir tahlildir. Muayenesinin neticesinde vardı
ğı kanaate göre teşhisi koyar; bu, bir terkip
tir. Nihayet tedavi yapar, bu da neticedir. 
Tıpta böyle olduğu gibi aynen adalet sistemin
de de böyledir. Her dâva bir mevzudur. Mah- I 
keme bunu' tahlilden sonra bir hükme varır; bu 
'bir terkiptir. înfaz, neticesidir. 

Eskiden tıbbi tahlil gayet basit usullere is
tinat ediyordu. Hastanın gözüne bakar, diline 
bakar, nabzına bakarak, hastalığın budur, der, I 
ilâcını verirdi. Sonra bunun yerini klinik mu- I 
ayene sistemi aldı. Nihayet, uzatmıyayım, son 
asırda bir hastanın şikâyeti üzerine muayene- I 
sinde tedavisine veya ölümüne kadar, geçen saf- I 
ha muazzam bir şey oldu. I 

Lâbarotuvar tahlilleri, kan muayeneleri, id- I 
rar tahlilleri, röntgen muayeneleri ve saire. Bu- | 

1.1953 Ö : İ 
i nun gibi eskiden adalet sistemi de gayet basit 

usullere dayanıyordu. Hâkim şikâyetçiyi din
liyor, suçluyu dinliyor, nihayet şahitleri din
liyor, sıkışırsa bir de kitaba el bastırıp hük
münü verip geçiyordu. Bugün tahlil sistemin
de tıp ne kadar ileri gitmişse adalet sisteminde 
de tahlil o kadar ileri gitmiştir. Bugün yalnız 
bir şahidin ifadesi, yahut bir suçlunun itirafı
na dayanarak hüküm vermek devri artık geç- * 
mistir. Bunu Heyeti Âliyeniz çok iyi takdir bu
yurursunuz. Adlî tıp mesleki, adlî tıp branşı, 
bütün tıbbın diğer branşları gibi, çok ileri bir 
merhaleye vâsıl olmuş, bazan bir sineğin cinsi, 
mevcudiyeti katil fiilinin anını ve zamanını 
tesbite yaramaktadır. Mezardan alınan bir 
avuç toprak yirmi sene evvel vâki olmuş bir 
katlin hangi zehir ile yapıldığını tesbit etmek 
imkânını vermektedir. Teferruat ile uzatmıya
yım arkadaşlar. Bunlar bir Hükümet tabibinin 

I yahut mektepten yeni çıkmış bir hekiminin alı
nıp oraya getirilmesi ile yapılabilecek işler de
ğildir. 

Bugün nasıl fennî imkânlara dayanmıyan 
bir muayene salim, iyi netice vermiyorsa, mo
dern mânası ile adlî tahlile dayanmıyan bir 
adalet sistemi de adaletin tam olarak tecellisi
ne kâfi gelmiyor. 

öyle bir adalet sistemi yapmak istiyoruz ki, 
I bu müessese Adlî Tıp Müessesesini gereği gibi 

takviye etsin. Takviye etmek için ilk şart bu
na muhtar ve müstakil bir hüviyet vermektir. 

İkinci şart; orada çalışacak elemanların ge
reği gibi yetiştirilmiş mütehassıs elemanlardan 

I olması lâzımdır. 
Üçüncü şart : Bu elemanların bulunması için 

I karınlarının doyurulması lâzımdır. 
Şimdi,biz hekim olarak hiçbir zaman, hiç-

I bir müessesede bir hekimin kayda, şarta bağ
lanmasına tahammül göstermemişizdir. Hasta
nede bilmem, saat 4 e kadar çalışsın, bunun 

I için yüksek maaş verilsin... Hayır, 10 bin lira 
I versen hekim bir müessesede işini bitirdikten 
I sonra serbestçe sanatını yapabilmelidir, diyen 
I bizler, adlî tıp bahsine gelince, o zaman nut-
I kumuz tutuldu arkadaşlar. «Hayır dedik, her 

müessesede olabilir, fakat adlî tıp müessesesin-
I de hekim, bütün kazancını, bütün varlığını, 
I bütün ümidini, bütün istikbalini ve bütün me-
I saisini o müesseseye bağlamalıdır.» Böyle olun-
I ca bu vatandaşı tatmin etmeye mecburuz arka-
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daşlar. Tatmin edemezsek o branşa rağbet et
mez, hekim yetişmez, adlî tıp müessesesi iste
nilen elemanlara mâlik olamaz. Mâlik olamazsa 
ne olur? İyi çalışmaz, iyi çalışamazsa ne olur? 
Adalet sistemi işlemez, arkadaşlar. Binaena
leyh arkadaşlar; burada Adalet Komisyonu
nun terviç ettiği mütalâalar nazarı itibara alın
malıdır. 

Bütçe Komisyonumuz hakikaten akademik 
bir komisyondur, arkadaşlar. Bendeniz oranınn 
gönüllü müdavimiyim, arkadaşlarım bilirler. 
Ben orada çok şey öğrendim, Bütçe Komisyo
nuna çok şeyler medyunum. Orada ne müte
hassıslar var, ne ilim adamları, ne yüksek kıy
metler var. Maliyeciler de hakikaten çok yük
sek, mütehassıs, çok iyi insanlar, çok kıymetli 
unsurlar. Yalnız af buyursunlar, maliyecile
rimizin saplandığı bir zihniyet var : Sadece 
maddeye, rakama kıymet veriyorlar. Filân adam 
mütehassıstır, istediği parayı vermezsek kaçar, 
dediğimiz zaman giderse gitsin, diyor. O da 
memur değil mi? Hepsi bir diyor. Maliyecileri
mizin yalnız maddeye kıymet vermeleridir ki, 
Mecliste bâzı hususlarda bâzı ihtilâtlarm vu
kuuna sebep olmaktadır. Ama Meclis duruyor 
mu? Hayır. Her zaman bu gibi hassas meseleler
de yüksek takdirini kullanmış, maddenin üstü
ne çıkmıştır. Ben bu işte de böyle olacağını 
kuvvetle ümit ediyorum arkadaşlar. 

Bu meseleyi burada bıraktıktan sonra Ada
let Komisyonu raporunun mu, yoksa Bütçe Ko
misyonu raporunun mu müzakere mevzuu ol
ması meselesine geçiyorum. Bir teamülümüz 
var; en son hangi komisyon mütalâa ettiyse o 
komisyonun raporu ile Heyeti Umumiyeye ge
linir. Bu bir teamüldür. Meclisiniz lüzum gör
düğü hususlarda bu teamülü de aşmasını, bu 
teamüllerin de üstüne yükselmesini ve bu basit 
teamüllere akim, mantığın, şuurun hâkim ol
duğunu göstermesini bilmiştir. Evet madem ki, 
iş paraya taallûk ediyor, öyle ise Bütçe Komis
yonunun raporunu esas olarak alsın, mütalâa 
edilsin deniyor. 

Arkadaşlar, hani bir fıkra vardır, içkinin 
menedildiği bir zamanda bektaşinin biri kah
vede içki içerken ihtisap ağasının geliverme
si üzerine hemen iskemlesini aldığı gibi havu
zun içine koyar ve «Burada su var, sen karışa
mazsın buraya kaptan paşa karışır.» der. İşte 
koca İstanbul Şehrine nazaran bir havuz ne ise 
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bu adlî tıp işindeki para meselesi de aynı mahi
yettedir. 

Arkadaşlar, müsaade buyurursanız, esaslı 
maddeyi ve unsuru ihtiva etmesi itibariyle Ad
liye Komisyonunun raporu esas ittihaz edilsin, 
onun üzerinde konuşulsun, bu suretle daha 
esaslı bir neticeye varacağımızı tahmin ederim. 

REİS — Celâl Otman. 
CELÂL OTMAN (Çankırı) — Sayın arka

daşlarım ; adlî tıp sahasında çalışacak arkadaş
lar hakkında Bütçe Encümeni raporunun noktai 
nazarı tatbikat sahasını tamamen ölüdür ve bu
güne kadar yaşamamış bir mütalâa, bütün hâ
kim ve müddeiumumilik yapmış olan kıymetli 
arkadaşların mütalâaları ile sabit olmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; bir doktor tamam otuz 
yaşında adlî tıp mütehassısı olduğu takdirde 
eline geçecek para ayda yalnız 250 liradır. Bu 
para bugün mütehassıs bir amele ücreti bile de
ğildir. Bütçe Komisyonu 20 senelik ağır bir 
tahsilden sonra bir mütehassıs doktora bu ka
dar bir ücret vermek suretiyle bu sahadaki boş
luğu doldurabileceğine kani midir? Yoksa es
kisi gibi yine boş kalmasını mı arzu etmekte
dirler? Bu ciheti öğrenmek cidden faydalı olur. 

Hariçte hiçbir müşterisi olmıyan, hayatını 
yalnız maaşiyle sağlamaya mecbur olan bir 
doktoru bu maaşla bu ağır vazifeye nasıl bağlı-
yabileceklerdir? 

Arkadaşlar; hariçte serbestçe icrayı taba
bet edüp para kazanırken bu şubenin mütehas
sıslarını sefalete mahkûm edebilir iniyim? Veya
hut böyle bir hekimin bulunabileceğine kani 
olabilir miyiz? Bütçe Encümeni Sözcüsünün de 
kani olmadığına katiyetle emin bulunuyorum. 
Binaenaleyh hâkimlere verilen tazminatın bu 
şubede çalışacaklara da verilmesi zaruridir. Hiç
bir kimsenin bu mesleğe talip olmasına imkân 
vermiyen bir kanunla buraya gelip de ne yap
mak istiyorlar? Mevcut olan bir noksanlığı 
tamamlamak istiyorlarsa, tamamlanamaz, buna 
imkân yoktur. 

Bugün Bütçe Komisyonunda çalışan arka
daşlarıma sorarım, 20 sene tahsilden sonra 30 
yaşma basmış bir genç bu para ile böyle bir iş
te çalışır mı? Çalışacağını söylerlerse diyeceğim 
yok. 

Adlî tabiplik kolay değildir, mezardan çı
karılmış ölülerle, kokmuş, çürümüş cesetlerle 
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uğraşacaktır, hayatını, sıhhatini tehlikeye ko
yacaktır. Böyle bir adam ya kafadan sakat 
yahut da hiçbir işe yaramaz olacak ki, bu para 
ile bu işte çalışsın. 

Adalet Komisyonu raporundaki esaslar üze
rinde durulmasını rica eder, mâruzâtıma son 
veririm. 

NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muh
terem arkadaşlar; bir hekim Tıp Fakültesinden 
çıkar, ihtisasını görür, muayenehane açar ve 
ayda vermek istediğimiz yüz lirayı icabında bir 
günde alır. Adlî tıp mesleğine çok ehemmiyet 
vermek lâzımdır. Size iki misal söyleyerek bu 
mesliğin ehemmiyetini arzetmek isterim. 

Bir gün hastaneye bir ölü getiriyorlar, ve
rilen haber şu : Birdenbire öldü. Hükümet 
hekimine sorduk, âni olarak ölmüş, bir şikâyet 
ve görünürde başkasının fiiliyle öldüğüne dair 
alâmet yok dendi. Acaba bir zehirlenme yok 
mu dedim, otopsi yaptık, ahşayı, tıbbı adliye 
gönderdik. Ahşada külliyetli miktarda arsenik 
bulundu ve takibat, tahkikat sonu, delilleriyle 
nihayet faili yakalandı ve mahkûm oldu. 

tkincisi; bir gün hastaneden, birinin tifüs
ten öldüğünü telefonla söylüyorlar, tifüsten 
öleni telefonla bize haber vermeye lüzum olma
dığını düşünerek şüphelendim, gittim. Hükü
met hekimi var, dahiliye mütehassısı tifüsten 
öldüğüne İsrar etmesine karşı otopsiye başla
dık. Dahiliye mütehassısı bu tifüs neticesi öldü 
dediği halde kafatası açılınca cerahat görüldü. 
Hükümet tabibininki ayrıdır, mütehassısınki 
ayrı olarak bir ücret takdir ettik, ikisi beraber 
çalıştı. Kafasındaki tardidden öldü dediler. 
Bu adamın üç ay vvel kafasına vurulmuş, has
tanede yatmış çıkmış, sonradan bu, kayıtlarda 
bulundu ve aradan zaman geçtikten sonra dar
bın tesiriyle öldüğü tesbit edildi, dileller çıka
rıldı, neticeye varıldı. 

Adlî tabip yetiştirmenin zaruretine işaret et
miş bulunuyorum. Benim ricam: Adliye Ko
misyonunun kabul ettiği rapor üzerinde görüş
meye başlıyalım münakaşa yapalım, bunlara bu 
tazminatı verelim ve hattâ bence kâfi bile de
ğildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Hadi Hüsman. Bütçe Komisyonu 

sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ , 

HÜSMAN (istanbul) — Muhterem arkadaşlar, | 
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geçen celsede komisyonumuzun bu mevzudaki 
mütalâasına ve görüşüne kısaca temas etmiştim. 
Bâzı arkadaşlar yine söz alıp bu mevzuda lehte 
bâzı beyanlarda bulundukları için o beyanları 
hakkında komisyonumuzun görüşünü arzetmek 
istiyorum. 

Efendim, bir kere şunu sarahatla ifade ede
yim ki, komisyonunuz tıbbi adlî müessesenin bu
günkü durumunun arkadaşların ifade ettikleri 
gibi ihtiyacı karşılamadığına kanaat hâsıl etmiş 
bulunmaktadır. Bu mevzuda aramızda hiçbir ih
tilâf yoktur. Yine Tıbbı Adlî Müessesesinin bu 
vaziyeti dolayısiyle ıslahına şiddetle ve süratle 
ihtiyaç vardır. Esasen tasarı da bu ihtiyacı kar
şılamak maksadiyle hazırlanmış, yüksek huzu
runuza getirilmiş bulunmaktadır. Bu hususlarda 
ve bu mevzularda arkadaşlarımızla hiçbir ihtilâ
fımız yoktur. Şimdi mevzua girmek istiyorum. 

Konuşan arkadaşlar hâkimler tahsisatının tıb
bi adlî mütehassıslarına da verilmesini, aksi tak
dirde bu mesleğe rağbetin temin edilemiyeceğini 
ileri sürdüler. Bir arkadaş Bütçe 'Komisyonun
daki arkadaşlarınızın ancak rakamlar üzerinde 
durduğunu ve rakamlara kıymet verdiğini, bu
nun dışında mevzulara ehemmiyet vermedikleri
ni ifade ettiler. 

Filhakika rakamlarla meşgul oluruz, ancak 
rakamlarm delaletiyle mânâlarla da aynı dere
cede meşgul olmaktayız. Hâkimler tahsisatı, doğ
rudan doğruya, geçen celsede de arzettiğim gibi, 
muhtelif maksatlarla, hâkimler sınıfına tahsis 
edilmiş bir tahsisattır. Kaza mevkiinde bulunan 
Türk milleti adına hüküm veren bir sınıfa muay
yen maksatlarla ve sebeplerle tahsis edilmiş ve 
ödenmekte bulunmuş bir tahsisattır. Binaenaleyh 
bu tahsisatı, prensip olarak, bu meslek dışında 
her hangi bir zümreye teşmil etmek asla doğru 
değildir. Komisyonunuzun görüşü budur. 

Adlî Tıp mensupları, bir kere hâkimler sını
fından değildir ve olamazlar. Ancak adalete yar
dımcı bir unsurdur. Adalete yardımcı un
sur olarak buna müşabih ıbaşka sahalar, 
başka mevzular da mevcuttur. Meselâ; adlî zabı
tayı, hattâ bunun yanında adlî sicili, hattâ Ta
pu Kadastroyu dâhi adeletin yardımcı birer un
suru olarak kabul etmek mümkündür. Binaenaleyh 
doğrudan doğruya kaza f oksiyonu ile Türk milleti 
adına hüküm veren, âmme hizmetlerinin bu sek
töründe çalışan zümrenin teşvik ve terkibi için 
ödenmekte bulunmuş olan bir tahsisatın bu züm-
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re dışında her hangi bir faaliyet zümresine teş
mili, arzettiğim gibi asla doğru değildir. Bu, 
birtakım ihtilâtlar doğurabilir. Nitekim idari 
kaza fonksiyonunu yapan Danıştay üyelerine 
dahî buna müşabih mülâhazalarla Yüksek Heye
tiniz bu tazminatın teşmilini kabul etmemiş bu
lunmaktadır. 

Arkadaşlar, bir arkadaşımız Bütçe Komis
yonunun bu hükümleri çıkarması cesaretli bir 
harekettir, dedi. Ben anlıyamadım, bunu ne 
maksatla ifade ettiler ve neyi kasdettiler. Biz 
tasarıyı gayet geniş ölçüde tetkik ve müzakere 
ettik ve kanaatimizi raporumuzda belirttik. Bu 
kanaatimizi elbette ki, burda cesaretle ifade et
mekten çekinmeyiz. Fakat bunu ne maksatla 
söylediklerini anlıyamadım. 

Ancak ben o arkadaşa cevap verirken, af 
buyursunlar, kendileri cesaretle değil, biraz 
cüretle konuştular diyeceğim. Tıbbi adlîde ça
lışan doktorlar dışarda vazife gördükleri için 
birtakım vatandaşları da tedavi ederler. « Bir 
tabip, adlî bir vazife ifa ettiği -ve buna lüzum 
hâsıl olduğu zaman suçlu tedavi ettikleri şahıs 
ise onunla bu suretle alâkası olduğu için hak
kında nasıl bir rapor verir, malûmdur », dedi
ler. Onlar hakkında böyle bir iddia doğru 
değildir. Reailte budur dediler. Bu vatandaş 
zümresini realite budur diye ispatı mümkün ol-
mıyan hâdiselerle bu şekilde itham altında bu
lundurmak asla doğru değildir. Bu bir cesaret 
değil, cürettir, bunu ne noktadan söylediğini 
anlıyamadım. 

Realitenin bu olduğunu kabul etmek dahi 
doğru değildir. Her sahada, elbette ki, bâzı şu 
veya bu şekilde sütü bozuk vatandaşlar olabilir. 
Ama bunları bütün bir mesleke, tıbbı adlî mes
lekine teşmil etmek suretiyle hepsinin ithamı 
cihetine gidilmesi asla doğru bir hareket olmaz. 

Arkadaşlar, öyle bir hüküm sevkedilmiştir ki, 
buna göre adlî tabipler dışarda çalışamıyacak-
lardır. Şimdi dışarda, vilâyetlerde farzedelim ki, 
temennimiz odur ki, her vilâyette adlî tabip ol
sun ; fakat öyle küçük vilâyetler vardır ki, adlî ta
bibin vazifesi orada devamlı olmaz, her gün de
vamlı adlî tıbba taallûk eden meseleler çıkmı-
yabiİir. Bu arkadaşlar1, doktorluk vazifelerini 
ifa etmekten 100 lira tahsisata mukabil men
etmek doğru mudur1? Asla doğru değildir. Ar
kadaşlar, adlî tıp sahasında vazife alan bir 
doktoru 100 lira vermek suretiyle teşvik ettim 
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demek doğru bir hareket olur mu, bunu teşvik edi
yorum demek doğru sayılamaz. Çünkü mektepten 

| yeni çıkmış bir doktor arkadaş 50 lirayı, 100 lirayı, 
i 150 lirayı her yerde ve her zaman alabilir. Böy

le bir para veriyorum diye onu dışarda tababet 
yapmaktan menetmek ve hattâ onun tababetin
den istifade edecek olan vatandaşları bundan 
menetmek ve bu sahada çalışacak doktor arka
daşları bu şekilde teşvik ediyorum demek doğru 
değildir., realite bu olmıyacaktır. 

Sonra arkadaşlar, yine bir arkadaşımız 40 
lira, 50 lira ile adlî tabip bulamıyacağız 
dediler. Eğer biz âmme hizmetleri sektörlerini 
tadat edersek bu şekilde birçok hizmetler gö
rebiliriz. 40 lira maaşla 25 sene, 28 sene çalış
mış olan bir mühendisi tâyin etmek mümkün
dür. Bugün realite budur, iyi bir şey değildir. 
Fakat hizmet sektörlerinden yalnız bir zümre 
yi elimizden çıkarmıyalım diye diğer bütün züm
releri nazara almamak, bu suretle onu ıslah ettim 
demek, bu nizam içerisinde isabetli bir hareket 

I değildir, bir nizamsızlık yaratmak demek olur. 
Bütçe Komisyonunuz böyle bir ihtiyaç olmadığı
na kani delildir, fakat bu ihtiyaç Devlet hizme
tinde çalışanlardan aynı durum arzedenler'in. Hü
kümet olarak, Meclis olarak vaziyetlerini birlikte 
mütalâa ve birbiriyle ahenkli bir şekilde mütalâa 
etmek zaruretine kanidir. Yoksa adlî tıpta çalı
şan arkadaşların bâzılarının terfih ihtiyaçlarının 
mevcut olduğuna sizler gibi Bütçe Komisyonu
nuz da kani bulunmaktadır. 

Ancak şunu ifade edeyim: Muhtelif vesileler
le mevzuubahis edildi. Maliye Vekili arkadaşımız 
Devlet memurları için yeni bir Barem Kanunu 
hazırlandığını söylediler. Bu kanunda mühendis, 
doktor gibi her zümre için ayrı bir barem esası 
olacaktır dediler. Teşrinisanide bu kanun huzu
runuza gelecektir. Esasen bu maksatla Danıştaya 

I da zam kabul edilmemiştir, vali muavinlerinin 
teklifini de Yüksek Heyetiniz kabul etmemiştir. 
Binaenaleyh tam, Hükümetin bu mevzuda ahenk
li tertipler bulmaya çalıştığı bir sırada onun 
ahenkli şekilde bulacağı tertipleri bozacak bir 
karar almak adlî tıp müessesesinin vaziyetini dü
şünerek, bir karar almak asla doğru bir hareket 
olmaz. Bizim noktai nazarımız budur. Yoksa bu 

I iş için senede bin, beş bin, on b'in lira verilmiş 
haizi ehemmiyet bir para değildir. 

I Kıymetli arkadaşıma ifade etmek isterim ki 
| bu, rakam olarak çok küçüktür, üzerinde duru-
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lacak bir şey değildir, doğrudur. Fakat işin esa- I 
sı, prensibi bakımından asla doğru değildir. 

Yine îzzet arkadaşım dedi ki, valilere, kayma
kamlara, kumandanlara veriyorsunuz. Arkadaşla
rım valilere, kaymakamlara ve kumandanlara 
verilen para temsil tahsisatıdır, makamının ica
bı olarak yaptığı bâzı masrafları karşılamak üze
re verilmektedir,, terfih için verilmemektedir. Bir 
valiye ziyaretçiler gelir, onlara kahve ikram eder, 
çay verir, sigara verir, bu gibi masraflarını kar
şılamak için temsil tahsisatı verilmektedir, bun
lar muayyen prensipler dairesinde halledilmiş
tir. Yoksa işin esasını prensipleri, mahiyetleri 
bir tarafa bırakarak şuna da verdik, ona da ve
relim dersek malî nizam içerisinde, memur sta
tüsü içerisinde bir ahenksizlik yaratırız. Şu 
zümreyi memnun edeceğiz dersek bir nizamsız
lık bir ahenksizlik yaratmış oluruz. Enver Ka
ran arkadaşımı tebrik ederim. Ayrıldığı mües
sesenin bugünkü mensuplarına bir terfih imkânı 
sağlamak gayreti içindedir. Bu, şayanı takdir
dir. Ama bu vaziyette, arzettiğim gibi, bir züm
reyi şu an için şu sırada hemen terfih etmek 
gavretiyle bütün bir nizamı bozmak doğru de
ğildir. 

Arkadaşlar, şunu da derhal ilâve edeyim ki; 
Bütçe Komisvonunuz bu vaziyeti düşünmemiş 
değildir. Dediler ki; 35 lira maaşla alınacak ve 
40 lira maaş^ da asistan kadrolarına geçecekler
dir. Biz burasını ihtisas kadrosu olarak kabul 
ettik ve maaşları 40 lira değil 60 liradır. Geçici 
bir madde ile de bunu sağlamış bulunuyoruz. 
Halen vazife görenlerin kadroları daha az dahi 
o7sa ihtisas yeri olarak kabul ettiğimize göre 
geçici bir madde ile 60, 70 ve hattâ 80 lirava 
kadar çıkmaları imkânını kendilerine verdik, 
fakat hizmet müddetleri müsait olmak kavdivle. 
Adlî Tıp Encümeni Reis ve üyeleri ile Müdürü 
Umuminin maaşını 100 - 125 liraya kadar çı
karmış ve ihtisas mevkii yapmış bulunuyoruz. 
Yani bu arkadaşların sıkışık durumlarını ihmal 
etmedik, bilâkis bugünkü kadro imkânları ve 
hükümleri içinde telâfiye çalıştık. 

Benim ve arkadaşlarımın görüşümüz budur. 
Bu dâva Bütçe-ve Adliye Komisyonu dâvası de
ğil, bunların ne şekilde terfih edilmeleri mese
lesidir. Bu hususta gerek Adliye Komisyonunun, 
gerekse diğer arkadaşlarımın bundan fazla bir 
şey söyliyeeeklerine kani değilim. I 
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Maznunlar bekliyorlar, dediler. Hiçbir kim

seye ilgili adlî tabip 10 günden fazla rapot 
vermez, buyurdular. Bunun para ile ilgisi var
dır. Bugün kadro imkânsızlığı tamamen berta
raf ediliyor, şöyle olursa, böyle olursa, diyorlar. 

Bu arkadaşa soruyorum : 10 günlük rapo
ru 11 gün yaparsa bunun para ile ne ilgisi olur? 
Hiçbir ilgisi yoktur. Eğer bu arkadaş vicdanı
na uyarak - ki böyle olması lâzımdır ve böyle
dir - îzzet arkadaşıımın ifadesi hilâfına ola
rak ben realiteyi böyle kabul ediyorum. Onun 
için bilhassa şu noktaya temas etmek isterim. 
Bunların sıkışık vaziyetlerini kadrolarla, kad
ro kaideleri ile ve bugünkü nizamlarla telâfi 
ettik. Bugün altmış lira alan bir kimsenin ihti
sas kadrosu olarak 100 liraya tâyini imkâni 
mevcuttur. 100 lira asli maaşın karşılığı 750 
liradır, aradaki farkı alabilecektir. Bu itibar
la ben yüksek heyetinizin bugün için Barem 
Kanunu gelinceye kadar ve Hükümetin bir 
ahenk içinde yapmakta olduğu çalışmaların ter
tip ve nizamını bozmamak ve gerek kendimizi 
ve gerek Hükümeti müşkül durumda bırakma
mak için Bütçe Komisyonunuzun yapmış oldu
ğu terfih nispetleri ile iktifa ederek Komis
yon mazbatasının kabulünü tekrar Yüksek He
yetinizden komisyon adına istirham ederim. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Bir sual. 
REÎS — Sonra sorarsınız. 
Fehmi Çobanoğlu. 
FEHMÎ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Ar

kadaşlar, bir buçuk saatten beri görüştüğümüz 
şu meselede artık tenevvür ettik. Ben hukukçu 
arkadaşların feryadı gibi uzun uzun feryad-
etmiyeceğim. Doktor arkadaşlarımızdan Bur-
hanettin'in izah ettiği gibi söylemiyeceğim. Pra
tik adamım ben. 

Hukukçularımız diyorlar ki, «Adliye maki
nesi süratli yürümüyor. Tıbbı Adlî Encümenin
de dâva dosyaları bu yolda adliye işini sür
atli yürütmek için Tıbbı Adlî Encümenini şu 
şekle sokmak lâzımdır.» Doktorlar da diyorlar 
ki, «Mütehassıs yetiştirelim, o şekilde yürüte
lim.» 

Kısaca bir darbımesel ile söyliyeceğim : Pa
rayı veren düdüğü çalar. Binaenaleyh Hadi 
Bey telâş etmesin, şu işi halledelim ve Adliye 
Encümeninin raporunu kabul edelim. 

REÎS — îzzet Bey, buyurun, sualinizi sorun 
efendim. 
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ÎZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, 40 lira 

ile, 50 lira ile tabibi adlî bulunabileceğine kani mi
siniz? Yüksek kadro olarak 100 liralıktan bahsedi
yorsunuz, üst maaşı almak imkânı mevcuttur, di
yorsunuz, kaç tane 100 liralık kadro mevcut
tur. Bugün kadroda kaç tabibi adlî çalışmak
tadır ve kaç tabibi adlî kadrosu bulunmaktadır? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Kaç tabibi adlî vardır, 
bilmiyoruz. Kadro cetveli önünüzdedir, ne mik
tar olduğunu oradan öğrenebilirsiniz. Kaç 100 
liralık kadro var diyorlar, zannederim, tıbbi 
adlî encümeni üyeleri kadrosu 100, reisleri kad
rosu da 125 tir. Diğerleri; 60 - 90 arasında de
ğişmektedir. (Reye reye. sesleri). 

REİS — Müsaade buyurun, arzedeceğim 
efendim. Zaten başka söz istiyen yoktu. Şimdi 
Adalet Komisyonunun maddelerinin üzerinde 
müzakere cereyan etsin yolunda verilen takrir
ler vardır, okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerle Bütçe Komis

yonu raporunun reddiyle Adalet Komisyonu 
raporunun müzakere mevzuu edilmesinin oya 
arzını teklif ederim. 

Rize Mebusu 
îzzet Akçal 

Başkanlığa 
Görüşmelerin Adalet Komisyonunun hazır

ladığı metin üzerinde yapılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Çorum 
Ahmet Başıbüyük 

Yüksek Riyasete 
Adalet Komisyonu raporu üzerine müzake

renin açılmasını arz ve teklif ederiz. 
Çoruh Mebusu îçel Mebusu 

Mecit Bumin Aziz Koksal 

Yüksek Başkanlığa 
Adlî Tıp kanunu tasarısı, Adalet, Sağlık ve 

Sosyal Yardım ve Bütçe komisyonlarının tetki-
kmdan geçmiştir. İçtüzüğün 35 nci maddesinde 
(Bîr tasarı veya teklifi; Kamutayda başlıca 
ilgili komisyon savunur) diye tasrih edilmiş bu
lunmasına ve adlî Tıp kanunu tasarısını başlıca 
il dilendiren komisvon Adalet komisyonu oldu
ğuna göre Adalet Komisyonu raporunun müzake-
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reye esas tutulmasının reye konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

3 . V I I . 1953 
İzmir 

Halil özyörük 

REİS — Adalet Komisyonu metninin mü
zakere mevzuu teşkil edilmesi teklif edilmek
tedir. Takrirleri oylarınıza arzedeceğim. Ka
bul edenler lütfen işaret etsinler... Kabul etmi-
yenler... Kabul olunmuştur. 

Adalet Komisyonunun metni üzerinde müza
kereye devam ediyoruz. 

Başka söz istiyen olmadığına göre maddele
re geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddlere geçjilmesi ka
bul edilmiştir. 

ENVER KARAN (Erzurum) — İvedilik 
teklifi vardır. 

REİS — İvedilik teklifi de mevcuttur. İve- v 

dilikle görüşülmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Enver Bey, lütfen Riyasetin vazifesine mü
dahale etmeyin. 

Adlî Tıp Müessesesi kanun lâyihası 

Birinci bölüm 
Kuruluş 

MADDE 1. — Adalet işlerinde bilirkişilik 
vazifesiyle mükellef olmak üzere Adalet Vekâ
letine bağlı (Adlî Tıp Müessesesi) kurulmuştur. 
Vekâlet lüzum gördüğü yerlerde şubeler de aça
bilir. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul denler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adlî Tıp Müessesesi. Adlî Tıp 
Meclisi, Adlî Tıp Müessesesi Reisliği ile morg, 
müşahedehane, kimyevi tahlil ve fizik tetkikleri 
ihtisas şubelerini ve adlî tabiplikleri ihtiva eder. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendıim, Adlî Tıp Müessesesi Reisliği diye bir 
hüviyetten bahis ediliyor. Halbuki Adlî Tıp 
Müessesesinin reisi müessesenin bünyesine dâ
hildir. Bu reisliğin ayrı bir hüviyet olarak ifa
de edilmesindeki sebebin tevsikini rica ederim. 

REİS — Komisyonun mütalâası var mı? 
ADALET KOMİSYONU ADİNA ENVER 

KARAN (Erzurum) — Anlıyamadlk. 
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FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Efendim, affmızı rica ederim, bir daha izah 
edeceğim, burada ikinci maddede (Adlî Tıp 
Müessesesi, Adlî Tıp Meclisi ile Adlî Tıp Mü
essesesi Reisliği ve buna bağlı morg, müşahade-
ihane, kimyevd tahlil ve fizik tetkikleri ihtisas 
şubelerini ve adlî tabiplikleri ihtiva eder.) de
nilmektedir. 

Adlî Tıp Müessesesinden birinci maddede 
bahsedildiğine göre aynı ricalin Adlî Tıp Mü
essesesi Reisliğinde de denilmesinin sebebi ne
dir? 

ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 
KARAN (Erzurum) — Adlî Tıp evvelâ kimya-
bane, müşahedehane ve sair olmak üzere bir 
riyasete bağlıdır. Bir de Adlî Tıp Meclisi var
dır. O da bir riyasete bağlıdır. Ve bu iki mü
essesenin reisi de bir tanedir. Yani Adlî Tıp 
Müesesesi Reisi aynı zamanda Tıbbı Adlî Mec
lisi Reisidir. Tekrar zikredilmesinden maksat 
budur. 

REİS — Madde üzerinde başka söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Adlî Tıp Müessesesi, mahke
meler ile sorgu hâkim ve Cumhuriyet müddei
umumilikleri tarafından adlî tıp ile ilgili ola
rak tevdi edilecek mevzular üzerinde ilmî ve 
fennî mütalâalarını, nizamnamesinde gösterile
cek müddetler içinde bildirmekle mükelleftdr. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Tâyinler 

MADDE 4. — Adlî Tıp Müessesesi Reisi ay
nı zamanda adlî tıp mecldsinin de reisidir. 

Adlî Tıp Müessesesi Reisi ile meclis asil ve 
yedek azaları, Adalet Vekilinin inhası üzerine 
millî irade ile tâyin olunurlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Adlî Tıp Müessesesi Reisine 
yardım ve bulunmadığı zamanlarda yalnız mü
essese reisliği vazifelerinde vekâlet etmek üzere 
bir reis muavini bulunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
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mı?.. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Her ihtisas şubesinde bir mü
tehassıs müdür " ve lüzumu kadar mütehassıs, 
memur ve müstahdem bulunur. Müdürlerden 
(birinin mazeret veya gaybubeti halinde en kı
demli mütehassıs işine vekâlet eder. 

İhtisas şubelerinde tetkik edilecek mesele
lerin mahiyet ve ehemmiyetine göre, lüzumun
da şube müdürünün talep ve müessese reisinin 
tensibi ile ve şubede bulunan mütehassısların 
ihtisası haricinde olmak üzere dışarıdan bir 
mütehassıs çağınlabilir. Bu mütehassısa riya
setçe mesaisiyle mütenasip bir ücret takdir 
edilir. 

REİS — Aziz Koksal. 
AZİZ KOKSAL (İçel) — Efendim; burada 

altıncı maddenin ikinci fıkrasında, (ihtisas şu
belerinde tetkik edilecek meselelerin mahiyet 
ve ehemmiyetine göre, lüzumunda şube müdü
rünün talep ve müessese reisinin tensibiyle şu
bede bulunan mütehassısların ihtisası hari
cinde olmak üzere dışardan bir mütehassıs çağ
rılabilir. Bu mütehassısa riyasetçe mesaisiyle 
mütenasip bir ücret takdir edilir), deniliyor. 
Bu hüküm birtakım suiistmale meydan verir. 
Bunun Adlî Tıp Meclisinin takdiriyle olması da
ha münasiptir. Keyfî hareketler olması çok 
melhuzdur. 

KOMİSYON ADINA NUSRET KİRİŞCİOĞ-
LU (Çanakkale) — Efendim; Hükümet tekli
finde, (20 liraya kadar) kaydı konmuştu. Ko
misyonumuz bu kaydı kaldırdı, Bunun takdiri
ni serbest bıraktı. Komisyonumuz bunun tak
dirini riyasete bırakmıştır. Arkadaşımızın tek-
lifine komisyonumuz da iştirak edebilir. Bun-
da mahzur yoktur. Bu teklife nazaran madde
nin son cümlesinin şöyle olması icabeder : (Bu 
mütehassısa Meclisçe mesaisiyle mütenasip bir 
ücret takdir edilir.) 

İZZET AKÇAL (Rize) — Mütehassısı çağı
ran kimdir? Meclis mi, Umum Müdür mü? 
Umum Müdürse Meclisle hiç alâkası yoktur. Ru 
hususta komisyonun mütalâası nedir? 

KOMİSYON ADINA NUSRET KÎRÎŞCt-
OÖLÜ (Devamla) — Efendim, mütehassıs mü
essesenin ihtiyacı için çağrılacaktır. Buna 
bir ücret takdiri bahis mevzuu olduğuna göre 
bunu çağıran şahsın şu veya bu olmasiyle buna 
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ücret takdir edecek şahsın şu veya bu olması ara
sında bir münasebet bulunmamak iktiza eder. 

Bir arkadaşımız ücret takdirinin Meclisçe 
yapılmasını muvafık buldu ve bir teklifte bu
lundu. Komisyonumuz buna iştirak etti. Ça
ğıran makamın şu veya bu olması ücret takdir 
hakkının Meclisten alınmasını icabettirmez. Bu 
itibarla bu noktayı haizi ehemmiyet görmemek
teyiz. 

. Komisyon teklifiyle arkadaşımızın teklifin
den birini tercih' Yüksek Meclise aittir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Bir sual : Efendim, burada bir adlî tıp 
müessesesi vardır, bir de tıp meclisi vardır. 
Arkadaşımız Aziz Beyin teklifine göre metin
de yalnız Meclis kelimesi kullanılırsa tatbi
katta bunun kimin takdir edeceği belli olmaz 
ve Sayıştay da bunu tasdik etmez. Binaenaleyh 
hangi heyet tarafından yapılacağının metni ko
nulması lâzımdır. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — 
Maddeyi tekrar okuyayım : 

(Madde 6. — Her ihtisas şubesinde bir mü
tehassıs müdür, ve lüzumu kadar mütehassıs, me
mur ve müstahdem bulunur. Müdürlerden biri
nin mazeret veya gaybubeti halinde en kıdemli 
mütehassıs işine vekâlet eder. 

İhtisas şubelerinde tetkik edilecek meselelerin 
mahiyet ve ehemmiyetine göre, lüzumunda şube 
müdürünün talep ve müessese reisinin tensibi ile 
ve şubede bulunan mütehassısların ihtisası hari
cinde olmak üzere dışarıdan bir mütehassıs çağı-
rılabilir. Bu mütehassısa riyasetçe mesaisiyle 
mütenasip bir ücret takdir edilir.) 

Yani buradan anlaşılıyor ki : Mesele ihtisas 
şubelerince tetkik edilecektir. «İhtisas şubele
rince tetkik edilecek meselelerin mahiyet ve 
ehemmiyetine göre lüzumunda şube müdürü
nün talep ve müessese reisinin tensibiyle şube
de bulunan mütehassısların ihtisasları haricin
de olmak üzere dışarıdan bir mütehassıs çağı
rabilir.» Yani bu mütehassıs ihtisas şubelerin
de bulunmazsa çağırılacaktır. Bunu müessese 
müdürü talep edecek ve müessese reisinin ten
sibiyle çağırılacaktır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Mabadını okuyunuz. «Meclisçe» deniyor. Mec
lisçe tâyin edilir denirse tereddüt zail olur. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — 
Tensip Riyasetçe yapılacağına göre komisyo-
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numuz ücretin de Riyasetçe tâyinini münasip 
görmüştür. Müessese reisiyle meclis reisi aynı 
şahıstır. Mamafih Enver Karan arkadaşımız da
ha iyi izah ederler. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, meclisin 
fonksiyonu ilmî bir fonksiyondur, ilmî bir hü
viyet taşımaktadır. Ücret takdiri işi meclisin 
meşgul olacağı bir kanun değildir. Umum mü
dür, şubelerden birisinin muayyen bir ihtisası 
alâkadar edecek tarzda vazife görmesini tensip 
edeceği şahsa, bir vazife verecek ve o vazife 
mukabilinde de, ücret verecektir. Bu ücreti 
Meclis tâyin etsin demek, Meclisin işini çoğalt
mak ve kendisine hüviyeti haricinde bîr vazife 
vermek demektir. Meclis, esasen idari muame
lât ile meşgul değildir, evrak üzerinde mahke
me gibi karar verecektir, dosyayı tetkik ede
cek, raporları okuyacak işi tetkik edecek ve ka
rar verecektir. Binaenaleyh, ücret gibi basit 
idari işlerde, meclisin karar vermesi doğru de
ğildir. Meclisten bu vazife alınmalıdır. Ada
let Bakanlığı bir talimatname yapar, tatbikata 
veçhe verir. Ama, Umum Müdürden niçin kıs
kanıyoruz? Bir fikir ve mütalâa olarak diye
biliriz k i ; bu şubelerde çalışan memurların 
(yalnız zapta geçmesi için soyuyorum) almakta 
oldukları tazminat ve maaş yekûnuna göre, ça
lışması karşılığı ücret tâyin edilebilir. Mahke
meler ehli vukuf için ücret takdir ederlerken 
çalışma müddetini, ihtisasını, isin hacmini nazarı 
itibara alırlar. Umum müdürlük mevkiine gel
miş olan şahıs, bir mütehassısa on, yirmi, niha
yet elli lira gibi bir meblâğı işinde kaybettiği 
geliri nazarı itibara almak ve mesaisini gözet
mek suretiyle pekâlâ takdir edebilir. 

Bir umum müdürden, bu salâhivpti kıskan
mamak lâzımdır. Meclise verilmesinin katiyen 
aleyhindeyim. Meclisin vazifesi ilmîdir, bu da 
kanunla tâyin ve tesbit edilmiştir, ilmi vazi-
f«Wden gayrı ona idari bir vazife vermek doğ
ru değildir ve idari işlerle bir heyeti uğraştır
mayalım. 

REİS — Komisyon sözcüsü, Hikmet Fırat 
arkadaşımız söz istemiştir. Müsaade ederseniz 
sizden evvp\ knnussvm? 

KOMİSYON ADINA ENVER KARAN (Er
zurum) — Daha evvel arzı malûmat edeyim. 

REİS — Buyurun. 
KOMİSYON ADİNA ENVER KARAN (Er-

zuum) — Arkadaşlarımız, Adlî Tıp Meclisi ile, 
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Adlî Tıp Umum Müdürlüğünü biribirine karış
tırıyorlar. Bu işler Adlî Tıp Umum Müdürlü
ğüne aittir. Adlî Tıp Meclisi ile alâkası yoktur. 

Meselâ, bir dalgıç şu kadar derinliğe gider, 
denizin derinliği aspeksi neticesi ölümünü intaç 
eder, ilgili kimya şubesi bu işi bilmez. O zaman 
umum müdür, bir dalgıçtan bunun hakkında taf
silât istiyelim der ve dalgıcı çağırır. Ozaman 
umum müdür parasını takdir eder, 20, 30, 50 ne 
ise... Bunun meclisçe alâkası yoktur. 

Meclise gelince : Meclisin vezaifine taallûk 
eden aynı şekildeki işlerin tetkikma lüzum gö
rülürse o zaman meclis takdir ediyor; fakat bu 
işler umum müdürlüğe aittir. Bunun riyasetçe 
takdir edilmesinin ibakası lâzımdır. 

REÎS — Enver Bey, müsaade buyurun! Nus-
ret Bey, şimdi son cümledeki (Riyasetçe) keli
mesi ibka edilsin diyorlar. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER KARAN 
(Erzurum) Evet, aynen. 

REÎS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

adlî tıbbın muhtelif ihtisas şubelerinde, âmme 
hiznıetini tedvir bakımından, yapılacak fennî 
tetkiklerinde bâzı sistemler olur. Bunu size ba
riz bir misalle arzedeyim : 

Elektrik cereyanından ölmüş bir adam bu 
şubelere intikal ettiği takdirde bunun anlaşıla
bilmesi için o şube müdürlüklerinde, o şubelerde 
bu işin mütehassısları hâlâ dahi yoktur, ileride 
de olacağını zannetmiyorum. Bunlar şüphesiz ki 
bir elektrik mühendisinin bu hususta vereceği 
fennî izahata ve tenvirata muhtaçtır. Ama bu 
ihtiyaca lüzum göstermek için şube mütahassısı-
nın zarureti ifade etmesi şarttır. Yani şube müta-
hassısı diyecek ki bu işte bizi tenvir etmek için. şu 
işlerdeki mütehassıslardan birinin bu şubede şu 
iş için muvakkaten çalışması lâzımdır. Bu adam 
o şekilde davet edilir, ama bu davete Meclisi 
Tıp Reisinin yani müessese -genel müdürünün 
muvafakati şarttır. O halde şube mutahassısı 
ile Genel Müdürün fikrinin inzimamı ile bun
lar çağırılıyor. Mütehassıs çalıştırılıyor, rapor 
tekevvün ediyor, fennî hazırlık yapılıyor, Mec
lisi Tıbba tevdi ediliyor. 

Tıp Meclisi tamamen bir ilmî otoriteden iba
rettir. Bu ilmî otorite şu veya bu ücretle filân 
şahsın yevmiyesi gibi işlerle uğraşacak durumda 
değildir. 

Binaenaleyh, Hükümetin teklif ettiği gibi, 
(yirmi liraya kadar) gibi bir tahdit koymak ye
rinde değildir. Bunu takdire birakmak lâzım
dır. Zamanın ihtiyaçlarına ve fennin icaplarına 
ve ihtısasm ehemmiyetine göre takdir edilsin. 
Hakiki ihtiyaç karşılansın ki ileride bu gibi 
mütehassıslar davet olunduğu zaman teallül gös-
termesinler. Bendenizin kanaatine göre bunu»; 
takdirini Riyasete birakmak lâzımdır. Esas 
madde yerindedir. 

REİS — Madde üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul olun
muştur.. 

MADDE 7. — Adlî tıp müessesesi reis mu
avini ile ihtisas şubelerinin müdür ve müte
hassısları, raportörler, adlî tabipler, asistanlar 
ve idare müdürü, adlî tıp müessesesi reisinin 
inhası üzerine Adalet Vekâletince ve diğer me
mur ve müstahdemler ise adlî t ıp müessesesi 
reisliği tarafından tâyin olunurlar. 

Tâyinlerde adlî tıpta mütehassıs olanlar ter
cih edilir. 

REİS — Buyurun Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Efendim, usul 

hakkında konuşacağım. 
REİS — Müsaade edermisiniz, Kâ?.ım Bey. 

Usul hakkında hangi mesele üzerinde konuşa
caksınız? Riyasetin bunu bilmesinde zaruret 
vardır. ^ 

KÂZIM ARAR (Devamla) — TTsul hakkında 
konuşacağım. Rica ederim, izin istiyorum. 

REÎS — Tüzük sarihtir. Usul hakkında han
gi meselelere ait olarak konuşacaksınız? Bildir
meniz lâzımdır. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Riyaset maka
mının dikkatini çekerim. Ekseriyetimiz yoktur. 
bu vaziyette maddeler reye konuyor, kabul veya 
reddediliyor. Ekseriyet olmadan Mclissi Âlinin 
reylerinin alınıp alınmaması hususunda Heyeti 
Celileyi tenvir buyursunlar. Ondan sonra mü-
zakereye devam etsinler. 

REİS — Tüzük hükümlerine göre teklif ya-
parsmız. Müzakereye devam ediyoruz. 

ALİ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Efen&m, 
yedinci maddede geçen iki raportör vardır. Biz 
bu iki raportörün kaldırılmasının işlerin daha 
pratik ve süratle yürüteceğine kaaniiz. Bunu 
Sağlık komisyonu olarak teklif ediyoruz. Kad-
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roda iki raportör vardır. Halbuki diğer taraf- I 
tan dâhiliye, operatör, nisaiye ve biyoşimi ve sa
ire mütehassısı doktorlar da mevcuttur. Bunlar 
raporlarını kendileri yazarlar. Bu suretle iki 
raportöre ayrıca lüzum yoktur ve işler daha zi
yade süratle çıkacaktır. 

Ayrıca (tâyinlerde adlî tıpta mütehassıs olan-
lar tercih edilir) deniliyor. Bu fıkranın lüzu
mu olmadığına kaaniim, zaten mütehassısdırlar. 

REÎS — Komisyonun mütalâası nedir? 
İZZET AKÇAL (Rize) — Bu hususa ait be

yanatım var. 
REÎS — Buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar; Adlî 

Tıp Müessesesine 10 kiloya ve daha fazla sıklete 
varan dosyalar gönderilir. Şahitlerin ve taraf
tarların iddia ve müdafaaları hakkında malû* 
mat sahibi olabilmek için ilim heyetine; bu dos
yada bulunan raporlarla, birlikte ve hattâ da
ha evvel bu dosyaların tetkik ve raporte edebil
mesi lâzımdır. 

Bugün Temyiz Mahkemesinde, raportörlerin 
mesaisi dolayısiyle tetkikat, süratleştirilmiştir. 
İçtihat tesis edecek olgun ve tecdübeli uzuvlar, 
genç dimağlarla teşriki mesai yapmak imkânını 
bulmuşlardır. Ayrıca, raportörlük müessesesi 
sayesinde, bu müessese, yetişkin eleman bulabil
mek imkânına da sahip olabilecektir. Raportör
lerin bu fıkradan çıkarılması halinde, bu mües
seseye gelen ve çıkarılacak binlerce dosyanın 
süratle çıkmasına ihtimal vermiyorum. 

Arkadaşlar, bir raportör bâzan, günde ancak 
bir dosya okuyacaktır. Meclis halindeki mesa
iyi göz önüne getirecek olursak o takdirde aza
dan her biri dosyayı okumak için bir gün ve 
hattâ daha fasla müddet zayi edecektir. O 
müddet zarfında ise yalnız ilmî noktadan ya
pılacak olan münakaşalara iştirak 'etmek su
retiyle daha ziyade faydalı olur, daha ziyade 
iş çıkarmak imkânını bulabilir. (Ben bu bakım
dan), Adalet Komisyonu raporunda kabul edil
miş olan raportörlük müessesesinin maddede, bı
rakılması lüzumuna kaaniim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 
KlRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale) — Efendim, îzzet 
Akçâl arkadaşımızın da izah ettiği gibi, işin ev
velden hazırlanması kolaylığı muciptir. Bu 
itibarla teklife iştirak etmemekteyiz. Adalet Ko- ı 
misyonu metninin kabulünü rica ederiz. j 
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HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Bir sualim 

var. 
REÎS — Son fıkraya komisyon iştirak etme

diğini beyan etti. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Bu Tıbbı 

Adlî Encümeni dokuz üyeden müteşekkil ve her 
biri ayrı ayrı ihtisas şubelerinde mütahassıs 
'arkadaşla olacak. Demek ki gelebilecek mua
mele ve hâdiseler aşağı yukarı ehemmiyetleri 
itibariyle bu ihtisas şubelerine taallûk edecek. 
Bu mânayı taşıyor. Binaenaleyh gelen, kabul 
edilmek istenileni iki raportör ancak muayyen 
bir şubede ihtisas sahibi olacaktır ve o ihtisas 
şubesine taallûk eden meseleleri tetkik edebi
leceklerdir. Diğer mevzuları tetkik edemiye-
ceklerdir. İhtisas şubelerine taallûk etmiyen 
mevzularda bu raportörler kenarda kalacaklar
dır. O itibarla buna iştirak etmemişti Bütçe 
Encümeni. Bunu lütfen izah eder misiniz? 

ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 
KARAN (Erzurum) — Efendim, mesele adlî tıp 
meselesidir. Adlî tabipler aşağı yukarı her şube
nin adlî tıbba ait kısımlarını, bilir. Buradaki iki 
raportör, adlî tabipten iki raportör olacaktır. 
Böyle olduğuna nazaran her şubede de az çok 
malûmatı vardır. Sonra raportörler muhakkak 
neticei katîyeye gitmezler, evrakı mütalâa eder
ler ve Meclise arzederler. Eğer kendi mütalâası 
da varsa onu da yazarlar. Eğer basit bir şey ise 
onun raporunu yazıverirler, fakat diğerlerini 
Meclise arzederler. 

Efendim görseniz yüzlerce dosya gelir, dosya
ların herbirinin kalınlığı da haylidir. Bendeniz 
orada iken bu dosyalar içinde çalışmaktan nevrit 
oldum. Dairede dosyaları tetkik edip bitirmeye 
imkân yoktur. Akşam olunca da hademe dosya
ları eve getirir. 

REİS — Enver Bey, tafsilâta girmeyiniz 
efendim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 
KARAN (Devamla) — Jandarma el yazısı ile 
yazmıştır, polis ifade almıştır, bunların 
hepsini okuyup tetkik etmek gerekir, işte bir 
raportör olursa bunları evvelce toplayıp ihzar 
eder ve hulâsalarını çıkarır. Geri kalanlardan 
mühim kısımları raportörlere verilir, onlar da 
hazırlarlar. Bu suretle Meclis evrakının çıkma
sında suhulet hâsıl olur. 

RElS — Bir sual var efendim. Buyurun Fe-, 
ridun Bey, 
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FERİDUN FÎKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) — ı 

.'Son bir fıkra var: «Tâyinlerde adlî tabiplerden 
mütehassıs olanlar tercih edilir.» denmektedir. Bu
nun bir faydası var mıdır, yok mudru? 

ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 
KARAN (Erzurum) — Arzedeyim, meselâ bir 
teşrihi marazi mütehassısı kimse aynı zamanda 
adlî tabip olmuştur. Hem teşrihi marazici ve 
hem de adlî tabip unvanı vardır. Hem bir teşrihi 
marazici ve aynı zamanda tabibi adlîyim derse 
öteki teşrihi maraziciyi bırakıp onu alacağız. 
Tercih sebebi buradan geliyor. İkisi de müsavi 
olursa o başkadır. 

REİS — Madde üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Adlî tıp meclisi 

MADDE 8. — Adlî tıp meclisi, adlî tıp mü
essesesi reisinin riyaseti altında olmak üzere iki 
adlî tabip ile birer (İç), (Kadın doğum), (Akıl -
sinir) hastalıkları ve (Cerrahi), (Anotomi) (Pa
toloji), (Biyoşimi veya kimyager) mütehassısla
rından terekkübeder ve adlî tıp mütehassısı ye
dek iki âzası bulunur. 

REİS — Ali Rıza Sağlar, buyurun. 
Alil RIZA SAĞLAR (Çoruh) —Efendim, bu 

maddede Adalet Komisyonunun izahlarmdaki 
Biyoşimist veya kimyager kelimesinin yerine 
teknik olarak tabiî kimya veya kimyanın kon
ması doğrudur. Çünkü Biyoşimi veya kimya mü
tehassıslarından denmesi yerine tabiî kimya veya 
kimya mütehassıslarından terekküp eder denmesi 
lâzımdır. 

Bir de Anatomi ve patoloji diye yazılması ha
talıdır. Doğrudan doğruya anatomi - patoloji 
diye yazılması lâzımdır. I 

REİS — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 

KARAN (Erzurum) — İştirak ediyoruz. I 
REİS — Komisyonda soruyorum; Sağlık Ko- I 

misyonunun sekizinci maddesine yedek âza ke
limesinin ilâvesi suretiyle metne iştirak ediyor 
musunuz?. I 

ADALET KOMİSYONU ADINA EtfVER 
KARAN (Erzurum) — Yedek azayı çıkarmakta ! 
mahzur vardır. I 

REİS — Ali Rıza Bey, lütfen sualinizi tek- I 
rarlayın, size cevap versinler. | 
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ALİ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Burada 

biyoşimi mütehassısı veya kimyager kelimeleri 
vardır. Bunun üzerinde Sağlık Komisyonunda 
konuştuk. Bunun tıbbi kimya veya kimya müte
hassısı olması lâzımdır. Bir de maddede anotomi 
pataloji vardır ve bunlar ayrı yazılmıştır. Bun
ların bir parantez içinde yazılması lâzımdır. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 
KARAN (Erzurum) — Muvafıktır, iştirak edi
yoruz. 

ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 
Bu iki kelime eğer bir yazılacaksa (anatomi pa-
talojik) demek lâzımdır. Yok ayrı ise o zaman 
(anatomi, pataloji) denebilir. Bunun ikisi bir 
olacağı kabul edildiğine göre bunun (anatomi pa-
talojik) olması icabeder, 

ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 
KARAN (Erzurum) — Anatomi patalojik mü
tehassısı olmaz. Anatomi pataloji mütehassısı 
olur. 

REİS — (Anatomi pataloji mütehassısı) ola
rak tashihi isteniyor. Buna siz de iştirak edi
yor musunuz?. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 
KARAN (Erzurum) — Efendim; anatomi pata
loji olur. 

ÖMER MART (Çanakkale) — Efendim; 
şöyle desek, patalojik anatomi mütehassısı. Türk-
çemize daha uygun düşer. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 
KARAN (Erzurum) — Olur. 

MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Efendim; 
sekizinci maddede bir de yedek âza vardır. Sağ
lık Komisyonu bu yedek âza mevzuunu kabul et
memiş, yedek azalan çıkarmıştır. 

Komisyondan bunu soruyorum; bunu kabul 
ediyor mu, etmiyor mu?. Komisyon, yedek aza
lan kabul etmiyor, Adalet Komisyonu da kabul 
etmiyor. Komisyona soralım. 

REİS — Komisyonlar, lütfen hatipleri takip 
etsinler. Şimdi sual soruluyor. 8 nei maddede son 
cümle olarak, yedek adlî tabip iki tane vardır. 
Buna lüzum yoktur, diyorlar. Komisyon ne mü
talâa beyan ediyor? 

KOMİSYON ADINA ENVER KARAN (Er
zurum) — Efendim, Sağlık Komisyonu ile Ada
let Komisyonu arasındaki ihtilâf şuradan çıkı
yor : Sağlık Komisyonu ekseriyetle kararı kabul 
ediyor. Halbuki Adalet Komisyonu 9 kişinin 
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tam mevcudu ile kabul ediyor. Binaenaleyh işler 
ekseriyetle çıkmasın, bütün kararlar lam içtima 
halinde verilsin diyorlar. Biz, içerisinden bîr iki 
kişi gelmiyecek olursa iki tane yedek âza bulunu
yor, bu yedek âza ile içtima edip kararlarını ver
sin diye düşündük. 

RE IS — Binaenaleyh bu vedek azaların lü
zumuna kanisiniz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HALİL 
ÖZYÖRÜK (İzmirj — Muhterem arkadaşlar, 
komisyonumuzca kararlaştırılmış olan mesele şu; 
Adlî Tıp Meclisini teşkil eden ;;.za adedi 9 kişidir. 
Bir tanesi reis, geriye kalanı da mütehassıs âza
dır. Bunlar hariciye, dâhiliye, doğum filân fa
lan. Bunların hepsi mütehassıs zevattır, hepsi 
dokuz kişilik bir heyettir. Bunların hazır bulun
ması meselenin ehemmiyeti bakımından lâzımdır; 
zaruridir. Şimdi Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu, üçte iki ile toplansın, ekseriyetle karar 
versin demektedir. Üçte iki 6 kişi, ekseriyeti ise 
4 kişidir, 9 kişilik heyet 4 kişiyle karar verecek
tir. Bu doğru değildir. Onun için iki yedek âza 
bulunsun ve Meclis dokuz kişiden aşağı âza ile 
vazife görmesin, çalışmasın. Dokuz kişiden te
rekküp eden zevatın her birinin ayrı ihtisası 
vardır, o ihtisaslarından istifade edilecektir. 
Ş'imdi 9 kişilik bir heyetin dört kişiden terekküp 
eden âzası bir karar verirse ne kadar tatminkâr 
olur? Nihayet iki yedek âza işidir. Meselenin 
ehemmiyeti bakımından 9 kişinin behemahal Mec
liste bulunması ve Meclis bunlarla teşkil edile
rek bu suretle karar vermeleri lâzımdır. Aynen 
mahkemeler gibi. Mahkemeler, meselâ Temyiz 
Dairesi beş. kişiden terekküp ediyor, beşten aşa
ğı olması imkânsızdır. Bir tanesi eksik olursa 
yedek âza alınır! Noksan tamamlanır ve muayyen 
nisap ile karar verilir. Bunun ehemmiyeti vardır 
tabiî. Onun için dokuz kişilik Meclisi altıya in
dirmek ve karar nisabı dolayısıyla dörde indir
mek doğru değildir. Kabul buyurmanızı istirham 
ederim. 

İZZET AKÇAL (Rize) • - Yedek iki Azanın 
ihtisası ne olacaktır? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ HALİL 
ÖZYÖRÜK (İzmir) — Adlî Tıp Müessese '•sinin 
müntesiplerinin adlî tıpta mütehassıs obualar: 
lâzımdır. Başka, türlü, adlî tıp ihtisası olmı-
yan kimselerden müessese kurul amıya e ağına 
göre bunların ihtisaslarından istifade edile
cektir. 
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REİS — Sekizinci maddeyi tashihle okutu

yorum : 

Üçüncü bölüm 
Adlî 'tıp meclisi 

MADDE 8. — - Adlî tıp meslisi, adlî tıp -mü
essesesi reisinin riyaseti altında olmak üzere iki 
adlî tabip ile birer (İç), (Kadın doğum), (Akıl-
sinir) hastalıkları ve (Cerrahi), (Patoloji ana
tomi), (Tıbbi kimya veya kimya) mütehassısların
dan terekküp eder ve adlî t ıp mütehassısı ye
dek iki âzası bulunur. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) -

Efendim, burada bir kelime vardır ki, bilhassa 
Divanın vizesi bakımından tatbikatta mühim 
neticeler tevlit 'eder. 

Bunlardan birisi (Adlî tıp meclisi, diğeri 
adlî tıp müessesesi reisinin riyaseti altında)... 
Bu ne demektir? (Aynı şey sesleri). Aynı şey 
ise aşağıda mütahassıs kelimesine lüzum yok
tur. Aynı değilse izah edilsin. Çünkü yarın 
böyle ild yedek azada mütahassıs vasfı aynı şe
kilde tecelli edecektir. Sayıştay vize etmez. 

REİS — Komisyonun mütalâası? 
ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 

KARAN (Erzurum) — Adlî tabip esasen -adlî 
tıp mütehassısıdır. Her ikisi de aynı şeydir. 
İsterseniz aşağıdaki adlî tabip kelimesini de 
(mütehassıs) yapın, 

REİS —- Adlî tabip olarak mı her ikisini. 
kabul ediyorsunuz? 

ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 
KARAN (Erzurum) — Evet efendim.' 

ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 
Zannedersem adlî tabibin Fransızcasr «medecin 
legi'ste» tir. Mütehassıs olursa başkadır. Me
selâ adlî tabip olmak şartiyte doğum mütehas
sısı olanlar vardır. Bu mütehassısın Fransızea-
sı «gyn6eologue» dir. 

REİS — İzahat vermeyin, sual sorun efen-
j dim. 

ENVER KARAN (Devamla) — Adlî Tabip 
I olan zat hepsini camidir, adlî tıbba ait malû-
I matı haizdir, ayrıca orada kadın mütehassısı 

da ise ikisinden birini tercih eder. 
I ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) - -
I O halde maddeyi değiştirmek lâzımdır. 
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REİS — Komisyon her ikisini de aynı mâna- ; 

da kullanmak istemektedir. i 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, mâna itibariyle ikisi de aynı şeyi ı 
kasdetmekte olduğuna göre bu ibarelerin de 
aynı olması lâzımdır. Bendeniz doktor değilim 
ama, yukarda ne deniliyorsa aşağıda da onu 
demeli, aşağıda ne deniliyorsa yukarda da onu 
demelidir. Buna şimdi kendilerinin karar ver
mesi lâzımdır bu tefsir, tavzihle tasrih edile
mez ve bu müessese ölür kalır. 

KOMİSYON ADINA NUSRET KÎRÎŞÇÎ-
OĞLU (Çanakkale) — Her iki kelimenin de 
adlî tabip olarak değiştirilmesi lâzımdır. 

HULUSİ KÖYMEN (Bursa) — Efendim, 
adlî tabip ile mütehassıs arasında bir fark gö
zetmek lâzımdır. Her hangi bir tıp. şubesine dâ
hil olan bir arkadaşımız, günün 'birinde kendi 
meslekî sahasından adlî tıp sahasına nakletmek 
istiyebilir. Bu nakleden zat adlî tabiptir. Adlî 
tıp mütehassısı değildir. Şimdi Ibu zat heyeti 
teşkil edecek ve heyette karar nisabını temin 
etmek üzere boşluğu dolduracak. Burada mev-
zuübahis olan mesele şudur : Bir vatandaşın 
mukadderatına müessir olan bir mevzuda lâa-
lettayin bir adlî tabibi yedek âza diye «raya 
göndermekle adlî tıp mütehassısı arasındaki 
fark aşikârdır. Heyetiniz Adlî Tıp Meclisine 
verdiği ehemmiyetle buradaki tâbire verdiği 
mübalâtsızlığı telif edemez. Adlî Tıp ihtisası 
demek daha doğrudur. Raporun aynen kabu
lünü rica ederim. 

REİS — İzzet Akçal, 
İZZET AKÇAL (Rize) — Adlî tabip, tipte 

ihtisasını yapıp ihtisas vesikası almış olana 
denir. Tıp Fakültesinden mezun olan tabipler 
ancak, asistanlıkta ve Adlî Tıp Umum Müdür
lüğünde vazife alabilirler. Bunlar adlî tıp de
ğildirler, stajyerdirler. İhtisas vesikasını al
dıktan sonra adlî tabip unvanını alırlar. İç has
talıkları mütehassısı, nisaiye mütehassısı, ço
cuk hastalıkları mütehassısı gibi adlî tıp müte
hassısı olarak İhtisas vesikası almadan bir kim
se adlî tabip olamaz. Adlî tıp mütehassısı un
vanının maddenin iki kısmında-da ayrı ayrı 
konması daha isabetli olur. Bununla beraber ad
lî tabip denirse gene aksaklık olmaz. Mutlaka 
bir ihtisas vesikasına sahip hekim demektir. 
Eğer lüzum görülürse, fakat bence lüzum yok- j 
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tur. Ama birliği temin için her ikisi birden ad
lî tıp mütehassısı olarak ifade edilirse daha 
yerinde olur. Komisyon bunu takabbül ederek 
birliği temin edebilir. 

REİS — Andre Vahram Bayar. 
~" ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar; sayın arkadaşımız Hulu
si Köymen'in dediği gibi zannedersem; adlî ta
bibi ayrı ve adlî tıp mütehassıslarını ayrı ka
bul etmek lâzımgelir. Meselâ : Adlî tıp «mede-
cine legiste» diye ayrılmıştır. İç hastalıkları mü
tehassıslığı içinde ayrıca kalb mütehassıslığı 
vardır. Daha ileriye götürmüş. Binaenaleyh 
buradada adlî tıp müessesesinde adlî tabipten 
başka bir de adlî tıp mütehassıslığını kabul 
etmemiz lâzımgeleeektir. Sayın arkadaşım Hu
lusi Köymen çok isabetle bunu söylemiştir. Bi
naenaleyh bu vaziyette maddeyi olduğu gibi ka
bul etmemizi teklif ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Umumi Hıf-

zıssıhha Kanununun hükümlerine göre Tıp Fa
kültesinden mezun olan her hekim tababeti be
şeriye ile meşgul olduğu gibi, tababeti adlîye 
ile meşgul olmaya da yetkilidir. Binaenaleyh 
bu kanunun tedvininden sonra adlî tabip bu
lunmadığı, yani adlî tababette ihtisas yapmış olan
lar bulunmadığı yerlerde - ki daha memleketi
mizin % 99 yeri yüz sene müddetle bu şekil
de idare edilecektir. - tababeti beşeriye ile meş
gul olan veya Hükümetin diğer şubelerinde 
vazifelendirilmiş olan hekimler Tababeti Adli
ye Kanununun hükümlerine göre ve adliyenin 
daveti üzerine vezaifi adliyeyi yapmaya mec
burdurlar. Binaenaleyh vezaifi adliye ifa sı
rasında bütün tabipler bir tarafa bırakılır ta
bibi adlî olur. Orada vereceği rapor o sıfatla
dır. Bir Hükümet tabibinin vermiş olduşu ra
por, (ihtisası tabibi adlî) esasını kabul etmez
sek, tabibi adlî sıfatiyledir. Hukukan da böy
ledir, adliyede de böyledir, her yerde de böyle
dir, umumi hükümler muvacehesinde de böyle
dir. Binaenaleyh adlî tabip diye Meclise ala
cak olursak ihtisas aranmıyabilir ve bu hata
lı olur. O otoriter bünye zaif kalır. Ancak o 
şubede dört sene ihtisasını yapmış tabibi adlî
lerin alınması lâzımdır. Binaenaleyh adlî tabibi, 
adliyede ihtisasını tevsik ederek koyalım. Baş-
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ka şekilde diğer arkadaşların gelmesi imkânı I 
hâsıl olur ki, ilmî otorite yönünden çok zaif 
olur. Binaenaleyh tabibi adlî ihtisasının tevsi
ki şartını koyalım. 

CELÂL OTMAN (Çankırı) — Sayın arka
daşlarım, Hikmet Fırat arkadaşımın buyurduğu 
gibi, her diplomayı alan hekim bulunduğu kaza
da tıbbı adlî vazifesiyle mükelleftir. Yine buyur
dukları gibi b'izim memleket daha 100 sene bü
tün kazalar için tıbbı adlî mütehassısı bulamı-
yacaktır. Tıbbı adlî kelimesi âtide birzok müşkü
lât doğurabilir. Düşününüz ki, bir göz hekimi 
dört sene çalışır, ihtisas yapar, göz mütehassısı 
olur. Şu halde niçin bu sahada ihtisasını yapmıg 
arkadaşa tıbbı adlî mütehassısı demiyelim? Ba
şından sonuna kadar tıbbı adlî mütehassısı de
mek suretiyle kanuna bir sarahat vermiş olalım. 
Arzettiğim gibi bu vaziyet çok mahzurludur. Ha
kikat, u bir kazada verilecek raporda Hükümet 
tabibi tıbbı adlî mütehassısı diye imza atamaz. 
Bunu bu şekilde kaldırmak daha vazıh olur ka
naatindeyim. 

REÎS — Ali Rıza Sağlar, buyurun. 
ALÎ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Efendim; 

burada yukardaki (adlî tabipler) in adliyedeki 
vazifeleri bakımından hakikaten ihtisas sahibi 
olan demektir. Bu itibarla esasen 10-20 senede 
tamamlanamıyacak bir teşekküldür. Bu adlî tıp 
meselesidir. Üsttek'i (adlî tabibin), (adlî tıp mü
tehassısı) olarak değiştirilmesinde fayda vardır. 
(Doğru, sesleri) 

REİS — Alâkalı bir takrir var okutuyorum. 

Reisliğe 
Sekizinci maddedeki (adlî tabip) kelimesinin 

(adlî tıp mütehassısı) olarak değiştirilmesini tek-
liü ederim. 

Bursa Mebusu Rize Mebusu 
Hulusi Köymen izzet Akçal 

REİS — Komisyon takrire iştirak etmekte
dir. Takriri oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tashihan okutuyorum : 

Üçüncü bölüm 
Adlî tıp meclisi 

MADDE 8. — Adlî tıp meclisi, adlî tıp mü- | 
essesesi reisinin riyaseti altında olmak üzere iki ı 
adlî tıp mütehassısı ile beraber (îç), (Kadın -
doğum), (Akıl - sinir) hastalıkları ve (Cerra-
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hi), (Patalojik Anotomi), (Tıbbi kimya veya 
kimya) mütehasıslarmdan terekküp eder ve 
•adlî tıp mütehassısı yedek iki âzası bulunur. 

REÎS — Maddeyi tashih edilmiş şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Meclisçe incelenecek mesele
nin mahiyet ve ehemmiyetine göre Meclis, mü
zakere mevzuu ile ilgili tıp ve sair ihtisas şu
belerinden bir mütehassısın davet edilmesine 
karar verebilir. Mütehassıs reye iştirak etme
mekle beraber mütalâasını bir rapor ile Mec
lis riyasetine bildirir. Mütalâanın bir sureti 
Meclis kararı ile beraber ait olduğu mercie 
gönderilir. Bu mütehassısa mesaisi ile müte
nasip Meclisçe bir ücret takdir olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Adlî tıp meclisi, bu .kanu
nun şümulüne giren işlerde bilir kişi tarafın
dan verilip mazmunları itibariyle Cumhuriyet 
müddeiumumilikleri ve kaza mercilerince ka
naat verici mahiyette görülmiyen veya birbir
lerine mübayin bulunan raporlar hakkında ilmî 
ve fennî mütalâasını bildirir. 

Meclis, mevcut azasının tamamiyle toplanır 
ve ekseriyetle karar verir. Azadan birinin ma
zeret veya ıkaybubeti halinde eksiklik yedek 
âzıa ile tamamlanır. Ancak tetkik edilecek mev
zuun ilgili bulunduğu mütehassıs âza hazır bu
lunmadıkça o husus ha.kki.nda müzakere icra 
«dilemez. 

Meclis lüzum gördüğü hallerde kararını ver
meden önce tetkik eylediği <mevzu ile ilgili bu
lunan evrakın tasdikli suretlerini mahallimden 
işeyebileceği gibi mutlaıka 'aslı üzerinde tetki-
'kat icrasına zaruret bulunduğu takdirde bun
ları da getirtebilir. 

Alakalı şahısları lüzumunda muayene ve usu
lüne tevfikan isticvap edebilir. Her 'türlü tetki-
fkatı yapar ve yaptırabilir. 

Meclis, acele olan işleri diğerlerinden önce 
karara bağlar. Müstaceliyetin takdiri reisin 
teklifi ve meclis ekseriyetinin kararı ile olur. 

Meclisin karar verdiği hususlarda bilirkişi 
sıfatiyle başka mercie gidilemez. Meclisin ka
rarları nihai ve katî olmakla beraber mahke-
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meİerin delilleri serbestçe takdir hususundaki . 
salâhiyetlerini 'takyit etmez. ı 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu mad
desinin hükümleri mahfuzdur. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Efendim, evvelâ ikinci fıkrada «Meclis, mev
cut azasının tamamiyle toplanır» fıkrasında 
«mevcut» kelimesi iltibası mucip olabilir. Bu
radaki «mevcut» tan maksat hazır bulunanlar 
mıdır, adedi mürettep midir? Benim anladığı
ma göre mürettep aded demektir. Halbuki mev
cut dendiği zaman, mevcut kelimesi umumiyetle 
şirketlerde, partilerde ve sair cemiyetlerde mü
rettep kelimesinin zıddı olarak kullanılır, «ha
zır» karşılığı kullanılır. Binaenaleyh, «mevcut» 
yerine «mürettep» kelimesinin kullanılmasının 
daha muvafık olacağı kanaatindeyim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 
KARAN (Erzurum) — İştirak ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Pek âlâ. Şimdi ikinci noktaya geliyorum. 

Burada 3 ncü fıkranın sonunda «aslı üze
rinde tetkikat icrasını zaruri bulduğu takdirde 
bunları da getirtebilir» denmektedir. Yani t 
mahkemeye bir icbar mahiyeti taşıyor. Yani 
Adlî Tıp Meclisi karar verdikten sonra ancak 
mahkemeye tebligat yapacaktır. Halbuki mah
keme bu evrakın aslını göndermek imkânına 
malik olmıyabilir. Yahut başka bir mülâhaza da 
vâki olabilir. Binaenaleyh; (getirtebilir) tâbiri 
yerine, (mahkemeden istiyebilir) şeklinde dü
zeltirsek mahkemelerin otoritesi siyanet edil
miş olur, son karar merciine hürmet etmek ba
kımından da faydalı olur. 

Üçüncü fıkrada, meclisin karar verdiği hu
suslarda (bilirkişi için başka mercilere gidile
mez.) deniyor. Bilmiyorum bu fıkra ne dere
ceye kadar doğrudur. Bunu da yüksek takdi
rinize arzediyorum. Bendenizce buna lüzum yok
tur, «El elden üstündür ta arşa kadar», onun 
için bu cümleye bendenizce lüzum yoktur. 

Kaldı ki, aşağıdaki ikinci fıkranın lüzum- I 
suz olduğu kendiliğinden meydana çıkıyor. 
İkinci fıkrada deniyor ki: (Meclisin kararları 
nihai ve katî olmakla beraber mahkemelerin 
delilleri serbestçe takdir hususundaki salâhi
yetlerini takyit etmez.) Burada kendimizden 
bir tereddüt var gibi oluyor. Yani ikinci cüm
lede âdeta istiğfar eder gibi bir vaziyet oluyor. 
Bendenizce hiç lüzum yok. Mahkemeler bunu | 
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bilir, Temyiz Mahkemesi de bunu takdir eder. 
Mahkemeyi bağlamaya zaten hakkımız yoktur. 
Nihai merci Temyiz Mahkemesidir. Binaenaleyh 
bendeniz mâruzât olarak arzediyorum, diğer 
muhterem arkadaşlar da kanaatlerini beyan 
edeceklerdir. Bendeniz sadece dikkati çeki
yorum. 

HtKMET FRAT (Malatya) — Bunun üze
rinde iki noktaya ilişeceğim: Birisi azayı müret-
tebin tamamının içtimai hikâyesi. Meclis 9 
azadan mürerkep olduğuna göre, yalnız Adalet 
Komisyonunun teklifi üzerine bu 9 azanın bir 
likte toplanmasını şart koyuyoruz. Hükümet 
teklifi, Sıhhat ve Bütçe komisyonları teklifi 3 
ittifak, 2/3 ekseriyet mahiyetindedir. Bende
niz 2/3 ekseriyetin daha iyi ve kabili tatbik ol
duğunu müdafaa edeceğim. (Geçti sesleri). Ha
yır geçmedi. ( «Yedeklerle ikmal ediliyor» ses
leri). Yedek ayrı hikâye. (Kabul olundu sesleri). 
Hayır kabul olunmadı. Ben azayı mürettebin 
toplanması hikâyesini konuşuyorum. Azayı 
mürettebin tamamın toplanması varit olamaz 
arkadaşlar. İnsanız, hasta oluruz, müstacel 
işimiz olur, çağırırlar, oraya gideriz. Eğer üç 
kişi ayrılmışsa yedek iki tanedir, bu meclis 
toplanamaz demektir. Üçüncü azaya yalvar-
smlar, hasta ise Allah iyi ede ki, gelip tamam
lasın, seyahatte ise gelmesini beklemek lâzım
dır. Yani bu suretle meclisin toplanması sel-
bediliyor demektir. Üçte iki olursa 6 kişi ile 
toplanacak demektir. Üç kişi nereye giderse 
gitsin, altı kişi mevcuttur. Eğer altıdan nok
san varsa o zaman yedekte iki tane vardır, ça
ğırılır, meclis toplanır, âmme hizmeti görülür. 
Yedeklere itiraz etmedim, sebebi, bu boşluğu 
doldurmak içindir. Dokuz kişi tamamen top
lanır dersek, üç kişi ayrılmış olsa bu meclis 
ilelebet toplanamaz. Esas itibariyle reylerde 
farketmez, bir kişi ile farkediyor. Tamamı top
lanırsa dokuzun ekseriyeti beştir. Diğer komis
yonların teklifi veçhile altı kişinin toplanması 
dersek ekseriyet dörttür, aradaki fark büyük
tür. Binaenaleyh reyler tekasüf ederse hak
kaniyet ve adalet teessüs edecektir. Bir taraf
tan âmme hizmeti gördürelim diyoruz, diğer ta
raftan tamamen azanın toplanmasının şart ol
madığında ısrar ediyoruz. 

İkinci iştirak etmediğim nokta şudur : 
Mahkemeler, kararlarında hür ve serbesttir. 

Hâkimlerin hükümleri, ihtibari bir meclisin ve-
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receği kararlarla bağlanamaz. Binaenaleyh hâ- I 
kimler için müracaat edilecek daha üst mevkiler 
vardır, oralara müracaat edebilirler. Hıfzıs-
sıhha Kanununun 10 ncu maddesi hâkimleri adlî 
meselelerde ihtibar vazifeleriyle mükellef bir j 
Yüksek Sıhhat Şûrasına kadar götürmektedir. I 

İkincisi üniversiteler, tababeti adliyenin der
sini veren yerlerdir, binaenaleyh ihtibari bir 
meclisin vereceği karar orada durur, nihai ola
maz. Hâkim lüzum görürse daha üst, daha oto
riter mercie müracaatı, umumi hukuk kaide- | 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Rize mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
REİS — Oturumu açıyorum. 
Adlî Tıp Müessesesi kanun lâyihasının 10 

ncu maddesi üzerindeki müzakerelere devam 
ediyoruz. 

Söz Hulusi Demirelli'nindir.. 
FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (îstanlbul) 

—• Efendim, Muhterem Düşünsel ve Fırat arka
daşlarımız kıymetli mütalâaâları arasında, ben
ce çok mühim olan bu onuncu maddenin altıncı 
fıkrasına da temas buyurdular. Filvaki bu fıkra 
Iburada yersizdir. Çünkü bunun yeri Usul ka
nunlarıdır. Gerçi bugün meriyette olan Adlî 
Tıp Müessesesi hakkındaki Kanunda bu Adlî 
Tıp Meclisi kararlarının nihai ve katî olacağı 
yazılıdır. İşte bunu komisyonun ekseriyeti bir
çok münakaşalara rağmen muhafaza etmek is
temiştir. Halbuki bu ilmî ve adlî bir inhisarcı
lık tesis ediyor ki, bugünkü Usul kanunlarımız
daki zihniyetle taban tabana zıt bir vaziyet 
ihdas ediyor. Bu müessesnin arzetiğim bugün 
mer'i olan kanununda buna lüzum görülmesi 
belki o zaman Tıâkimler hakkındaki ve muha
keme usulü hakkındaki zihniyetin de eseri idi. 
Fakat bu zihniyet bugün tamamiyle değişmiş
tir. Hâkime geniş takdir hakkı vermek lüzu-
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leri bakımından, vatandaşın hakkının ve hürri
yetinin müdafaası bakımından şarttır, ehem
dir. Burada nihai hiçbir yere müracaat edemez 
kaydiyle bağlamamız doğru değildir, bendeniz 
taraftar değilim. Feridun Fikri Bey arkadaşı
mızın müdafaasına canü gönülden iştirak ediyo
rum. 

REİS — öğleden sonra saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 12,30 

mu bütün medeni âlemde kabul edilmiştir. 
Onun için son söz hâkimindir. Hâkimi takyit 
etmek, falan meclisin kararı gelince artık sen 
başka bir meclise başka bir heyete müracaat 
edemezsin, bunu nihai olarak kabul edeceksin 
gibi takyidat doğru değildir. Malûmuâliniz 
Hukuk Usulü Muhakememizin 386 ncı madde
sinde bilirkişilerin rey ve mütalâaları hâki
mi takyit etmez diye açık ve kesin bir hüküm 
serdedilmdştir ve işin doğrusu da budur. Ama 
tıbbi adlî meclisinin müdellel ilmî ve vazıh 
olan kararlarını hâkimin zaten kabul etme
mesi bahis mevzu değildir, zaten akla gelmez. 
Yalnız tereddüdü mucip, delilden' âri müna
kaşayı istilzam eden ahvalde ihtimalleri daima 
mütalâa etmek ve ne de olsa adaletin tecellisi 
bakımından her türlü vasıtaya müracaat eyle
mek lüzumu aşikârdır. Ve mahkemeye bunu 
takdir etmek imkânı verilmelidir. Onun 
için usule ait olan bu keyfiyeti burada lastik
li cümlelerle ifade etmek yersizdir. Bunu Mu
hakeme Usulü kanunlarına bırakalım. Onun 
için benden evvel konuşan muhterem arkadaş
ların arzularına iltihak suretiyle bu altıncı fık
danın burada yeri olmadığı kanaatindeyim. 
Usulü muhakeme prensiplerine ve hâkimlerin 
Ihakkı takdiri hususunda bugün umumen ka-

*>&<( 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KÂTİPLER : ömert Mart (Çanakkale), AH Ozak (Gazianteb) 
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bul edilmiş zihniyete mugayir olan bu hükmün 
buradan kaldırılmasını yüksek heyetinizden 
bilhassa rica ve istirham ediyorum. Komisyon
da bu mesele çok münakaşayı mucip olmuş ve 
fıkra ihtilaflı olarak çıkmıştır. 

Görüştüğüm diğer bâzı muhterem arkadaş
lar bu fıkranın tamamen buradan kaldırılması 
fikir ve mütalâasını bendenize telkin etmişler 
ve bu husustaki fikir ve içtihadımı takviye et
mişlerdir. Bu mealde bir takrir takdim ediyo
rum. Altıncı fıkranın onuncu maddeden çıka
rılması ricasmdayım. Takririmin kabul buyu-
rulmasmı istirham ederim. 

REİS — Komisyon Başkam. 
ADALET? KOMİSYONU REİSİ HALİL 

ÖZYÖRÜK (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, 
bu «madde fıkra fıkra okunmak suretiyle halle
dilmek lâzımdır. Onuncu madde der ki : (Adlî 
Tıp Meclisi bu kanunun şümulüne giren işler
de bilirkişi tarafından verilip mazmunları iti
bariyle Cumhuriyet müddeiumumileri ve kaza 
mercilerince kanaat verici mahiyette görülmi-
yen veya birbirine (mübayin bulunan raporlar 
hakkında ilmî ve fennî mütalalarını bildirir.) 

Malûmu âliniz bir hâdisei adlîye vukubul-
maktadır. Bu, ya bir cürmi fiil olur ve yahut 
âdi hukuktan doğan bir mesele şeklinde tecelli 
edebilir. Meselâ bir hacir veya nesep işinde 
olduğu gibi. Bir cürmi fiil bir hâdisei cürmi-
ye vukua geldiği zaman bilhassa beden üzerin
de yapılmış olan müessir fiillerde bir yarala
ma hâdisesinde, bir öldürme! hâdisesinde hiç 
şüphe yok ki, evvelâ orada resmî bir bilirkişi 
olarak bulunması gereken «adlî tabipten bir ra
por almak ve onun muayenesi neticesinde izhar 
edeceği kanaat üzerine hüküm sevketmek lâ-
zımgelir. Adlî tabip yoksa Hükümet tabibinden 
alınır, o da yoksa serbest tabipten alınır. Ni
hayet bu işlerle 'alâkalı olan fen ve ihtisas sa-
Ihibi kimselerin mütalâasına müracaat olunur. 
Adlî tabibin mütalâası ile, verdiği raporla bir 
başka serbest tabibin verdiği raporun arasın
da mübayenet bulunabilir. Hattâ iki serbest 
tabibin birbirine mütenakız raporları olabilir. 

Nihayet, adlî tabibin mütalâasını havi rapor
la bir başka serbest tabibin verdiği rapor arasın
da bir mübayenet bulunabilir. Veya iki serbest 
tabibin birbirine münakız raporları olabilir Bina
enaleyh mahkeme, birbirine münakız veya bir 
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î tabip tarafından verilmiş ve fakat muhteva iti

bariyle muğlâk ve müphem olan hususlarda te
nevvür etmek lüzumunu hissettiği zaman bunu 
ne yapacaktır? Bunu Tıbbı Adlî Meclisine gön
derecek ve onun mütalâasını istiyecektir. Mec-

j lisin mütalâası birbirine münakız olan rapor 
ve mütalâaları telif etmek ve bunun neticesin
de işin hakiki mahiyeti ne ise onu bildirmek ve
ya muğlâk veya müphem oları, rapor muhtevi
yatını vuzuhla ifade etmek ve mahkemece hük
me esas olabilecek bir mahiyette tavzih etmek
tir. Adlî Tıp Meclisinin Fonksiyonu budur. 
Zaten bu fonksiyona ilişen hiçbir arkadaş yok
tur. Bundan sonraiki fıkrada Meclisin mevcut 
âzası denmişti. (Mevcut) kelimesi mürettep 
olarak Feridun Fikri arkadaşımızın teklif ettiği 
veçhile kabul edilmiştir. Bunlar 9 kişidir. Bir 
reis, sekiz âzadır. Dokuz kişiden terekküp 
eder. Adlî Tıp Meclisi bunun tamamı ile top
lanır ve ekseriyetle karar verilir. Azadan bi
risinin mazereti veya gaybubeti halinde eksiklik 
yedek âza ile tamamlanır. Ancak tetkik edile
cek mevzuun ilgili bulunduğu mütehassıs âzası 
hazır bulunmadıkça o husus hakkmda müzake
re icra edilemez. Aslolan Meclisin mürettep 
adedi ve dokuz kişi ile toplanmasıdır. 

Bir arkadaş da adedi müretteple değil, ek
seriyetle çalışmasının daha sağlam olacağından 
bahsetti. 

Muhterem arkadaşlar, bu teşekküller bu 
müesseseler yargı cihazları gibi, mürettep aded 
ne ise bununla faaliyette bulunması, müzakere 
icra etmesi esas ve asıldır. Görülüyor ki, biraz 
evvel kabul edilen maddelerde olduğu gibi, bu 
eksikliği tamam lıyacak yedek âza kabul edilmiş
tir ve bu yedek azalar mevcuttur. Bu dokuz kişi
nin her biri tıp ilminin muhtelif şuabatmda mü
tehassıs olan kimselerdir. Bu mütehassısların, 
şüphe yok ki, bir adlî hâdiseyi hallederken, so
rulan bir husus hakkında mütalâa beyan eder
ken hepsinin ayrı rolü, birer faydası vardır. 
Bunlar asla fuzulen toplanmış kimseler değildir. 
Eğer böyle olsaydı dokuz kişi toplanacak yerde 
daha azı ile iktifa olunabilirdi. Meclisi terkip 
eden zevatın bu mevzulara taalluku itibariyle 
ihtisaslarından istifade edilecektir. Binaenaleyh, 
Meclis, bunların vücudundan müstağni olamaz. 
Hiçbiri fuzuli ve yalnız görünüşlere dayanan 
hükümler değildir. Bu itibarla, ortada dokuz kişi 

I ile terkip edilmesi, ve çalışması ieabeden bir Mec-
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lis'in bu faaliyetini ekseriyetle toplanır şeklinde 
bir hükme bağlıyacak olursak, emsalinde görül
düğü veçhile, ekseriyetle dendiği zamanda, mut
laka onu terkip eden 'insanların bir mübalâtasız-
lığma şahit olunacaktır. 

Dokuz kişi bir işi müzakere etmek mecburiye
tindedir. Bâzıları belki gelmemişlerdir. Bu mec
buriyeti tahmil ettiğimiz zaman belki de hiç gel-
miyeceklerdir. Meclis faaliyetini tamamiyle ya-
pamıyacak, işler akim kalacak ve teehhür ede
cektir. 

Aziz arkadaşlarım, bu 9 kişilik mecburiyet 
tahmil edilirse onu terkip eden azadan her biri
si bilir ki, ben gitmedikçe bir iş yapılamaz ve 
Meclis toplanamaz, gitmeye mecbur olur. Fa
kat böyle ekseriyet usulünü koyduğumuz za
man onlarda bir gecikme hâsıl olacaktır. Sonra 
iki tane yedek azamız vardır. Eğer hakikaten 
mazereti muhik ise veya izin almak suretiyle 
gaybubet vâki olur veyahut inhilâl olursa bu
nu iki yedek âza ile tamamlamak mümkündür. 
Bu suretle tatbikatta hiçbir zaman boşluk hâsıl 
olmaz. Bundan sonra geliyor 3 ncü fıkra. Mec
lis lüzum gördüğü hallerde karar vermeden 
önce tetkik eylediği mevzu ile ilgili bulunan ev
rakın tasdikli suretlerini mahallinden istiyebi-
leceği gibi mutlaka aslı üzerinde tetkikat icra
sına zaruret bulunduğu tekdirde bunları da 
istiyebilir. Zaten buna itiraz eden yoktur. Cüm
lenin sonundaki (Getirtebilir.) kelimesi bir mec
buriyet tahmil eder, bu da mahkemelerin is-
tiklâliyetine münafidir, deniyor. Yalnız gönde
receksin*, dediği zaman mahkeme göndermeye 
mecbur olur. Bunu daha yumuşak bir kelime 
ile ifadeetmek lâzımgelir, deniyor. Sebebi sev
kı da budur, Meclisi tatmin etmediği takdirde 
asılları getirtilecek, bunun üzerinde tetkikat ya
pılacak, bu da Meclisçe tekdir edilecek. Mec
lis buna karar verdikten sonra sevkedilecek 
böyle bir hüküm mahkemenin hiçbir zaman ne 
istiklâli ve ne de başka bir vaziyeti ile kabili 
telif bir vaziyet doğabilir. Ama «Aslını da ge
tirtebilir.» kelimesi yerine daha yumuşak «aslını 
isterse, mahkeme gönderir.» şeklinde bir ifade 
kullanılabilir. Bunda mahkemelerin istiklâline, 
şerefine münafi bir hal görmüyorum. 

Dördüncü fıkra : 
«Alâkalı şahısları lüzumunda muayene ve 

usulüne tevfikan isticvap edebilir. Her türlü 
tetkikatı yapar ve yaptırabilir.» Bu fıkraya da 
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ilişen arkadaşım olmadı. Bundan sonraki fık
ra ise : 

(Meclis acele olan işleri diğerlerinden önce 
karara bağlar. Müstaceliyetin takdiri reisin tek
lifi ve meclis ekseriyetinin kararı ile olur.) 
Buna da itiraz yok. 

Beşinci fıkra : 
«Meclisin karar verdiği hususlarda bilir kişi 

sıfatiyle ba§ka mercie gidilemez. Meclisin karar
ları nihai ve katî olmakla beraber, mahkeme
lerin delilleri serbestçe takdir hususundaki sa
lâhiyetlerini takyit etmez.» Gayet tabiî. Zaten 
birinci maddesinde açıkça ifade edilmiştir ki, bu 
resmî bir ihtibar müessesesidir. Binaenaleyh 
resmî ihtibar müessesesi usul hükümlerine göre 
mevcut oldukça başka bir bilirkişi seçilemez. 
Hukuk usulünde, ceza usulünde, mevcut olan 
hükümler bunlardır. Bu hükümlere uygun ola
rak burada da uygun hüküm tesbit edilmiştir. 
O hükümlerden ayrı bir hüküm taşımamakta
dır. 

Nihaidir. Çünkü bunun nihai olmasının se
bebi, illeti vardır. 

Şimdi, bir yaralama hâdisesi tasavvur bu
yurun, veya aklî muvazenesi herhangi bir şe
kilde bozuk bir kimse. Bunun hakkında bir 
mahkeme tetkikat yaptığı sırada resmî bilirkişi 
olarak adlî tabibi dinlemiştir. Bunun haricinde 
-müdafaaten onun nakîzini ispat etmek için baş
ka bir mütehassıs tabipten bir rapor getirmiştir. 
Mahkeme bunların hepsini tetkik eder, bakar, 
görürki birbirine münakız fikirler, mütalâalar 
taşımaktadır. Tabiî kendisi fen ve ihtisas sa
hibi olmadığı için, halledemez. Bunların hal 
mercii ne olacaktır? Resmî ihtibar müessesesi 
ve en son merci olarak Adlî Tıp Meclisi olmak 
lâzımgelir. 

Şimdi bunun mütalâasını ve verdiği kararı 
kesin ve nihai olarak kabul etmediğiniz takdir
de ne olacaktır? Bu takdirde teselsül lâzımgele-
cektir. Adlî Tıp Meclisine rapor geldi, mah
kemeye bunun üzerine maznun veya davacı bir 
başka müesseseden bir rapor getirecektir, mese
lâ ne bileyim, Paris'te tıbbı adlî mütehassısı bir 
profesörden mütalâa getirecektir. Veyahut mem
lekette o işte mütehassıs olan bir ztttan bir ra
por getirecektir. Emsalinde olduğu veçhile, 
aklî hallerde, asabi tezahürat da maznunun eh
liyeti cezaiyesine müessir olabilecek mahiyette 
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teşevvüşler var. Bunları ispat edebilmesi için de 
karar almış, rapor getirmiş.. Buna münakiz ol
mak üzere, meselâ ne bileyim, lalettayin bir 
mütehassıstan, bir profesörden bir mütalâa ge-

ı tirmiştir. O profesörün mütalâasına t arşı bir 
başka profesörden de mütalâa getirilebilir. Şim
di Adlî Tıp Meclisinin mütalâasını ve raporunu 
katî olarak telâkki etmediğimiz takdirde bu te
selsülün devamını önliyecek hiçbir çare ve ted
bir olamaz. Bir mütehassıstan bir rapor geti
riyor, bir profesörden bir mütalâa getiriyor. 
Mahkeme iki arada kalmıştır, hangisini tercih 
etsin bunların? 

Bunu halledecek başka bir merci bulamk ge
rekecektir. Neresi vardır? îlmî ihtibar mües
sesesi olarak adlî tıp müessesesi vardır. Tekrar 
oraya gönderecek; gene bir mütalâa, bir rapor 
alacaktır. Ondan sonra bütün bunlar lâyenka-
ti devam edecektir. Emsali görüldüğü veçhile 
hâdiseler böyle birtakım teşevvüş arzetmekte-
dir. Sıhhat Şûrasından veya başka mercilerden 
raporlar, mütalâalar getirmek zorunda olan
lar; aAlî Tıp Meclisinin kararını tadil etmeye 
yeltenenler tabiatiyle olacaktır. Bunlar birer 
vakıadır. 

Şimdi Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 
ncu maddesi mahfuzdur. Sıhhat Şûrası; ta
bipler icrayı tababet ettikleri zaman, yapmış 
oldukları hatadan dolayı kendileri hakkında 
yapılan tahkikat neticesinde bir mesuliyetin 
haklarında kanunda kabul edilip edilmemesi 
hakkında mütalâa beyanı ile mükellef bulunan 
bir müessesedir, Onun fonksiyonu ayrıdır. O 
yalnız etıbbanın, icrayi tababet ve sanat ettik
leri zamanda yapacakları hatanın hakikaten 
tıbben ve fennen hata olup olmadığını tesbit 
etmek vazifesi ile mükelleftir. Umumi ihtiba-
ratta ancak tıbbı adlî meclisi son sözü söyliye-
bilir. Bunda ne mahzur tasavvur ediliyor? 
Memleketin en yüksek mütehassıs zevatından 
mürekkep dokuz kişilik bir heyet vardır. Hâ
dise, bu dokuz kişilik heyetin tetkikma arze-
dilinceye kadar mahkemede lâzım gelen tet-
kikat ve araştırmalar yapılmıştır. Bunlar üze
rinde her türlü incelemeler yapıldıktan sonra 
ki, ancak en son merci olmajk üzere adlî tıp 
meclisine gönderilmektedir. Elbette bir nihai 
merci bulmak zarureti vardır. Yine görülüyor 
ki. kanunda bu nihai merciin kararı ile dahi 
hâkimi bağlamıyoruz. Çünkü bu dendiği gibi 

.1953 O : 2 
resmî bir ihtibar müessesesidir, hâkime kanaat 
vermesi lâzımdır. Ama bunun hilâfına şimdiye 
kadar hâkimin kendi reyile, görüşiyle bir me
seleyi hallettiği vâki midir? Misal olarak hiç
bir tane gösterilemez. Çünkü nihayet hâkim 
hukuk sahasında bilgi sahibi olan; bunda ihti
sası olan bir şahsiyettir. Tıp ilmi veya başka 
bir ilim, bunun ihtisasına girmez. Elbette tıp 
ilmine taallûk eden bir hususta ihtilâfı hallede
cek olan bir mercide, bir ihtisasa ihtiyça vardır. 
Bu ihtisas ve merci ancak mütahassıs zevattan 
terekküp eden Adlî Tıp Meclisidir. Bunda ne 
hukuki esaslara, ne usul hükümlerine asla. ay
kırılık mevzuubahis değildir. 

Binaenaleyh maddenin aynen kabul edilme
sini Yüksek Meclisten istirham ederim. 

REÎS — Cezmi Türk. 
CEZMt TÜRK (Seyhan) — Efendim, muh

terem üstadımız Halil özyörük'ten özür dilerim, 
meslek hayatımda bilhassa Adana'da ceza mah
kemelerinde muhtebir olarak geçen dört senem 
içinde rasladığım bâzı vakayiden mülhem ola
rak beyanları hilâfına (mâruzâtta bulunacağım 
için mazur görsünler. Tıpla hukukun müşterek 
büyük meseleleri vardır, bu meselelerden biri de 
budur. Memlekette birkaç tane adlî tıp 
-müessesesi; birkaç tane adlî tıp meclisi 
mevcut olsa ve onların üzerinde de Temyize 
mütenazır olarak bir Adlî Tıp Şûrası bulunsay
dı, buyurduklarını ve bu fıkraları aynen kabul 
ederdim. Fakat memleketimizde henüz adlî 
tıp müessesesi pek iptidaidir, Adlî tıp mütehas
sısları da pek mahduttur. Hattâ adlî Tıp Mec
lisini teşıkil eden zevat dahi pek mahdut oldu
ğu için onların kararını nihai saymak, kendile
rinin emeli olan adaletin her yakada tahakku
kunu temine yanyacak şekilde değildir. 

Arkadaşlar, kısaca müşahhas bir misal arze-
deceğhn. Bulunduğum bir şehirde iki ortak diş ta
bibi bir senet yüzünden birbirleriy^ kavga etmiş
ler çekişmişler, ayrılmışlar. Diş tabibinin biri ka
rakola müracaat etmiş, arkadaşım senedini al
mak için parmağımı kırdı demiştir, Parmağının 
kırıldığı hususunda d<a bir rapor almıştır. Bir 
operatör « parmağında açfk yara var, 12 gün 
tedaviye muhtaçtır > diye bir rapor vermiştir. 
On iki gün sonra da kapalı yara var demiştir. 
Verdikleri raporun bir suretini bir tarafa kay
detmek itiyadında olmadıkları için bu sefer ay
ni operatör, parmakta kapalı yara var demiştir. 
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Filimleri çekilmiş, bir röntgenci kırık var demiş, 
öteki kırık yoktur demiştir. Ceza hâkimi te
reddüde düşmüştür. Dâva olunan tarafın ta
lebine uyarak rapor Adlî Tıp Meclisine gönde
rilmiştir. 

Eğer hekimlgimin 20. senesinde bu kanun gel
seydi bendeniz Adlî Tıp Meclisinin kararları ni
hai olsun derdim. Bu müessese merhum Bahat-
tin Şakir tarafından kurulmuştur. Vaktiyle iyi 
işlerdi. Hekimliğimin 25. senesinde bu kararla
rın nihai olmamasını istiyorum, böyle olmasın 
diyorum. Adlî Tıp Meclisi haksız yere iki çeşit 
rapor ibraz edenin raporunu tasdik etmiş ve bu 
hususta iki satırlık yazı yazmıştır. Adlî Tıp Mec
lisinin kararı mahkemeye gelmiş, hâkim bunun 
kendi kanaati vicdaniyesine uygun olmadığını 
görmüş ve memleketin bu işle ilgili yetişkin ih-
tibar heyetine bu dosyayı tetkik ettirmiştir. Bu 
dosya yeniden tetkik edildiği zaman kırığın bir 
defa musanna olduğu meydana çıkmıştır. Yani 
diş hekiminin röntgenci ile arkadaşlığından dola
yı süper poze iki resim çekilmiştir. Bu süper po-
ze iki resimle mafsalın bulunduğu yer yarım san
tim aşağı düşürülmüş ve böylece bir kırık gös
terilmiştir. Yine sonradan yapılan tetkikat gös
termiştir ki, parmağmdaki kırık yeni değil, altı 
ay evvel tarlada tabanca atarken tetik tepmesiy
le hâsıl olmuştur. Bunun neticesinde sonradan 
tertip edilen heyet esbabı mucibe, delâil ve esba
bı müşekkilesiyle, Tıbbı Adlî raporunu çürüterek 
raporunu yazmış ve mahkemeye vermiştir. Mah
keme reisi nihai bir merciden geçirtmek maksa-
diyle bu raporu Âli Sıhhat Şûrasına göndermiş 
ve o da evrak ve filmler üzerinde yaptığı tetkikat 
neticesinde son raporu tasdik etmiştir. Bu suret
le suçlu görülen diş tabibi suç isnat eden diş ta
bibinin elinden kurtarılmıştır. 

Bununla şunu arzetmek istiyorum ki, az ve na
dir vakalar da olsa böyleleri de vardır. Ve yine 
Halil özyörük'ten özür dileyerek arzederim, tıp 
da, hukuk da müşahedeye dayanan tabiat usulle
rinin tesiri altındadır. Tabiat usulleriyle elde 
edilen neticelerde ise matematik katiyet yoktur. 
Katiyet olmıyan bir sahada da bütün kapıları 
kapatmak yeni tetkik ve tefahhus kapışım ka
patmak, hukuk felsefesine ve metoduna aslın
da uygun olmıyan bir yo'l olur. Bizim gibi 
tetkik usulleri henüz teşekkül etmiş olan mem
leketlerde bu gibi tetkik ve tefahhus yollarım 
kapatmak pê k ağı>r neticeler verir. 
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Sayın Halil özyörük üstadımızın, Avrupa'

dan mütalâa getirir, başka profesörden müta
lâa getirir, ba,şka doktordan mütalâa getirir, 
yani dâvayı dallandırıp, budaklandırmaya ça
lışırlar demesine iştirak ederim. Ancak hâki
me yeni bir ehlivukuf tâyin etmek ve ondan 
alacağı raporu mütalâa etmek yetkisinin ta
nınması yani hakkı takdirini bu yolda kullanma 
hakkının verilmesi doğru olur kanaatindeyim. 

Son alarak bir noktaya temas edeyim : 
Böyle vakalar da olmuştur. Memleketteki bir 
vatandaşı metresi vurmuştur. «Vurduğu anda 
cinnet halinde idi» diye rapor almıştır. Bu ra
por üzerine muafiyeti cürmiyeye girmiştir. 
Bu şekilde derin, belki şaibe olacak hatayı ad
lîler bizde işlenmiştir. Onun için bunları müm
kün olduğu kadar hekimlik meslekini bu gibi 
müesseselerin üstünde tutmak lâzımdır. Gü
nün birinde içtimai müesseseler dejenere ola
bilir, O takdirde dahi ahlâkına, ilmine, se
ciyesine sahip bir hâkim, takdir hakkına sa
hip olmalıdır. Onun için bendeniz de bu fıkra
nın kaldırılmasını, hâkimin takdir hakkının 
serbest 'bırakılmasını hekimliğimin 27 nci yılı 
içinde sizden rica «diyorum. 

KOMÎSYON BAŞKANI HALÎL ÖZYÖRÜK 
(îzmir) — Muhterem arkadaşlar; Sayın Cezmi 
Türk'ün vermiş olduğu misal bir hâdisede belki 
vâkıdır, hiç şüphe yok. Ama bunun hilafı o ^ 
rak tamamen resmî müessesenin hakka vusul için 
vermiş olduğu raporun hilâfına mütehassıs diye 
tanınmış olan bir zatın raporuyla tadil edilmiş 
haller de vardır. Yani bunu mutlaka kendi iddia
larını teyit için katı delil olarak ileri sürerken 
bunun nakîzi birçok hâdiselerle ispat edilebilir. 
Adlî tabibin, deli olmadığı hakkında verilmiş olan 
raporu hilâfına on sene tedavi altında bulunan
lar vardı ir, sehafeti akliyesi vardır gibi rapor 
veren mütehassıslar olmuştur ve tahkikat netice
sinde bunun hilafı asıl olduğu tesbit edilmiştir. 
böyle hâdiseler az değildir. 

Şimdi buyuruyorlar, nihai olmasm. 
Sorarım kendilerine, memleketin en yüksek 

adlî tıp mütehassısı, dokuz kişiyi bir araya geti
riyoruz, komisyon halinde çalışıyorlar, bunların 
verdikleri rapor tatminkâr değildir diye bir pro
fesörün, bir mütehassısın raporu bunu nakzede-
cektir. 

Deliller, malumu âliniz kuvveti ve mahiyet-
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leri itibariyle sırayla tadat edilmiştir, tkrar en ev- , 
vel gelir, tahrirî beyyine ondan sonra gelir. Onun 
için şahsi beyyine üçüncü derecede nazarı iti- I 
bara alınır. Bunların hepsi kuvvet ve mahiyet- I 
leri itibariyle hüküm vermi'ye müeessir olan hu
suslardır. Bunlara kuvvet, itibar ve kıymet de
recelerine göre itibar etmek ve fevkinde bulunan 
bir delil mevcutsa bunun dûnunda ki delille 
bükmedilemez. Arzettiğim gibi, nihai olmaktan 
maksat şudur : Bu nihai karar üzerinde, tıbbı 
adlî meclisinin, 9 kişilik heyetinin vermiş olduk
ları bir raporun bir tek adamın mütalâasiyle ret 
ve cerh edilmesi üzerine hâkim bunu nasıl tak
dir edebilir, hâkim mütehassıs mıdır, burada? 

Sonra, Sağlık Şûrasmmdan bahis buyurdı;-
lar. Oradaki zevat, adlî tabip gibi mütehassıs mı
dır Bunların ihtisas sahaları ayrıdır. Buraya, 
kaideten, usulen9 tane adlî tabibi, mütehassıs «ı-
f atiyle topluyoruz. Böyle bir müessesenin fevkm-
da bir müessese olduğuna imkân görebilirler lüt
fen açıklasınlar, ona göre kanjuni hükümler sev-
kedilsin. Yoksa falan zamanda şöyle olmuştur 
diye misal verecek olurlarsa, bunun nakîzini 80 
bin hâdise ile ispat edebilirim. Bundan dolayıdır 
ki, yapılan suiistimallerin önü alınsın. Yapılın 
birtakım sahtekârlıklar vardır, o sahtekârlıklar 
hakkında adlî tıb meclisinin vermiş olduğu ka
rarı bir tarafa bırakarak lehlerine karar almak 
için binbir yola müracaat ve sanla vücuda geti
rilmiştir. Bunlar adlî hâdiselerdir. Rica ederim, 
bitaraf olarak meseleyi mütalâa edelim. Hayat
ta tesadüf edilen bir misal bir kaide vaz'ı için 
kâfi değildir. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. I 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, meseleyi evvelâ kanun yapma usulü 
ve sistemi bakımından mütalâa etmek lâzımge-
lir. I 

Bu yönden, Muhterem Fuad Hulusi Bey ar- I 
kadaşımızın buyurduğu nokta üzerinde ehem- i 
miyetle durmak lâzımgelir. Buyurdular ki; 
bu fıkra bilhassa Ceza Muhakemeleri Usulü Ka- ı 
nununa taallûk eder. Bu, hakikaten isabetli bir 
mütalâadır. Birçok defalar esaslı hükümler ve i 
prensiplerin muhtelif kanunların maddeleri ! 
içerisine serpiştirilmesi yüzünden, netice itiba- I 
riyle, birçok müşküller hâsıl oluyor ve kanun- I 
fardaki sistem bozuluyor. Bu, mahiyeti itiba
riyle Tıp Meclisini takyideden, bağlıyan bir j 
hüküm değildir, mahiyeti itibariyle hâkimi bağ- İ 
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lıyan bir hükümdür. Binaenaleyh hâkimi bağ
lıyan bir hükmün yeri bu kanun değildir, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunudur. Şimdi bünye
si itibariyle fıkrayı bir kere daha tahlil ede
yim. Bakınız ne diyor : 

«Meclisin karar verdiği hususlarda bilir kişi 
sıfatiyle başka mercie gidilemez.» Kim gidemez? 
Hâkim. 

«Meclisin kararları nihai ve kati olmakla be
raber mahkemelerin delilleri serbestçe takdir 
etmek hususundaki salâhiyetlerini takyit et
mez.» 

Nihai bir karar ağır ceza mahkemesine gel
di, rapor orada. Mahkeme bâzı noktaların açık
lanmasına lüzum gördü, gidemiyecek, nihaidir. 
Bu itibarla geri gidebilir mi, gidemez mi? Bu 
uzun uzun Temyizde dosyanın geri gidip gel
mesini müntehi olur. Onun için bu hüküm eğer 
yapılacaksa eğer bunun üzerinde katî bir kana
ate varmak icap ediyorsa bunun yeri burası de
ğildir. 

Cezmi Türk arkadaşımız gayet güzel bir mi
sal verdiler, hâkimi bağlıyoruz. Yani son kara
rı verecek olan mesuliyetini Allah huzurunda, 
milletin huzurunda, vicdanının huzurunda de-
ruhde edecek olan hâkime diyoruz ki : Bu he
yetin kararını nazarı itibara al, vicdanını ten
vir edecek başka bir yola gidemezsin. Arka
daşlar; bu doğru mu oluyor? Ehli vukuf hâki
min yardımcısıdır. Onun yardımına muhtaçtır, 
fakat, komisyon ne yapmak istiyor? Bağlamak 
istiyor, yani aydınlıktan menediyor, bu doğru 
değildir. Bu fıkrayı tayyedelim. Hakikata var
mak için hâkimin vicdanmdaki tereddütleri 
son noktasına kadar izale hakkını hâkime ta
nıyalım arkadaşlar. 

REÎS — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; özür 

dilerim, kendimce pek mühim gördüğüm bir 
mesele mevzuubahis olduğu için tasrih etmek 
mecburiyetindeyim. 

'Sayın üstadımız müstesna bir vaka gördü
ğümden bahsettiler. Hayatımın büyük bir kıs
mını askerî tababette geçirdim, sivil tababette 
geçirseydim daha çok görürdüm, Ibuna rağ
men şu kadarını arzedeyim ki, gençliğimde 
Şark vilâyetlerinde otopsi yaparak raporlar 
yazdım. Muş Ağır Cezası başta olmak üzere 
(birçok mahkemelerin arşivinde raporlarım mev-
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cuttur. öyle zaman geldi ki, üzerinden üç bu
çuk ay geçmiş, tefessüh etmiş bir ceset üze
rinde Ağustosta otopsi yapmak icabetti, orak
la vurularak ımı, yoksa başka sebepten mi öldüğü
nü tesbit için. öyle zaman geldi M, Ergani Bakır 
Madeninde 1,5 metre kar altında 45 gündür 
yatan bir çocuk ölüsü üzerinde annesi damdan 
düşürüp de mi öldürdü, yoksa pnömoniden mi 
öldü diye müdahalede bulunmak icabetti. 

[Binaenaleyh 27 senelik tabiplik hayatımda 
bu gibi vakayi başımdan çok geçmiştir. Çünkü 
memleketimizde Tıbbi Adlî mesleki henüz emek
lemekte olan bir bebedir. Teessüs etmiş değil
dir, organize değildir. Beni mazur görsünler. 
Benim hayatımda dahi bir vaka mevcut ise ve 
27 senelik meslek hayatında her doktorun bir 
vakası varsa bu en aşağı iki bin vaka eder ki, 
tıp tarihinde mühim bir yekûndur ve üzerin
de durulması gereken (bir yekûndur. 

İkinci nokta olarak dokuz kişiyi sayıyorlar. 
özür dilerim, ilimde kemiyeti keyfiyetten 
sonra tutmak lâzımdır, ilim heyeti dokuz ki
şilik, 11 kişilik olursa hata etmez.. Böyle bir 
kaide yoktur. 13 kişilik ilim heyeti hata eder 
de iki kişilik kaliteli ilim heyeti hata etmez. 
Tabiat ilimleri metot ile çalışır. Kakamın kıy
meti bizde matematik değildir. Bizde elli, da
ima kırktan üstün değildir. On bazan elliden 
yüksek olur. Onun için kaliteye, keyfiyete 
kıymet vermek lâzımdır. 

Mecbur ettikleri için söylemeye mecburum, 
maalesef henüz bizde Avrupai mânada ilim for
masyonunu kendi kariyeri içinde yapmış «bien 
forme» adlî tıp mütehassısı, dokuz tane mevcut 
'değildir. Avrupai formasyonu olanını, ben Mec
lis üyesi olarak ancak 3 tane göstermekte bile 
müşkülât çekerim, ama kendileri dokuz tane 
sayıyorlar. Bu sözlerle de hiçbir meslekdaşımı 
kötülemek niyetinde değilim. Biz bize ben
zeriz, bize göre ihtisaslarımız vardır, kıymet
lerimiz vardır. Sayılarımız da bize göredir. 
Bu bakımdan bu raporlara katidir diye bir şe
kil-vermiyelim, böyle bir yola girmiyelim. Her 
hekimin hayatında gördüğü birçok vakalar gi
bi vatandaş hakkının ziyama sebebiyet verir 
arkadaşlar, 

Arkadaşlar, Temyize en yüksek hâkimler se
çilir, hattâ hâkimlik hayatında Temyize seçile-
memenin hıncını taşıyan hâkimler vardır. Tem
yiz karar verir, itiraz edersiniz, daire topla-
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nır karar verir, yine itiraz edersiniz, heyeti 
umumiye toplanır, içtihat çıkarır. Yine de 
tashihi karara gidebilirsiniz. Niçin bu yolları 
açık bırakıyorsunuz? Hattâ bunu da kâfi gör
müyorsunuz da, araya bir derece daha sokmak 
istiyor, istinaf mahkemelerini kuralım diyor
sunuz. Bilhassa bunda tıbbi adlîde, insan ha
yatını ifna edecek veyahut ömrü billâh zindan
larda çürütecek hükümlere Ibu raporlarla var
mak mümkündür. O halde lütfedin bu rapor
ların temyizini açık bırakın, hâkimin vicdanı 
kendisine yeni yeni deliller arasın. Yahut bu 
teşkilâtı kuvvetlendirin, Adlî Tabip meclis
leri üzerinde bir Adlî Tabip Şûrası kabul edin, 
onun kararı nihai olsun. 

EEÎS — Kifayeti müzakere takriri vardır. 
Onu reye koymadan komisyon başkanına ve Er
cüment Beye söz vereceğim. Komisyon başkanı, 
buyurun. 

ADALET KOMİSYONU REÎSÎ HALİL ÖZ-
YÖRÜK (İzmir) — Efendim, şimdi kendileri de 
itiraf ettiler ki, Mecliste 9 tane adlî tıp müte
hassısı bulmak müşkül olacaktır. Tabiî bu şim-
şimdiye kadar ihmalkârane hareketlerimizin 
neticesidr. Bugün memlekette adlî tıp sahasın
da mütehass^ olarak hakikaten gayet mah
dut zevat vardır. Şimdi adlî tıp, tıbbın bir şu
besi ihtisasıdır. Böyle olduğu takdirde Adlî Tıp 
Meclisine 9 tane mütehassıs bulamazken, f arz-
edelim 9 tane mütehassıs bulundu veya bulun
madı, bunun haricinde bu heyetin mütalâasını 
ve kararını nakzedecek iht'sas sahibi nerede 
bulunacaktır? Memlekette yok diyorsunuz, ol-
mıyan bir şeyden nasıl istifade edebilirsiniz? 
Hakikaten böyle adlî tıp ayrı bir ihtisas şubesi, 
ihtisas meslekidir. Bir hâdiseyi adlî tıp göziyle 
görmekle, hâdisenin taallûk ettiği her hangi bir 
meşalede uanumi tııp baıkıımi'nıdan' vâki' görüş ara
sında dağlar kadar fark vardır. Nitekim emsa
linde birtakım hâdiseler zikredilebilir. Bir 
izalei bikir hâdisesinde nisaiye mütehassısı ola
rak kendisine müraccaat edilmiş o1 an zat bikrin 
zeval bulduğunu beyan ettiği halde, hâdise Ad
lî Tıp Meclisine gelmiş ve orada yapılan mua
yenede izalei bikrin vâki olmadığına karar veril
miştir. Bunlar hep vaka olarak ortada duruyor. 
Binaenaleyh memlekette adlî t^p müessesesi yok
ken bir Adlî Tıp Meclisinin kararını kime boz
duracaksınız? Nerde o mütehassıs? 

Sonra mevcut kanunlarımızda katı hükümler 
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vardır. Usul Kanununda deniyor ki, (resmî ehli 
vukuf mevcut iken hususi ehli vukufa gidile
mez. Hukuk ve Ceza Usulünde bu hususta katî 
hükümler vardır. Adlî Tıp, resmî ihtibaratı adli
ye meclisidir. Binaenaleyh resmî meclis durur
ken, usul hükümleri hilâfına, burada tesbit et
tiğimiz bir kaide ile, bu usul hükümlerini na
sıl nakzedeceğiz? 

O halde mevzuat hükümleri arasında tama
men birbirine aykırı Ye mütenakız hükümleri 
taşıyan maddeler bulunacaktır demektir. 

Aziz arkadaşlar; bu nihai olmaktan maksat 
ona mutlaka bağlanılacak nihai bir karar de
mek değildir. Arzettiğim gibi bu vadide vâki 
olacak tetkikatm en son mercii halli demektir. 
Hâkim bununla mukayyet değildir. Hâkim ken
di kanaatinin de inzimamı ile hüküm verecektir. 
Teselsülün ve tetkikatta vukua gelecek teşev-
vüşatm önünü almak için konacak bir usuldür, 
bir hükümdür. Bu hükümden başka türlüsünü 
tasavvur etmeye imkân yoktur. Nihayet kendi
lerini ilzam etmek içi» arzettiğim gibi, madem 
iki memlekette adlî tıp müessesesi yoktur, o 
halde Adlî Tıp Meclisinin 9 kişilik heyeti tara
fından verilecek kararın lâalettâyin bir tabi
bin mütalâasiyle bozdurmak gibi bir netice 
karşısında kalacağız. Bilmem, nasıl telif edilir? 
Yüksek takdirinize arzediyorum. 

REÎS — Ercüment Damalı. 
ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlarım, hâkimin delilleri serbestçe 
takdir etmesi yetkisiyle huzurunuza getirilen 
ve münakaşa mevzuu olan maddedeki metin 
arasında bir münasebet ariyan bâzı arkadaşları
mız bu metnin hâkimin mevcut delilleri serbest
çe takdir yetkisine karşı mâni bir hüküm teş
kil edeceği noktasından hareket ederek tıbbi 
adlî mütalâasının kendi sahasında nihai bir ma
hiyet arzetmemesi üzerinde tevakkuf ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, hâkim delâili serbestçe 
takdir eder demek; sizler de takdir buyurursu
nuz ki hâdisei maddiyenin tevafuk ettiği maddei 
hukııkiyeyi bulur, demektir. Hâkimi muayyen 
bir mesele hakkında muayyen bir neticeye isal 
edecek deliller tadat edilmez. Her hâdisenin hu
susiyetine göre hâkim hâdiseye kabili tatbik olan 
maddeyi tatbik edebilmek için, bulabilmek için, 
muhtelif delilleri araştırmak hakikati bulmak 
yolunda adlî tıp da ancak bir vakıai maddiye-
yi tesbitten ileri geçemez, Bir şahadet ne ise, 
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j müspet bir delil ne ise, vaka mahallinde bulunan 

bir cisim ne ise, hâkim nezdinde, kendi sahasın
da adlî tıp işleri meclisinin kararı da aşağı yu
karı aynıdır, bundan başka bir mâna taşıyamaz. 
Bu itibarla hâkim esasen vakıai maddiye ile 
şahsan karşı karşıya bulunmamıştır. Kendisini 
vakıai maddiye hakkında muayyen bir kanun 
hükmünü tatbik etmek üzere harekete geçirir. 
Bu vasıtaların kendi iradesi dışında muhtelif 
vasıtalardan ibaret olduğunu kabul edersek ad
lî tıp işleri de bu vasıtalardan başka bir şey de
ğildir. Bunun, hâkimin delilleri serbestçe takdir 
yetkisinin tahdit edildiği mânası asla olamaz. 
Bâzı sebeplerden dolayı mahkeme, işleri Adlî Tıp 
Meclisine havale ediyor, denildi. Neyi havale 
ediyor? Şu şerait içerisinde, şu vasıftaki yara 
ölümü 'intaç eder mi, etmez mi? Burada sorulan 
şey budur. Yoksa bir meselei hukukiye değildir 
aziz arkadaşlarım. Böyle bir ölüm halinde falan 
otoritenin ceza miktarı ne olacaktır, hangi ka
nunun hangi maddesinin hangi fıkrasına göre 
ceza verilecektir? Esbabı müşeddide veya muhaf-
fife nazara alınmalı mıdır? Asla. Hukuki mesu
liyet hiçbir zaman tevcih edilemez. Tıbbı Adlî 
nihayet bir ehlivukuftan başka bir şey değildir. 

Bu itibarla Adlî Tıp Meclisi bizde, kendi sa
hasında nihai ve ilmî bir otoritedir. 

Meclisten, diğer delâil muvacehesinde hâki
min hakikaten kanaati vicdaniyesinin taban ta
bana zıddı bir cevap gelebilir. O halde hâk'im 
Adlî Tıp Meclisi mukarreratı muvacehesinde 
acaba kanaati vicdaniyesine rağmen karar ver
me mevkiine mi geleeektir? Hayır arkadaşlar. 
Ne yapacaktı? Şunu yapacaktır : Sorulan hu-
sıısat şu şu cihetlerin bildirilmesi haline bağlı 
idi, buna göre cevap verdiniz. Fakat sizin ka
rarlarınıza rağmen beni başka şekilde düşünme
ye sevkeden muhtemelen şu şu hâdiseler var
dır, şu şu sebepleri de nazarı itibara alınarak 
tan sonra bir daha işi tetkik edin, diyecektir. 
Böyle bir taleple Adlî Tıp işleri daima karşıla
şabilecektir. Netice, cevap verecektir. 

Arkadaşlar kendi ihtisas sahasında bir oto
rite olarak kabul edilen bir meclis tarafından 
verilen kararı, kendi çevresine münhasır olmak 
üzere, bir vakıai maddiye olaraktan kabul etmek 
mecburiyeti kendiliğinden doğar. Aksi takdirde 
pratikte muazzam mahsurlar doğar. Zira Adlî 
Tıp Meclisini bu sahada nihai söz sahibi olarak 

I kabul etmediğimiz anda mütemadiyen yeni eh-
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livukuflar, yeni yollar aranacaktır. Bu iş için 
müdafaanın nıuhteremliğini de par prensip ka
bul etmiş bulunmamıza göre, bu prensipten ha
reket etmelidir. Aksi takdirde iş neticelenmek 
vaziyetinden çıkar. Binaenaleyh, sahibi ihtisas 
bir heyetin verdiği malûmat mutlak hakikat ol
mak 'lâzımgelir. Bunun ötesi yok çünkü. Bu 
suretle mutlak hakikatin mütemadiyen tahrifi 
cihetleri aranırsa asıl o zaman ileri sürdüğümüz 
mahzur kendiliğinden doğmuş olur. 

Bu itibarla kanun maddesinin bu şekilden 
başka bir şekilde kabulüne imkân ve ihtimal 
olmadığını takdir buyurursunuz. Bu yönden 
huzurunuzu işgal etmiş oldum. 

REÎS — Efendim; müzakerenin yeterliği 
hakkında önerge vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu hakkında kâfi derecede tenevvür edil

diği kanatindeyim. Müzakerenin kifayetinin 
reye arzını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Hadi Hüsman 

NECÎP BÎGE (Niğde) — S ö z istiyorum. 
REÎS — Aleyhinde mi? 
NECÎP BÎLGE (Niğde) — Evet. 
REÎS — Buyurun. 
NECÎP BÎLGE (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlarım ; çok mühim bir usul ve prensip 
meselesi üzerindeyiz. Bu itibarla görüşmelerin 
yeter olmıadığı kanaatindeyim. Eğer konuşma 
hakkım olsa idi, esasa girişip Hükümetin es
babı mucibesiyle Adalet Komisyonunun esbabı 
mucibesinde mevcut olan tezatları meydana çı
kartmak suretiyle meselenin halline ve daha 
salim bir şekle ifrağına imkân elde etmiş olur
duk. Fakat usul buna müsait olmadığı için 
müsaadenizle yeterlik önergesinin kabul edil
memesini rica ederim. Bu suretle de görüşme 
imkânını elde edelim. 

REÎS — Yeterlik takririni oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde ile alâkalı takrirler vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Maddedeki ikinci fıkrada mevcut keli

mesinin yerine mürettep kelimesinin konulma
sını, 

2. 3 ncü fıkranın sonundaki getirtebilir ke-
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limesinin yerine (istiyebilir) kelimesinin konul
masını arz ve teklif eylerim. 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebebe me"bni 10 ncu 

maddenin 6 ncı fıkrasının tayyını teklif ede
rim, 

İstanbul 
Fuad Hulusi Demirelli 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel'in takri-
rindeki teklife komisyon iştirak etmiştir. 

Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.., Et
miyenler... Kabul olunmuştur. 

Fuat Hulusi Demirelli 'nin takriri, altıncı 
fıkranın, son merci fıkrasının kaldırılması ma
hiyetindedir. Komisyon bunun kaldırılmasına 
iştirak etmemektedir. Bu itibarle bu takririn 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oyunuza 
arzedeceğim, dikkate alınmasını kabul edenler 
lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyenler... Dik-
kata alınması kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal kabul ediyor mu efendim. 
Takrirler madde ile beraber komisyona ve

rilmiştir, i 
Mütaakrp maddeye devam ediyoruz. 

Dördüncü Bölüm 
Adlî tabipler 

MADDE 11. — Vazife hudutları, Adalet 
Vekâletince tâyin ve tesbit edilen mahallerde 
lüzumu kadar adlî tabip bulundurulur. Adlî ta
bipler, adlî tababet ihtisaslarım yapmış olan
lardan kur 'a ile tâyin olunurlar. 

Adlî tıp ihtisası için müracaat edenler, 5979 
sayılı Kanun hükümlerine tâbi değildir. An
cak bu gibiler Adalet Vekâletinin tensip ede
ceği yerlerde adlî tahip olarak dört sene vazife 
görmeye mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet 
etmiyenler ile asistanlığı tamamlamıyanlar ve
ya tâyin olunan yere gitmekten imtina edenler
den aldıkları maaş ve tahsisatlar ıştırda dolu
mu. 

HİKMET-FIRAT (Malatya.) —Efendim, bu, 
hekimlerin talihinden olacak. Evvelâ okşa-
rız, şimdiye kadar adlî tabipleri besledik, şu 
hakları şu imtiyazları verdik, kanaatlerime uy
mamasına rağmen meslek gayretiyle bir çokla
rına sükût ettim. Burada ikinci bir tuzak var 
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arkadaşlar. Birinci tuzak, Sıhhat Vekâletinin 
yapmış olduğu kanundur, yeni nesli zorla istih
dam eden kanundur. O zaman aklımın erdiği, di
limin döndüğü kadar söylemiştim. O kanun yü
rümüyor arkadaşlar. Adalet Komisyonu da bunu 
takdir etmiş olacak ki, kanunla bu işler yürümez 
diyor. Adalet Komisyonunu tebrik ederim, ön 
ayak oldu, kendisiyle beraberim. Buraya kadar 
iyi, fakat arkasından ayrı bir tuzak. Adlî hekim
ler asistanlık müddetlerini doldurmak mecburi
yetindedir. Doldurmazlarsa aldıkları maaş ve üc
retler geri ailıaurr. Güzel, asistanlık müddetini dol
durmuş adlî hekim istihdam edilirse dört sene 
müddetle çalışır, deniyor. Üç sene çalışır da 
dördüncü sene benim işim* gelmez, derse üç se
nelik maaşı istirdat edilecektir. Bu hangi memur 
hakkında tatbik edilebilir? Bunun bir tek misali 
var mıdır? Biz bu hekimlere niçin bu haksızlığı 
yapıyoruz? 100 - 200 lira maaşlı adlî hekim
leri yardımınıza çağıracağınızı bu vazifelerde ça
lıştıracağınızı mı »anıyorsunuz? Bu insan hakla
rına aykırıdır. Meslek hakkında hakaret teşkil 
etler. Böyle bir maddeyi tedvin etmemenizi Yük
sek Meclisin insafından rica ediyorum, ikinci bir 
haksızlık yapılmasın. 

REÎS— Yazılı değiştirgeniz var mı? 
HÎKMET FIRAT (Devamla) — Yoktur efen

dim. 
REtS — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 

KARAN (Erzurum) Sıhhiye Vekâletinin yap
tığı kanunla bizim kanunumuz arasında hemen 
hemen hiç fark yoktur, kaçamak noktası da yok
tur. Sıhhiye Vekâleti yeni mektepten çıkanları 
iki sene mahrumiyet bölgesinde ifayı vazifeye 
davet ediyor. Bu doğru mudur, yanlış mıdır, 
buna karışmayız. Bizim takip edeceğimiz sistem 
iki sene asistanlık yaptıktan sonra dört sene gön
dereceğimiz yerde çalışacaktır. Sıhhiye Vekâleti, 
iki sene mahrumiyet bölgesinde bulundursun, 
ondan sonra bize gelsin ve sonra da. dört sene biz
de hizmet etsin, diyor. Bu kabil değildir. Mnh-
rumiyet bölgeisnde, yani göstereceğimiz yerde 
vazife görecek olan arkadaş tabiî Sağlık Bakanlı
ğının tekliflerinden azade kalacaktır. 

Sonra, neden hizmeti mecburiye olsun, diyo
ruz. Efendim, bir doktor asistan olarak geliyor, 
1,5 - 2 sene çalışıyor, ondan sonra ihtisas görü
yor ve neticede adlî tabipliğe buyurun dedik mi, 
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ben bunu yapamıyacağım. Allaha ısmarladık de
yip ayrılıyor. Bu vâki hâdiselerdir. Onun için 
biz diyoruz ki, sen asistanlığa gireceksin, ihti
sas yapacaksın ve netice dört sene Hüküjöetin gös
tereceği yerde adlî hizmet göreceksin, diyecefck. 
Bu, niçin insanlık haklarına, hürriyet», şuna bu
na muhalif olsun? Bir pazarlık meselesidir» Bir 
doktor geldiği zaman biz seni alıyoruz, iki sene 
ihtisas görecek ve ondan sonra Hükümetin iste* 
diği yerde dört sene adlî hizmet göreceksin, di
yeceğiz. Binaenaleyh iki kanun arasında bir 
ihtilâf bahis mevzuu değildir. Bunda iki yerde 
mecburi hizmete tâbi olmasın, bir yerde olsun 
meselesidir. Hattâ onlar iki sene diyor, biz 
dört sene diyoruz. Bunun istinat ettiği sebebi 
de demin arzettim. Tekrar ederek rahatsız et
mek istemem. 

CELÂL OTMAN (Çankırı) — Sayın arka
daşlar; kanunun bu maddesi, hakikaten dok
torlar hakkında nazarî dikkati cel'bedecek bir 
vasıf taşımaktadır. Buraya vaz'edilen hüküm 
ağırdır. Bir hekim mektepten çıkmış, bunu 
•mütehassıs yetiştirmek üzere Adlî Tıp Müesse
sesine alıyoruz. Kendisine 35 lira asli maaş ve
riyoruz. Burada kendisi' asistan olarak çahşı-̂  
yor. Arkadaşımız, başka yerde de asistanlık 
ediyor ve mütehassıs oluyor, diyor. Bu asis
tan 15 günde bir bu müesseseden çıkacaktır. 
Yağma mı var, başka nerede asistanlık edecek? 
Biz de böyle yetiştik. On beş günde bir çıkı-
yorduk. Adlî Trp Talimatnamesini tatbik etmi
yorlarsa o asistanların ne kabahati var efen
dim. Burada çalışan bir arkadaşın artık hariç
te, başka yerde asistanlık yapmasına madde
ten imkân ve ihtimal yoktur. Biz kendisini bu
rada yetiştireceğiz, sonra kendisine, başka 
yerlerde çalışamazsın, diyeceğiz. Hikmet Fırat 
arkadaşımın dediği gibi bu, insanlık haklarına 
uygun değildir. 

Bir <te£& ihtisasını yapmamıştır, pra'fİKİyeiîl 
bir hekim de değildir. Hayatını tıbbı tdlîye 
vakfetmiştir. Kim kendisini «na tedavi ettirir? 
Siz de bu adamı aç bırakırsanız gider bakkal 
çıraklığı yapar. Nitekim geçenlerde sayın Saf
lık Bakanı arkadaşımız bir kanun ile doktor
ları Şark hizmetinde mecburi çalıştıracağım, de
di. Fakat doktor bulamıyor. Ne işçi Sigorta
ları, ne Etibank müesseseleri doktor bulamıyor. 
Binaenaleyh zoraki kanunlarla hekim bulma
ya imkân yoktur. Onun için bu kanun madde» 
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sinin çıkarılmamasını rica ediyorum. Hakia-
ten bu mesleki seven arkadaşlar kendilerine 
yaşıyacakları mütevazı bir tahsisat verildiği 
zaman, hiçbir vazifeden fariğ olmıyacaklar ve I 
vazifelerini seve seve yapacaklardır. Aksi tak
dirde zoraki bir hekim gönderildiği takdirde 
bundan katiyen Tıbbı Adlî Müessesesi istifade j 
edemez arkadaşlar. j 

ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER j 
KARAN (Erzurum) — Efendim tıbbı adlîde 
asistanlar sabah gelir akşam gider, öyle 15 ! 
günde bir çıkar, değil. Geceleri bir kişi nöbetçi , 
kalır, diğerleri sabah gelir saat 5 te çıkar. On
dan sonra da gider muayenehanesinde hastası
na bakar. Buradan da maaşını alır. îki sene bu 
suretle çalışır. O ondan sonra da ayrılır gider. ; 
Biz bir çare bulamadığımız, müşkülâta uğradı
ğımız için bunu istedik. Esasen bir pazarlık 
meselesidir, ister kabul eder, ister etmez. Baş
ka türlü doktor bulmak imkânı da yoktur. i 

RE IS — Madde ile alâkalı bir takrir var, I 
okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Adlî tabiplerin dört sene mecburi hizmetle

rinin iki sene olarak kabulünü teklif ederim. 
6 . VII . 1953 

Afyon K. 
Avni Tan 

REİS — Komisyonun bir mütalâası var mı? 
KOMİSYON BAŞKANI HALİL ÖZYÖRÜK ' 

(İzmir) — Muvafakat etmiyoruz. 
REİS — Komisyon iştirak etmiyor, öner

geyi nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Tak- I 
rır reddolunmuştur. 

. l l . n c i maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Adlî tabipler, memur bulun- I 
dukları kaza çevresi içindeki mahkemeler, sor- ] 
gu hâkimleri ve Cumhuriyet Müddeiumumi
leri tarafından adlî tıpla ilgili olmak üzere 
ve icabında mahalline de gitmek ve lüzum 
gösterilecek otopsi, muayene ve keşifleri yapa
rak bu husustaki raporunu vermek ve vuku-
bulacak davete binaen sözlü mütalâalarını bil
dirmekle mükelleftirler. 

Adlî tabiplerin memur bulundukları kaza < 
çevresi dışında bir işe. çağınlmalan, bulundu- I 
ğu yer müddeiumumisinin tensibine bağlıdır. I 
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Adlî tabipler bulundukları yerlerde mevcut 

resmî sağlık müesseselerinin fennî ve tıbbi va
sıta ve mahallerinden istifade ederler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar; 12 nci maddenin birinci cümlesi Türkçe 
ifade ve üslûp bakımından mânası olmıyacak 
kadar karışık vaziyettedir. İkinci fıkra da yine 
üslûp bakımından hatalı olmakla beraber esas 
bakımından da bir eksiklik arzetmektedir. Bu 
noktaları arzetmek üzere söz aldım. Birinci fık
ra : 

«Adlî tabipler, memur bulundukları kaza 
çevresi içindeki mahkemeler, sorgu hâkimleri ve 
Cumhuriyet Müddeiumumileri tarafından» ve
saire dedikten sonra bu, tarafından, kelimesi
nin neye matuf olduğu tesbit edilmeden başka 
meselelere geçiyor ve böylece (icabında mahal
line de gitmek) tâbiri muallâkta kalıyor. Fil
hakika, «Mahkemeler, sorgu hâkimleri ve Cum
huriyet Müddeiumumileri tarafından» dendikten 
sonra «Adlî tıpla ilgili olmak üzere ve icabında 
mahalline de gitmek- ve lüzum gösterilecek otop
si, muayene ve keşifleri yaparak bu husustaki 
raporunu vermek» deniyor. 

Şimdi, «İcabında mahalline de gitmek» neyi 
ifade etmektedir ve yukardaki kısma nasıl 
bağlanmaktadır? Acaba, müddeiumumiler, hâ
kimler, adlî tabipler mi mahalline gitmeye lü
zum gösterecekler ve bunlar o lüzuma riayet 
mi edecekler? Bu belli değil. Hükümet tekli
fiyle mukayese edildiği takdirde bir mâna çıka
biliyor buradan. Fakat o zaman «İcabında ma
halline gitmek» kelimelerinin çıkarılması gere
kiyor. Eğer bu tâbir çıkanlacak olursa madde 
bir mâna ifade ediyor. O zaman da şöyle oku
mak icap ediyor : «Cumhuriyet Müddeiumumi
leri tarafından adlî tıpla ilgili olmak üzere lü
zum gösterilecek otopsi, muayene ve keşifleri 
yaparak bu husustaki raporunu vermek, vu-
kubulacak davete binaen sözlü mütalâalannı 
bildirmekle mükelleftirler.» Fıkra böyle okuna
cak olursa bir mâna ifade eder. 

Fakat o zaman şu (ve icabında mahalline de 
gitmek) cümlesi hariç kalıyor. Bunun da bir 
mâna ifade etmesi için hükmün başka bir şekle 
sokulması lâzımgeliyor ki, Adalet Komisyonu
nun bu husustaki noktai nazarlarını öğrenmek 
isterim. 
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İkinci fıkrada «Adlî tabiplerin memur bu- I 

lundukları kaza çevresi dışında bir işe çağrıl
maları, bulunduğu yer müddeiumumisinin ten
sibine bağlıd'r.» Denilmektedir. 

Kanaatimce, çağrılmaları değil (o yere gitme
leri bulundukları mahallin müddeiumumisinin 
tensibine bağlı) olmak lâzımgelir. Çünkü, bir 
hâdise vukuunda kendi kazası çevresinde bulun-
mıyan bir adlî tabip oranın müddeiumumisi 
tarafından çağrılabilir, fakat onun gidip git
memesi bağlı bulunduğu çevre müddeiumumisi
nin muvafakatine, tensibine bağlı olmalıda. 
Yoksa onun çağrılması diğer bir kaza çevresin-
daki müddeiumuminin tensibine bağlı sayı
lamaz. 

Bu itibarla, buradaki cümlenin de buna göre 
değiştirilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

REÎS — Yazalı teklifiniz var mı efendim? 
NECİP BÎLGE (Devamla) — Hayır efendim. 
REÎS — Komisyonun mütalâası nedir? Mad

denin her üç fıkrasının da redaksiyonu mev-
zuubahistir. Enver Bey. ' 

ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 
KARAN (Erzurum) — «Adlî tabipler memur 
bulundukları kaza çevresi içindeki mahkemeler, 
sorgu hâkimleri ve Cumhuriyet Müddeiumumi
leri tarafından adlî tıpla ilgili olmak üzere ve 
icabında mahalline de gitmek...» Bu, hâdise 
mahalline çağırılır demektir. Bu tâbiri koymaz
sak, bir yerde ölü vardır, tabibi adlî diyecek ki, 
getir muayene edelim) müddeiumumi (şu mahal
le gidiniz) diyecek, gidecek. Mahalline gitmek
ten maksat budur. Şimdi okumaya devem edi
yorum. 

«Gitmek ve lüzum gösterilecek otopsi, mua- | 
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yene ve keşifleri yaparak bu husustaki raporunu 
vermek ve vukubulacak davete binaen sözlü mü
talâalarını bildirmekle mükelleftirler. 

Cürmü meşhuda gidildi, müddeiumumi bâzı 
şeyler yapacaktır. Adlî tabip, ben gittiğim za
man rapor veririm, şimdilik bir şey söyliye-
mem.» diyemez. Bu nokta buna aittir. Adlî 
tabipler memur oldukları bir kaza çervesinde 
bir işe çağırıldıkları zaman ne oluyor? Bir hâ
dise vardır, oradaki hâkim adlî tabip buyur
sun demiştir, fakat o adlî tabip o mahalle ait 
olmadığı için o mahaldeki müddeiumumi izin 
verirse gider. Bundan maksat budur efendim. 
Belki orada başka bir hâdise vardır. 

Bulunduğu yerdeki sağlık müesseselerindeki 
vasıta ve aletlerden istifade eder. Bundan mak
sat şudur : Bir hâdise oluyor, fakat müddei
umumiliğin vasıtası yoktur, hastaneye sokmak 
dcabettiği zaman, başhekim sokmam, diyor, 
otopsi yapmak icabediyor, orada başka otopsi 
yeri yoktur. Resmî mahalden maksat, alât ve 
edevatın bulunduğu yerdir ki, oradaki bu alât 
ve edevattan istifade edilecektir. 

REÎS — Maddenin fıkralarının izahından 
ziyade cümlelerin tarzı tanzimine ait Necip Be
yin teklifi üzerinde söyliyeceğiniz var mı? Bu 
hususta komisyon olarak mütalâanız nedir? 

ENVER KARAN (Devamla) — Biz böyle 
bir lüzum görmedik. İsterlerse ıbir takrir ver
sinler. 

REİS — Heyeti Aliyenin yorulduğunu mü-
şahade ediyorum. Birleşime 15 dakika ara ve
riyorum. 

Kapanma saati: 16,40 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 10,55 

REÎS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoglu 
KATÎPLER : Ömer Mart (Çanakkale), AK Ocak (Oazianlieb). 

REİS — Oturumu ağıyorum, 
12 nci madde üzerindeki müzakereye devam 

ediyoruz. 
Ali Riza Sağlar, buyurun. 
ALI RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem 

arkadaşlar, biraz evvel kabul buyurulan 11 nci 
maddenin başında vazife hudutları tâbirinin 12 
ci maddede şu şekilde tashih ve tadilini faydalı 
görüyorum. 

(Madde 12. — Adlî tabipler memur bulun
dukları kaza çevresi içindeki mahkemeler, sorgu 
hâkimleri ve Cumhuriyet Müddeiumumileri....) 
Yerine, Sağlık Komisyonunun kabul ettiği 11 
nci maddedeki (vazife hudutları içinde mahke
meler, salahiyetli heyetler ve Cumhuriyet Müd
deiumumilikleri ) denilmesini istiyorum. 

ikinci nokta da 12 nci maddede Adalet komis
yonunun 2 nei fıkrasındaki adlî tabipler kelime
lerinden sonra; 

(Memur bulundukları kaza çevresi içinde bir 
işe çağrılmaları, bulundukları yer müddeiumu
misinin tensibine bağlıdır » şeklinde tashihini 
istirham ediyorum. Bugün için değil, kazalarda 
63 vilâyetimizde bile sayısı 15 i bulamıyan ve 
büyük vilâyetlerde teksif edilmiş bulunan adlî 
tabipleri daha uzun müddet kazalarda göremiye-
eeğimizi bir realite olarak kabul etmek lâzımdır. 
Bugün, için Adalet Vekâleti elinde bulundurdu
ğu bu çok az miktardaki adlî tabiplerin vazife 
hudutlarını mutlak olarak vilâyet veya filân ka
za ile kayıtlı tutamamakta ve bu yüzden de zor 
bir durumda bulunmaktadır. Meselâ vilâyette
ki adlî tabip için vilâyet müddeiumumiliğine, 
kaza müddeiumumiliğinden yarım saat ara ile 
bir çok müracaatlar olabilecektir. Bu kaydı böy
lece her zaman taşıyabilmektedir. 

Şunu da kabul etmek yerinde olur ki, Adalet 
Vekâleti bunun temini zaruretini haklı olarak 
kendisi daima hissetmektedir. Bu gibi sıkışık 
hallerde Vekâlet en mantıki ve salim bir yol ola-

rak Tabibi Adlînin merkezi neresi ise bu talep
lerin karşılanmasını ancak oramn müddeiumumi
liğinin iznine bağlı kılmaktadır. 

Adlî tabiplerin (memur bulundukları kaza 
çevresi) yerine (vazife hudutları içindeki mah
kemeler) şeklinde, ikinci fıkranın başında adlî 
tabiplerin (merkez ittihaz ettikleri mahal dışın
da) tâbiri ile değiştirilmesinin çok isabetli olaca
ğını saygı ile arzederim. 

REtS — Komisyonun bu husustaki mütalâası 
var mı? 

ADALET KOMİSYONU ADINA NÜSRET 
KÎRİŞCÎOĞLÜ (Çanakkale) — Muhterem arka
daşlar, Necip Bilge arkadaşımız bu maddenin 
tahrir şekline itiraz etmişler maksadı vazıhan 
anlamadığını beyan etmişlerdir. Kendilerinin 
teklifinin tahrir şeklini komisyon da muvafık 
buldu. Bu itibarla Necip Bilge arkadaşımızın 
takririne komisyonumuz da iştirak etmiştir. 

Ali Rıza Sağlar arkadaşımızın ifadelerinden 
Adalet Komisyonu metninin kendileri tarafından 
iyi anlaşılmadığı neticesine vardık. Esasen bi
zim metne göre de adlî tabibin diğer bir yere 
gitmesi için kaza çevresinde bulunan Müddei
umumi müsaade edecektir. Yani bu husustaki 
salâhiyet adlî tabibin bulunduğu yer müddei
umumisine aittir. Bizim metin de bu şekildedir. 
Necip Bilge arkadaşımızın teklifi de aynı meal
dedir. Bu itibarla Necip Bilge arkadaşımızın 
teklifine aynen iştirak ediyoruz. O kabul edildi
ği takdirde Ali Rıza Sağlar arkadaşımızın arzu
ları da karşılanmış olacaktır. 

RElS — Madde hakkında başka söz istîyen 
yok. Şimdi takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
12 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarının aşağı

daki şekilde oya arzını rica ederim. 
Niğde Mebusu 

I Necip Bilge 
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Adlî tabipler, memur bulundukları kaza I 

çetaresi içindeki mahkemeler, sorgu hâkimleri ve 
Cumhuriyet MüddeiuunuaaıileFİ tarafından adlî 
tıpla ilgili olmak üzere lüzum gösterilecek otop- I 
si, muayene ve keşifleri icabında mahalline de 
gitmek suretiyle yaparak bu husustaki raporunu 
vermek ve vukubulacak davete binaen sözlü mü
talâalarını bildirmekle mükelleftirler. 

Adlî tabiplerin memur bulundukları kaza 
çevresi dışında bir işe çağınlmaları halinde git
meleri bulundukları yer müddeiumumisinin ten
sibine bağlıdır. 

FERÎDÜN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu takrirde otopsi kelimesi yok. (Var, var sesle
ri) Eğer yoksa ilâve edilmesi lâzım. 

KEÎS — Var efendim. Necip Bilge >nm tak
riri 12 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarına taal
lûk etmektedir; komisyon da iştirak etmektedir. 
Takriri reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyeîrîer... Takrir kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeyi değiştirilen şekilde okuyo
ruz :: 

MADDE 12. — Adlî tabipler, memur bu
lundukları kaza çevresi içindeki mahkemeler, 
sorgu hâkimleri ve Cumhuriyet Müddeiumumi- I 
leri tarafından adlî tıpla ilgili olmak üzere lü
zum gösterilecek otopsi, muayene ve keşifleri 
icabında- mahallin» de gitmek suretiyle yaparak 
(bu husustaki raporunu vermek ve vukubulaeak I 
davate binaen sözlü mütalâalarını (bildirmekle 
mükelleftirler. I 

Adlî tabiplerin memur (bulundukları kaza I 
çevresi dışında bir işe çagırılmaları halinde git- I 
meleri ıtatltmdukîarı yer müddeiumumisinin 
tensibine bağlıdır. 

KEJfâ — Ifabul edilen takrirle değiştirilmiş I 
bulunan 12 nci maddeyi okuduk, reyinize ar- I 
zediyorum. Katml edenler... Etmiyenler.,. Mad- I 
de kabul edilmiştir. I 

Efendim 10 ncu madde komisyondan ıgelmiş- I 
tir, ofartttyttrttnı. I 

MADDE W. — Adlî tıp -«edişi, ta taranan I 
şümulüne girin işlerde bilir kişi tarafından ve* I 
rilip mazmunları itibariyle Cumhuriyet Müddei- | 
umumilikleri v* kaza mercilerine* kanaat veri- j 
ci mahiyette ıgörülmiyen veya birbirlerine mü- i 
bayin bulunan raporlar hakkında ilmi ve 'fennî t 
mûtâlâaaiûi bildirir. t 
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Meclis, mürettep âranm tamamı ile toplanır 

ve ekseriyetle karar verir. Azadan birinin ma
zeret veya gaybubeti halinde eksiklik yedek 
âza ile tamamlanır. Ancak tetkik edilecek mev
zuun ilgili bulunduğu mütehassıs âza hazır bu
lunmadıkça o husus hakkında müzakere icra 
edilemez. 

Meclis lüzum gördüğü hallerde kararını ver
meden önce tetkik eylediği mevau ile ilgili bu
lunan evrakın tasdikli suretlerini mahallinden 
istiyefbileeeği gibi mutlaka aslı üzerinde tetki-
kat ierawna zaruret bulunduğu takdirde bunla
rı da istayebilir. 

Alâkalı şahıslar lüzumunda muayene ve usu
lüne tevfikan isticvap edebilir. Her türlü tetki-
katı yapar v« yaptırabilir. 

Meclis, acele olan işleri diğerlerinden önce 
karara bağlar. Müstaceliyetin takdiri reisin 
teklifi ve meclis ekseriyetinin karan ile olur. 

Meclisin kararlan nihai ve 'katî olmakla 
beraber mahkemelerin delilleri serbestle tak
dir hususundaki salâhiyetlerini takyit etme». 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 nou mad
desinin hükümleri mahfuzdur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen? 
CEZMI TÜRK (Seyhan) — Efendim; ko

misyondan rica ederim; çıkıp 'burada tavzih 
etsinler. Bir taraftan «katî ve nihai olmakla 
(beraber» diyorlar, diğer taraftan «hâkimi tak
yit etmea» diyorlar. Bu daha ilk anda tefsiri 
icabettireeek bir maddedir. 

Komisyondan bir daha rica ederim; demin 
de sayın Balkan ve sözcü, bunu böyle yapmi&e-
sak sonra şuriş olur, dediler. Yani mücerret 
idari tasarruf sahasrnı açtılar. îdareten şu ne»-
ti'ceyi verir, dediler. Bir defa hâkim bütün 
Tıbbı Adlî raporlarını yeniden ibtibara »evke-
deeek değildir. Bunu, üzerinde kanaati; vi«âa> 
niye hâsıl oknıyan hususlarda yapiflöaktır. Hâ
kimlerimize de bu hususta itimat etmek lâzım
dır. 

İkinci olarak şunu arzedeyim : Bu meclis 
üyeleri Tıîbkn Adlî nröte&agslsla#ı değildir, Muh
telif ihtisas şubelerinden, kanunda olduğu gibi* 
nisaiye mütehassıs^ operatör, asaMye müteİiae* 
snsı mı işlerle fazla mütevaggildir diye, Tîbbı 
Adlî Meclisine tâyin olunacaklar ve föu suretle 
Tıbbı Adlî MeeH» kurulmuş* olacaktır. 

ıBu sritaasefee&e temas etme* m^eburiyetin
diyi m ki, maakseıf ımemlel^tjmiââe, bugün sil 
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kanun tedvin olunurken dahi, Tıbbı Adlî i<şi I 
anlaşılmış değildir. Bugün Ankara'da morg 
yoktur. Tabibi adlî yetiştirmek için Tıp Fa
kültesinde profesörü, asistanı varsa da dersler 
tamamen nazaridir. Ankara'da morg müesse
sesi olmadığı için Numune Hastanesinde bu 
işler yapılmaktadır. Bir taraftan talebe nazari 
yetişmekte iken diğer taraftan » Tabibi Adlî, 
Numune Hastanesi, üniversite ile müddeiumu
milik arasında'bir münasebet yoktur. 

Fakat diğer memleketlerde üniversitenin bu 
şubesi morgda günlük hâdiseler üzerinde çalı
şır. Paris Tıbbı Adlî Müessesesi başında, öl
dü ise Allah rahmet eylesin, hayatta ise çok 
yaşasın, Profesör Baltazar çalışmakta idi. Bu 
müesseseye günâe faili meçhul en az 9 kadav
ra geldiği olurdu. Yani Tabibi Adlî asistanı 
üniversitelerde bol materyal üzerinde yetişir. 
Bizde Saim Ali Hoca zamanında, teşrihi marazi 
mütehassısı yetiştirme işi fakülte morgunda 
olurdu. Bu fakülte ile Tıbbı Adlîyi ayırmak, 
yani birbirinin materyalinden istifade etmemek I 
ve fakültelerin yetiştirdiği mütehassıslarla bir
likte bol materyalden faydalanmamak bid'ati 
içindeyiz. J 

Sağlık Bakanlığı bir kadroya mütehassıs I 
tâbirini .koydu mu oraya oturan her kimse mü
tehassıs olurdu. Bu şekilde kadrolarda yer alan I 
'birçok sıtma mütehassıslarını tanırım. Maale
sef bizde böyle olmaktadır. Burada Tıbbı l 
Adlî Meclisine falan nisaiyeciyi tâyin ettiğiniz 
zaman o, tabibi adlî olacaktır. İlmin sonu yok
tur, el elden üstündür arşa kadar. Bir müte
hassıs Kayseri'de bir vakayı daha iyi etüd ede
bilir. Onun için bu kapıyı tamamen .kapatmak 
doğru değildir. Bundan şuriş, nizamsızlık ç.ı- 1 
.kaçaktır diye ve bu sebepten organizasyon ve 
formasyonun şekline göre nihai kararı hâkim- I 
lerimizin takdirine bırakmaik ve vakalarda bir 
tereddüt olursa bunu, bu raporu başka bir 
heyete tetkik ettirmek imkânını 'bırakmak lâ
zımdır. Onun için maddenin daha sarih olma
sı için bu meclis kararlarının nihai ve katî 
hükmünün, Fuad Hulusi Beyin takririnde ol
duğu gibi çıkarılmasını ve şayet bu şekilde is
teniyorsa gayeye vâsıl olunabileceğini arzede-
rim efendim. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, malûmu âliniz elde mevcut olan, ko- | 
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misyondan mukaddema gelmiş bulunan metin 
şuydu :«Meclisîn karar verdiği hususlarda bilir
kişi sıfatiyle başka mercie gidilemez. Meclis» n 
kararları nihai olmakla beraber mahkemelerin 
delilleri serbestçe takdir hususunda salâhiyetle
rini takyit, etmez.» 

Şimdi, anlayabildiğime göre komisyon bu fık
ranın birinci cümlesini, yani «Meclisin karar ver
diği hususlarda bilirkişi sıfatiyle başka mercie 
gidilemez» cümlesini tayyetmiştir. Bu kalkmış
tır ve isabetlidir. Yalnız şimdi, demin bir arka
daşım bana, komisyonda cereyan eden müzakereyi 
telhisan anlattı ama, metinden bu mana çıkmı
yor. Ö arkadaşın anlattığına göre, adlî tıp mec
lisine arzolunan raporlar, meclisin kararma ik
tiran ettikten sonra mahkemeye intikali halinde, 
mahkeme diğer bir helivukufa havale edebilecek. 
O ehlivukufça verilmiş olan raporu nihai olarak 
tıbbı adli meclisine sunacak ve tıbbı adlî mec
lisi de ikinci veya üçüncü defa raporu nihai ola
rak tetkik edecek, yanı tetkika esas ittihaz ede
cek. Yol kapanmıyor. 

Eğer bu şekilde anladığını komisyon sözcüsü 
ifade ederse tatbikatta son derecede faydalı olur. 
Çünkü, mahkemeler bu ibare ile şaşırmış bir va
ziyete düşebilir. Onun için istirham ediyorum, 
bunun anladığımız şekilde olduğunu ve bunda 
mutabık bulunduğumuzu komisyon burada ifade 
eder ve zapta geçerse bendenizin bir itirazım yok
tur. 

REÎS — Komisyon sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU ADINA NUSPET 

KÎRİŞCÎOĞLU (Çanakkale) — Efendim, Ada
let Komisyonunun bu altıncı fıkrasının ilk cüm
lesini, yani «Meclisin karar1 verdiği hususlarda 
bilirkişi sıfatiyle başka mercie gidilemez» cümle
sini çıkarmasının mucip sebebi, hususi olarak 
Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımıza ifade etti
ğim gibi, kendileri tarafından dermeyan edilen 
sebebe istinat etmektedir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Komisyon sözcüsü olarak söylüyorsunuz değil mi? 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — 
Evet, komisyon sözcüsü sıfatiyle ifade ediyorum 
efendim. 

Adalet Komisyonu ehli vukuftuk işlerinde bir 
nihai merciin bulunmasına kani bulunmaktadır. 
Adlî tıp müessesesinin nihai müessese olmasının 
mahzurları bulunabilir. Demin Cezmi Türk ar-
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kadaşımîzm verdiği misalde, meselâ bunun bir 
mahzuru olarak telâkki edilebilir. Fakat ehli
vukuftuk işlerinde nihai müessese tanımamak, 
mütehassıs adlî tıp meclisinin kararlarına karşı 
lalettayin bir doktora dahi müracaaat etmek im
kânını açmanın mahzurları çok daha fazladır 
aziz arkadaşlar, iki fikir birbiriyle karşılaştığı 
zaman mahzuru az olanı tercih etmek lâzımdır. 
Biz hiç mahzur yoktur demiyoruz. Bizim şeklin 
mahzuru teklif edilen şeklin mahzurundan az
dır. Bu itibarla bu teklifi tercih ettik. Şimdi mec
lîs bir karar verdikten ve bu mahkemeye geldik
ten sonra eğer mahkeme mevcut delillere göre 
bir kanaata varamaz ve bu meclis raporuna kana
at getirmezse yeniden bir tetkikat yapabilir, işi 
yeniden derinleştirir. Bâzı hususlarda fennî mü
talâa alabilir ve bütün delillerle beraber yeniden 
adlî tıp müessesesine yanı meclisine gönderir ve 
oradan nihai kararı istihsal eder. 

ilk cümle : Meclisin karar verdiği hususlarda 
başka mercie gidemez şeklinde olduğu için bir 
karar aldıktan sonra bu kararın artık değiştiril
mesi bahis mevzuu olamıyacağı gibi yanlış tef
sirler yapılabildiği ve tereddüt edildiği için 
bu cümleyi metinden çıkarmış bulunuyoruz. 
Maddenin bu şekilde kabulünü arz ve istirham 
ediyorum. 
REÎS — Necip Bilge. 

NECİP BlLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, bendeniz bir teklifte bulunma/k üzere 
söz almış bulunuyorum. Bu teklifimi Bütçe Ko
misyonunun metninden mülhem olarak yapıyo
rum. 

Bütçe Komisyonunun teklif etmiş olduğu 
maddenin aondan ikinci fıkrasında şöyle bir hü
küm var: 

«Meclis reisinin mazeret veya gaybubeti ha
linde en kıdemli âza reise vekâlet eder. » Bu hü
küm Adalet Komisyonu tarafından' tesbit edil
miş metinde de mevcut değildir; fakat, ademi-
mevcudiyeti tamamen bir boşluk teşkil edecektir. 
Bu da tatbikatta karışıklığa 'sebebiyet verecek 
mahiyettedir. Çünkü bu kanunun beşinci mad
desinde şöyle bir hüküm vardır: 

« Adlî Tıp Müessesesi reisine yardım ve bu
lunmadığı zamanlarda yalnız müessese reisliği
ne de vekâlet etmek üzere bir reis yardımcısı 
bulunur». 

12 nci maddede reisin gaybubeti halinde ki-
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min vekâlet edeceği tasrih edikniyüecek olursa 
tatbikatta acaba reis yardımcısı buna vekâlet 
edebilir mi? diye bir düşünce hâsıl olabilir. 

EElS — Lütfen 10 ncu madde üzerinde ko
nuşunuz,,, 

NEGlP BlLGE (Niğde) — Onuncu madde 
üzerindeyim. Şimdi eğer buraya böyle bir hü
küm koymazsak reis yardımcısının toplantılar
da vekâlet edip edemiyeceği hususunda bir te
reddüt hâsıl, olur.'Gerçi maddenin metni dik
katle okunursa yardımcının yalnız müessese 
işlerinde Meclis Reisinin yardımcısı olup yoksa 
Adlî Tıp Meclisinde reis© vekâlet edemiyeceği 
maksadına mâtüf olduğu anlaşılır. Ancak tatbi
katta tereddütler hasıl olabileceğini de hatır
dan çıkarmamak gerekir. Bunun için de Bütçe 
Komisyonunun kabul ettiği hükmün yerini de
ğiştirmek suretiyle yine kabulü lâzımdır. 

Benim teklifim Bütçe Komisyonunun, teklif 
etmiş olduğu fıkranın, sondan ikinci fıkra de
ğil, 10 ncu maddenin 2 nci fıkrasından sonra 
3 ncü fıkra olmasıdır. Çünkü birinci ve ikinci 
fıkraları bu Meclisin toplanmalarına ve ne şe
kilde karar vereceklerine dairdir. O halde bn 
fıkrayı da üçüncü fıkra olarak oraya koymak 
icabeder. 

Bu maksatla bir takrir veriyorum. Kabu
lünü istirham ederim. 

REÎS — Komisyonun mütalâası var mı 
efendim 

ADALET .KOMİSYONU ADINA NUSRET 
KlRl^CtOĞLU (Çanakkale) — Muhterem ar
kadaşlar, Adlî Tıp Meclisi ile Adlî Tıp Mües
sesesi kısmı ayrılmıştır. Yalnız her ikisinin re
isliği bir şahsın uhdesinde toplanır. Bundan < 
başka ihtilâtı yoktur. Bu itibarla müessese mü
dür muavininin meclis reisinin bulunmaması 
halinde ona vekâlet etmerine imkân yoktur. 
Kanunun yazılış şeklinden bu mâna açıkça çı
kar. Umumi hükümlere göre bir heyette reis 
bulunmadığı takdirde en kıdemli azanın reise 
vekâlet etmesi zaten ahkâmı hukukiyedendir. 
Bu itibarla bu hükmü komisyonumuz zait ad
detmektedir. Sözcü sıfatiyle vermiş olduğum şu 
ifadenin dahi maksadı karşılayacağına kaniiz. 
Mamafih karar yüksek heyetinizindir. Bu ilâ
ve edilirse bir mahzur olmaz, yalnız hüsnü zait 
telâkki edilebilir. 

RElS — Takriri okutuyorum efendim, 
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* Yüksek Başkanlığa l 

10 neu maddenin ikinci fıkrasından sonra 
«meclis reisine; mazereti veya gaybubeti ha
linde en kıdemli âza vekâlet eder» fıkrasının 
ilâvesini rica ederim. 

â . VH . 1953 
Niğde 

Necip Bilge 
REİS — Takriri okuttuk, komisyon iştirak 

ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 

KÎRİŞCÎOĞLU (Çanakkale) — Lüzum görme
mekteyiz. 

AHMET BAŞIBÜYÜK — Söz isterim. 
RElS — Ahmet Bey, bu mesele ile alâkalı ola

rak mı konuşmak istiyor sunuz? 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) —Başkabir 

mesele ile alâkalı olaetktır. 
Muhterem arkadaşlar, 10 ncu maddenin son 

fıkrasında (Meclisin karar verdiği hususlarda 
bilirkişi sıfatiyle başka mercie gidilemez. Mea
lisin kararları nihai ve katidir) diye bir tâbir 
vardır. Adlî tabip müessesesinin raporlarının ni
hai ve katî olması lâzımdır, buna taraftarım. 
Ancak nihai olarak, mutlak olarak kabul edilir 
deniliyor ki, her vakit katî olması tasvip edi
lemez. Birçok hallerde gördük, Tıp Meclisinden 
gelen raporlar tahkikat derinleştrildikçe yeni 
deliller ve esbabı mucibeler gösterilmek sure
tiyle yine aynı müesseseden bir evvelkine tama-
miyle zıt raporlar almak kabil olmuştur. Tatbi
katta bu nevi haller görülmüştür. Bu itibarla 
buradaki (katî) kelimesi ile (nihai) kelimesi 
aynı zamadnda bulunursa bundan çıkacak 
mâna, Tıbbı Adlî Meclisinin ilk raporu hem ni
haidir, hem de katidir şeklinde anlaşılmaktadır. 
Bunun aleyhinde her hangi bir şey ileri sür
mek, yeniden bir şey istemek, mahkemelerce 
dahi mümkün olmaz, şeklinde tefsir edilebilir. 
Bu itibarla ben buradaki «ve katî» kelimelerinin 
çıkarılması ve «nihai» kelimesinin ipka edil
mesini arz ve teklif ederim. 

REtS — önergeyi okuyoruz: 

Başkanlığa 
10 ncu maddedeki (ve katî) kelimelerinin çı

karılmasını teklif ederim. ? 
Çorum 

Ahmet Başıbüyük | 
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ADALET KOMİSYONU ADINA ENVER 

KARAN (Erzurum) — iştirak ediyoruz. 
REİS — Necip Bilge'nin takririni tekrar 

okuyoruz. 
(Necip Bilge'nin takriri tekrar okundu.) 
(«Kendisine» kelimesinin ilâvesi lâzım sesleri) 
REİS — Efendim takriri okuduk. Komisyon 

iştirak etmemektedir. Takririn dikkate alınma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Takrir dik
kate alınmıştır. 

(Ahmet Başıbüyük'ün takriri tekrar okundu) 
REİS — Komisyon buna iştirak etmektedir. 

Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takrirlerle birlikte maddeyi komisyona ve
riyoruz. 

MADDE 13. — Adlî tabipler, bulunduğu 
yer ve vazifeler dışında her hangi bir yer ve 
vazifede istihdam olunamazlar. 

REİS — Söz istiyen var mı?... 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim; bu maddenin mânasının iyice anlaşıl
ması lâzımdır. Madde diyor ki,, adlî tabipler bu
lundukları yer ve vazifeler dışında her hangi bir 
yerde ve vazifede istihdam olunamazlar. 

Amenna. Bunlar •hariçte vizite alacaklar mı? 
(Onun yeri ayrı, sesleri) (Yeri 18 nci madde 
sesleri) 

Bu meselenin burada halledilmesi lâzımdır 
Komisyon bunu lütfen izah etsin. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NUSRET KİRtŞ-
CÎOĞLU (Çanakkale) — Efendim; bu hususu, 
esasen mütaakıp maddede nazarı itibara almış 
olduğu için arkadaşımızın teklifinin, bu bir zü
hul değilse, kanunun tertibine mütaallik bir ta
lep sayılması icabeder. Bu da yüksek takdirini
ze kalmıştır. Biz burada hükümler şevkettik. 

RElS — 13 ncü madde hakkında başka söz 
istiyen yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir 

MADDE 14. —. Üniversite bulunan şehirler
deki adlî tıp ve kimya endüstrisiyle sinir ve ruh 
hastalıkları klinikleri de, bu şehirlerdeki adlî 
hâdiselerden dolayı, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununa göre bilirkişi sayılır. Bu enstitü ve 
kliniklerde tetkik edilecek adlî tıpla ilgili işler, 
15 nci madde mucibince yapılacak nizamname 
ile tesbit olunur. 
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REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı 
Buyurun, Afi Rıza Sağlar. 
ALÎ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Efendim, 

bu maddeye göre yalnız Üniversite bulunan şe
hirlerdeki adlî tıp ve kimya enstitüleriyle sinir 
ve ruh hastalıkları kinikleri bahsi vardır. Me
selâ Manisa'da resmî Devletin sinir ve ruh has
talıkları hastanesi vardır. Bu dâhil değildir mâ
nası anlaşılıyor! Böyle midir? Eğer böyle değil
se maddeye «Üniversite bulunan şehirlerdeki 
adlî tıp ve kimya enstitüleriyle sinir ve ruh 
hastalıkları klinikleri ve diğer şehirlerde bulu
nan resmî sinir ve ruh hastalıkları klinikleri» 
deyip ondan sonra «adlî hâdiselerden dolayı, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre bi
lirkişi sayılır» demenin çok uygun olacağı kana
atindeyim. Bu bakımdan bu şekilde tashihinin 
komisyonca kabulünü rica ederim. Bu hususta 
bir de önerge takdim ediyorum. 

REÎS — Komisyonun mütalâası nedir? 
KOMİSYON ADINA NUSRET KÎRÎŞOÎOÖ-

LU (Çanakkale) — Efendim) bu maddenin 
maksadı sevkı üniversitelerin adlî tıp mesa
ilinde adlî tıbba gelen malzemeden istifadeleri
ni temindir? Bu bakımdan arkadaşımızın mü
talâaları varit değHdir. ' 

REİS — Ali Rıza Sağlar Sıhhat Encümeni
nin Sözcüsü oMağu için bu hususta verdikleri 
takriri oy» koyamıyorum. 

14 acü maddeyi oyunuza arzediyoTum. Ka
bul edenler... Etmiyenlem.. Kabul edilmiştir. 

Birinci Bolüm 
Müteferrik hükümler 

MADDE 15..— Bu kanunda gösterüeor bü
tün vazifelerin icra sureti ve asistanların ka
bul ve yetiştirme şartları nizammun^ ile teabii 
olunu*, 

REİS— Mütalâa var mı «fendim. 
Maddeyi kabul edenter... Etmiyenler... Ka* 

bul edilmiştir. 

MADDE 16*. — Müşahede altında bulun
durulmak veya muayene edilmek üzere-müesse
sede kalmalarına lüzum görülenlerin, müesse
sede kaldıkları müddetçe yatacak yerleri, yi
yecek ve ilâçları müessesece temin olunur. 

REİS — MÜtaJîfta var mit Maddeyi oyunuza 
arzedîyorum; Kabul edenler... Eftniyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7.1953 O :.* 
10 ncu madde komisyondan gelmiştir, Oku

yoruz. 

Madde 10. — Adlî Tıp Meclisi, bu kanunun 
şümulüne giren işlerde biürkişi ta*aÖödan ve
rilip mazmunları itibariyle Cumhuriyet müddei
umumilikleri ve kaza mercilerince kanaat fe
nci mahiyette görülmiyen veya birbirlerine- mtt-
bayın bulunan raporlar hakkında ilmi ve fennî 
mütalâasını bildiri». 

Meclis, mürettep âeasını» tamamı ile- topla
nır ve ekseriyetle karar verir. Asadan birinin 
mazeret veyş, gaybubeti halinde eksiklik yedek 
âza ile tamamlanır. Ancak tetkik edileeek mev
zuun ilgili bulunduğu mütehassıs âza hazır bu
lunmadıkça o husus hakkında müzakere icra 
edilemez. Meclis reisine-, mazereti veya gaybu
beti halinde en kıdemli â&a vekâlet' eder. 

Meclis lüzum gördüğü hallerde karasını 
vermeden önce tetkik eylediği mevzu ile ilgili 
bulunan evrakın tasdikli suretlerini mahallim
den istiyebileeeği gibi mutlaka aslı üeerinde 
tetkikat icrasına zaruret bulunduğu takdirde 
bunları da istiyebilir* 

Alâkalı şahısları lüzumunda muaye&e re 
usulüne tevfikan istievap edebilir. Her türlü 
tetkikatı yapar ve yaptu-aMlir. 

Meclis, aoele olan işleri diğerlerinden önce 
karara bağlar. Müstaceliyetin takdiri reisin 
teklifi ve meclis ekseriyetinin karariyle olur. 

Meclisin kararlan nihai olmakla beraber 
mahkemelerin delilleri serbestçe takdir hususun
daki salâhiyetlerini takyit etmez. 

Umumi Hıf zıssıhha Kanununun 10 ucu mad
desinin hükümleri mahfuzdur. 

REİS — 10 neu maddenin komisyondan fii
len son şeklini okuttum. Bu hususta söz istiyen 
var ma? 10 ncu maddeyi bu şekilde reyinise ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler;.. 10 w*u 
madde değiştirilmiş şekliyle kabul edilmiştir. 

MADDE İt . — Adlî Tıp Müessesesi ve Meclis 
Reisi ile MecKs asıl ve yedek azaları, şube müte
hassıs müdürlerî ve mütehassıslar, AdR Tıp Mü
essesesi Reis Yardımcısı, Adlî Tıp Meclisi ra
portörleri ve Adlî Tabipler, Hâkimler Kanunun
da olduğu üzere kadroları nispetinıde ayrıca tah
sisat da ahrlar. ' 

ÖMER MART (Çanakkale) — Mfthterem ar
kadaşlar; Adlî Tıp Müessesesi ve Meclisi Reisi 
ile, MecHs azasına, şube mütehassıs müdürlerine 
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Ve mütehassıslarına, Adli Tıp Müessesesi Reis 
yardımcılığına, Adlî Tıp Meclisi raportörlerine 
ve adlî tabiplere, hariçte vazife görmemek şar-
tiyle, Hâkimler Kanununda olduğu üzere kadro
lar ı nispetinde ayrıca tahsisat verilmesini istih
daf eden ve Adalet Komisyonunca tedvin edilen 
17 ve 18 nci maddelerin lâyihadan çıkarılması 
yerinde olacaktır. Zira şayet hâkimler sırf sı
fatlarından ve kanunların kendilerine görme
lerini emreylediği vazifelerden dolayı ödenek ve
riliyorsa evvelâ, bu müessesede vazife ifa eden
ler hâkimlik vasfından da mahrumdurlar ama 
Devletin kanunlarla kendilerine verdiği vazi
feleri ifa eylemektedirler. Hatırlardadır ki, Mec
lisi Âli hattâ bu vasıf ve salâhiyetleri hiz bir 
müesseseye, Şûrayi Devlete bile ödenek tahsi
sini tasvip etmemiş iken bu vasıfları küçük de olsa 
taşımıyan bir camiaya tahsisat itası cihetine git
mek doğru olmaz ve Meclisi Âlinin Şûrayi Dev
let azasına ödenek itasını reddi de sebep değil
dir. Devlet hizmetinde bulunan zümrelerden bi
rine ayrıca tahsisat itasını iltizam için ileriye kâ
mil bir kıstas sürebilmek mümkün değildir. Bu 
vadide ileriye sürülebilecek tek kıstas olsa olsa, 
bütün memur kitlesine teşmili olabilecektir. Bu
gün bilfarz, bir zümre olarak mühendisleri bu 
gibi bir tahsisten mahrum eylemenin izahı pek 
müşkül bir keyfiyettir. Devlet hizmetlerinde 
ehem-mühim tefrik; bugün için mümkün değil
dir ve böyle bir tefrik zaittir de. Salisen, mü
tehassıs kadroları esasen ihtisas mevkii kabul 
edilmiş olmakla beraber Adlî Tıp Müessesesi ve 
Meclisi Reisinin kadrosu 125 lira ve Meclis aza
sının kadroları ise 100 lira asli maaşlı olarak tes-
bit edilmiş ve ilişik cetvelde bu kadrolar ihtisas 
mevkii olarak gösterilmiştir. 

Bu tahsisatın itası halinde çoğalmış işlerin 
süratle intaç olunacağını ümit etmek için elde 
kâfi muta, maalesef, yoktur. 

Tahsisat itasından ziyade müessesenin tersii 
belki bu derdin isabetli devası olacaktır. Buna za-
mimeten verilme'si düşünülen tahsisatın bir ferdîn 
prodüktivitesini tezyit eyliyeceği zannı ise bâ
tıldır. Bu itibarla, muhterem arkadaşlar; Ri
yaset Makamına takdim eylemiş bulunduğum 
iki tay teklifini tasvip eylemenizi bilhassa istir
ham edeceğim. 
. REİS — Halil îmre. 

HALİL İMRE (Sivas1) — Muhterem arka
daşlarım; Anayasa ve alâkalı maddeleri bu mem-
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leket ve Devlet hizmetlerinde vazife almış olan
ların maaş ve ödeneklerinin ayrı bir kanunla tâ
yin edileceğini tasrih etmiş ve ondan sonra 3656 
sayılı Kanunla da bu maaş ve ücretlerin teadü
lünü temin eden bir kanun yapılmıştır. Bu, bi-
lidinği gibi Barem Kanunudur. Bu Barem Ka
nununun dışına zaman geçtikçe, içtimai ve ik
tisadi şartlar ağırlaştıkça, Barem Kanununun 
tadilinin vakit ve zaman içinde inhisarı uzun 
sürmüş ve bu sırasında istisnalar yer yer belir
meye başlamıştır. Bu istisnalardan ilki hâkim
ler tazminatı idi. Hâkimler tazminatını takiben 
makam tahsisatı adı ile yeni istisna ihdas edildi. 
Bunun dışında da kariyer akademik tazminatı 
kabul edildi. Şu halde bizde maaş rejimimizde 
istisnai sahalar bunlardan ibarettir. 

Maaşların bütünlüğü 3656 sayılı Barem Ka
nununda müesses ve mahfuzdur. Ve bunun ya
nında; hâkim tazminatı, makam tahsisatı, kari
yer akademik tahsisatı o'lmak üzere üç istisnai 
tazminat sektörü belirdi. 

Şimdi arkadaşlar; bu kanun vesilesiyle kad
roları, vazifesi,vhizmet ve teşkilâtı tâyin ve tes-
bit edilmiş bulunan Tıbbı Adlî Müessesesini 
Hâkimler tazminatı sektörüne ithal ederek, 
onun da hâkimler tazminatından müstefit olma
sını teklif etmektedirler. 

Şu noktayı bilhassa işaret etmek isterim ki; 
tazminatın mahiyeti, hâkimler tazminatıdır. Ya
ni makam tahsisatı ve sair namla ve kanunla 
müesses bir tahsisat değildir. 

Arkadaşlar, zannediyorum ki, altıncı madde 
münasebetiyle adlî tıbbın fonksiyonu konuşul
duğu sırada bilhassa adlî tıp raporlarının nihai 
bir hüküm olup olmıyacağı, kazayı tahdit edip 
etmiyeceği yolundaki müzakereler cereyan etti
ği sırada bunların asla kaza merciini takyit et
mediği, hâkimin hükmünde istiklâline devam et
mekte olduğu da teyit edilmiş bulunuyor. Bu 
arada tıbbı adlî fonksiyonunun aşağı yukarı ih-
tibari resmî müessesesinin bugünkü adı ile ehli
vukuf müessesesi olmaktan başka bir şey ifade 
etmediği de tebeyyün etti. 

Muhterem arkadaşlar, adalet cihazı kaza fonk
siyonu ve organı Anayasanın 8, 51 ve 53 ncü 
maddelerinin emri dâhilinde amelî surette bir 
tazminat kanununa müstahak olmuşlar ve keyfiyet 
bu yolda inkişaf etmekte ve tatbikat böylece yü
rümektedir. Fakat tıbbı adlî Anayasanın ifade 
ettiği gibi bir kaza fonksiyonu mudur?. Buna hu-
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kukçu arkadaşlarımın tamamen iştirak etmiye- j 
ceği aşikârdır. Zira kaza fonksiyonunu asli mü- I 
esseseler ve yardımcı müesseseler diye ayırmak 
lâzımdır. Kaza fonksiyonu, asli adalet müessese
sinde tecelli eder. Onlar da hususi kanunlarla 
teşekkül etmiş mahkemelerdir ve yine hususi 
kanunlara göre Hâkimler Kanunu ile tâyin 
edilmiş, vazifelendirilmiş kimselerden teşekkül 
eden müesseselerdir. 

Adlî tıp nedir?. Adaletin yardımcı bir mü
essesesidir. Bu müessese bir ihtibari resmî mü
essesedir. Yalnız tıbbı adlî mi dir ihtibari resmî 
müessesesei Bunu pek alâ bilirsiniz ki, bu mües
seselerin başında adlî zabıta gelir. Şehadet mü- I 
essesesini ehli vukufu ahvali şahsiye ve mal si
cilini de içine alır. Sicil muhafızlığına kadar bu
nu götürmek mümkündür. 

Bütün bunlar adalet cihazının yardımcı mü
esseseleridir. Adalet cihazının şahsi organları bir I 
kaza hükmü bir adalet hükmü istihsal etmek için, I 
bütün bu tâli menabiden faydalanır. Fakat bun
lar asla asli müesseseler değildirler. Bu itibarla 
kanunun 17 nci maddesi hâkim tazminatından 
müstefit olmalarını istihdaf ettiği için ayrıca 
mülâhazalara yer olmaksızın, yani bu tazminatı 
başka suretle vermek veya bu mesleki tergip ve 
teşvik yolunda ihtiyar olunacak çalışmalara da 
bu maddenin sarahati karşısında imkân olmaksı
zın bu maddeye hasrü tahsis edilmek suretiyle bu 
müessese bir adlî kaza organı ve bir kazai mer
ci bir hüküm yeri olmaması itibariyle hâkimler 
tazminatından müstefit olmaya liyakati olmadı
ğına kani olmak lâzımdır. Hâkim tazminatı adlî 
kazanın muhtaç olduğu maddi mânevi hâ
diselerden bu kaza organını masun tutmak 
için ihtiyar edilmiş bir istisna sahasıdır. 
Halbuki adlî tıp sahası, arzettiğim gibi 
şahadetler, sicil muhafızlıkları, ehlivukuf gi
bi adalet cihazının asli müesseseleri değil, hâ
kime yardımcı müesseselerden olması dola-
yısiyle prensip olarak bu yardımcı adlî mü
esseselere kadar yardımın teşmil edilip edil-
mi'yeceğini düşünmek lâzımdır. Halbuki bu
nun asla bu saha ile alâkası yoktur. Benden ev
vel konuşan arkadaş Yüksek Meclisinizin mü
zakerelerinin, bir safhasına tevcihi nazar etme
nize vesile verdi. Bu,dıuku.k sistemimizle, ada
let sistemimizle, idari hukuk sistemimizle sara
haten alâkadardır. îdari kaza fonksiyonu gö
ren Şûrayi Devlet azasına ödenek vermeyi tet- | 
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kik ettiğimiz halde, heyeti umumiyesi içinde 
raportörleri de ihtiva etmesi yüzünden Heyeti' 
Aliyeniz onu kaza fonksiyonu ile alâkalı gör-
miyerek teklifi reddetmişti. 

ıKanun yapmak vazifesinde olan Meclisin 
aynı zamanda kanunlar arasındaki ahengi te
min etmek vazifesidir. Kanunun şu maddesini 
birlikte bir kere daha okuyalım : (Adlî Tıp 
Müessesesi ve meclis reisi ile asıl ve yedek aza
ları, ışube mütehassıs müdürleri ve mütehassıs
lar, Adlî Tıp Müessesesi Reis Yardımcısı, Adlî 
Tıp Meclisi raportörleri ve adlî tabipler Hâkim
ler Kanununda olduğu üzere kadroları nispe
tinde ayrıca tahsisat da alırlar.) Bunlar Hâ
kimler Kanununa göre tazminat alamazlar. 
Bunlar Anayasanın sekizinci maddesinde mah
fuz tutulan icra organı değildir. Hâkimler için 
iktiham ettiğimiz bütçe yükü malûmunuzdur. 
Bunun kaza fonksiyonu ile alâkası olmadığını 
Yüksek Heyetiniz takdir buyuracaklardır. 

REÎS — Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Vazgeç

tim. 
REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; sabahtan beri bu kanunun en 
ruhlu maddesi üzerinde Maliye ile karşı karşıya 
çatışıp duruyoruz. (Maliye değil sesleri). Daha 
doğrusu komisyonla, sabahleyin izah ettim. Ko
misyondaki maliyeci arkadaşların zihniyetiyle 
demek istiyorum. (Bravo sesleri, gülüşmeler). 

Arkadaşlar, bir müessese kuruyoruz ve bunu 
şunun için kuruyoruz ki, bugün hâlâ iptidai şek
lini muhafaza etmekte bulunan adalet sistemimizi, 
modern mânasiyle, bugün temessül etmek istedi
ğimiz garp demokrasisi mânasiyle mütekâmil bir 
hale getirmek istiyoruz ve diyoruz ki, bunun ilk 
ve en büyük şartı «kaza müessesesinin, adalet mü
essesesinin, işkinesinde en büyük âmil 
olacak olan, bütün gizli hakikatları mey
dana çıkaracak, mezarın içine gömülmüş olan 
hakikati bulmak; o hakikati bâzan patlamış bir 
silâhın namlusundan bazan bir bıçaktaki pas 
lekelerinden, bir mezar toprağındaki arsenik 
zerresinden çıkartacak olan bu müessese sayesin
de mümkün olacaktır arkadaşlar. 

Adalet sistemimizi tekemmül ettirmek istiyo
ruz ve bunun tekemmül etmesi için de bu mües
sesede çalışacak olan insanların terfih edilmesi 
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lâzımdır, diyoruz. Adlî tıp mütehassısı, bugün 
bir rivayete göre üç, bir rivayete göre de memle
kette dokuz tane imiş. Niçin? Bugün kıyamet gibi 
dahiliye mütehassısı yetişiyor, kıyamet gibi 
operatör yetişiyor, kıyamet gibi kimyager ye
tişiyor da niçin bir adlî tıp mütehassısı yetiş
miyor? 

Arkadaşlar, 30 lira asli maaşla sabahtan ak- I 
şama kadar kadavraların arasında çalışmak kolay 
değildir. (60 lira asli maaş sesleri). 60lira olsun. 
Bu para ile bu şerait altında kim çalışır arka
daşlar? 

Bir yol buluyoruz, diyoruz ki, adalet sistemine 
mütenazır bir müessesedir, bunlara da hâkimlerin 
istifade ettikleri tazminattan istifade etsin. Kar
şımıza Bütçe Komisyonundaki maliyeci' arkadaş
larımız çıkıyor. Bize hayır bu tazminatı koyma-
sak da gençler arasında adlî tıp meslekine inti
sap edecekler bulunur diyemiyor. Yahut bulun
masa da bu adalet sistemi kendi kendine tekâ
mül eder demiyor. Yalnız formaliteye uymazsak, 
bilmem filân kanuna uymazsak olmaz deniyor. 
Hekim, hâkim olamaz deniyor. Şu olamaz, bu 
verilemez, peki, adalet sistemimiz, ne olacak, 
Adalet mekanizmamız bugün olduğu yerde pi
neklesin kalsın mı arkadaşlar? Bize bir yol gös
tersinler. îki çare vardır : Ya Adalet cihazımız 
bugünkü hüviyetiyle tekâmül etmemiş şekilde 
olduğu yerde pinekleyip kalacaktır, yahut Garp 
memleketlerine muvazi olarak lâyık olduğu mer
tebeye erişecektir. Erişmesi lazımsa bize imkân I 
versinler, desinler kî, biz size eleman bulacağız, 
biz size adam yetiştireceğiz, kabul. Ama yalnız 
karşımıza kupkuru prensipler sürüp, mülkün 
esasım teşkil eden adalet cihazının âtıl vaziyete [ 
düşülmesine asla razı olmıyacağız, bu Meclis bu
na razı olamıyacaktır. (Bravo sesleri) { 

HÂDI HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 
Adalet Komisyonu hâkimlere yapıldığı gibi bir I 
tazminat teklif etmişti. Bu kanun neşri tarihin- I 
den merdidir diye de hüküm olduğuna göre bu 
tazminatı nereden ödiyeceklerini derpiş etmişler I 
midirî 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NUSRET KÎRÎŞ-
CÎOĞLU (Çanakkale) — Efendim, evvelâ şunu 
arzedeyim ki, Adlî Tıp müessesesi müntesibinine 
verilecek paranın hâkimler tazminatiyle hukuki I 
bir alâkası yoktur. 

HALÎL ÎMRE (Sivas) — Ha şöyle... I 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Müsaade buyurun Halil Bey, cevap vereceğim. 

REÎS — Halil Bey müdahale etmeyin! Siz 
de devam buyurun rica ederim. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Madde dikkatle okunacak olursa burada sadece 
verilecek paranın miktarını tâyine esas olmak 
üzere bir hüküm sevkedilmiştir. Hâkimler Kanu
nunda olduğu üzere. Hâkimler Kanunundaki se
bepler dolayısiyle değil, onda olduğu üzere, ve
rilecektir. 

Şimdi aziz arkadaşlar, sabahki konuşmamda 
da arzettiğim gibi, adlî tıp müessesesi, muazzam, 
binlerce iş terakümü altındadır. Bugünkü usul 
ile bunun bertaraf edilmesine imkân yoktur, mu
hakkak buna bir çare bulmak lâzımdır. Bu çare
yi Adalet Komisyonu olarak, devam mecburiyetini 
temin edebilmekte bulduk. Fakat dışarda tabipler 
için muazzam iş sahası mevcut dururken tabip
leri muayyen bir maaşla bir masa başında mesai 
saatleri dâhilinde fasılasız oturtmaya imkân bu
lunmadığını bugünkü tatbikat göstermiştir. Ya
ni biz muayenehane açmakta memnuiyet koy
mazsak, başka bir yerde iş almalarına mâni ol
mazsak adlî tabip mensubini, bugün de nasıl ön
lenemiyorsa kendi işleri ile meşgul olacaklar, 
otomobili ile bir iki saat müesseseye uğrayıp ne 
kadar iş yaparlarsa yapacaklar, ondan sonra 
çekilip gideceklerdir ve yine kendi işleri ile 
meşgul olacaklardır. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Dediko
du da devam edecektir. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Ah
met Başıbüyük arkadaşımız da dedikodu devam 
edecektir, diyorlar. Evvelki konuşmalarında 
da hatırlattıkları gibi hakikaten Adlî Tabip Mü
essesesinde çalışan, nihai karar verecek olan şa
hısların muayenehanesinin bulunması hiç ol
mazsa şüphecilerin endişelerini uyandıracaktır. 
Fakat muayenehanede temas imkânını bulma
yınca belki bu lâflar olmıyacak. Hattâ bugün 
dahi bu endişeler izhar edilmektedir. Bunun 
önünün alınmasına da imkân yoktur. Şimdi, 
adlî tıp mensuplarının mesai saatleri içinde mü
essesede çalışmaya mecbur etmedikçe, Adlî Tıp 
Kanununun yapmış olmasının veya olmamasının 
hiçbir farkı kalmaz, (Bravo sesleri). Bugünkü 
haliyle eğer mesai bu şekilde devam edecekse, 
bu kanun kabul edildikten sonra da teferruat 
farkları devam edip gidebilir. (Çoik doğru aeg-. 
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leri). Biz herşeyi malî kaideler -cephesinden mü
talâa edemeyiz. Memleketin bir yarası ortada
dır. Hakimlere verilen tazminatın AdK Tıp 
mtertesfbimne de verilmesini mütalâa etmiyoruz. 
Danıştay için teklif reddedilmiş, bunu misal ola
rak kabul edemiyoruz. Danıştay azalarına bir 
ödenek verilmeli mi, verilmemeli mi, bu, o ka
nunun kabul edilmesine rağmen münakaşa edi
lebilir bir haldir. Fakat zannetmiyorum ki, bu 
sadece verilecek para miktarı için bir endişe ya
ratsın. Çünkü hepsi kabul edilse senede 135 
bin Hra tutmaktadır. 135 bin lira ise Devlet 
bütçesinde mühim bir rakam ifade etmez. Mün
hasıran bu meblâğ- dolayısiyle bu ilsin kabul edîl-
miyeceğini tahmin etmem. Olsa, olsa malî bir 
prensip olarak bu mesele üzerinde durulmakta 
ve bizim maddemize itiraz edilmektedir. Ama 
demin de arzettiğim gibi, münhasıran malî mü
lâhazalarla her sahada fikir yürütmeye imkân 

yoktur. Memleketin bir yarası vardır, bu has
talığın çarelerini bulmak lâzımdır, biz tra ia
reyi bu şekilde bularak huzurunuza getirdik. 
Buna itiraz edenler hize başka Mr çare de ter
siye etmemektecfirler. 

0 halde bu memleket dâvasım halletmek 
için 135 bin lirayı vereceğiz arkadaşlar. Bu su
retle sebepsiz yere aylarca masum olan vatan
daşların hapisanelerde yatmasma mâni olacağız 
veya suçlu olduğu halde memleket içinde elini 
kolunu sallayarak gezenlere mâni olacağız ar
kadaşlar. (Bravo sesleri). Kaldı ki, malî kai
deler dahi bizi bu parayı vermemeye sevkede-
cek mahiyette ağır ve külfetli değildir arkadaş
lar. 

REİS —• Yana sabah saat 10 da toplaşmak 
ü&ere Birleşimi kapatıyorum. . 

Kapanma saati 18 

mmm 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORU 

7. •— Zonguldak Mebusu Abdürrahtuan B&-
yactgiller'in, Marşal ve Karşılıklı Güvmfflt 
y&râun UşktiHı tarafındım Türhiyitye yspdan 
çeşHU yarduniara dair Ba$v§k6lettm olan soru
suna IhfişUri VebiH Fuad K*prulM%nün yazılı 
cevabı f6/1080) 

28.V.1953 
T. B. Mîllet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 

1. Mareal 
3 . Kaû^ş^klı Oüv«»lik Yarchnu Teşkilâta ta

rafından, Türkiye'ye- yapılan yardımlardan; 
A) Her iki yardım teşküâtmdan; yardımın 

başladığı tarihten bugüne fcadar İcrçeBr şeklinde 
olanların her yıJkı miktan, han«j âmme işleri 
i^in, hangi şartlark, 

©) Hibe şeklinde olanlarmtn miktarı itle 
nerelere tehais edüdiğa, 

C) Millî Savunmaya yapılan yardımJarm 
ıniktar, maliyetleriyle ve satış şeklinde olanla
rının, kredililerin ve faizin neden ibaret oldu-

ğtmu, 
Ç) Bu «müddet içinde Yugoslavya, İspanya, 

İngiltere, Fransa, Balânda, İtalya, İsveç, Nor
veç, Belçika ve sair memleketlere yapılan yar
dımların miktar ve mahiyetlerinin - îTaütfiîean 
ise - Bafbakan tarafından yanlı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla rica «derim. 

Zonguidak Milletvekili 
Afedüraataan Boyacjgifier 

4 Temmuz1988 
T. C. 

Bışislerd Vekâleti 
Milletlerarası Ekonomik 
tşler Dairesi Umum Md. 

Şube : 2 
U. No. ö«fi54/6* 

özü : (Soru «n«çgesi ceT*buan 
takdim kılındığı hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meelisi Yüksek 
Başkanlığına 

Yüksek Başvekâlete 'gönderilen 30 Kayış 
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1953 tarih ve 6/1090/5378/11824 sayılı yazıları 
ile ilgilidir: 

Birleşik Amerdka Hükümetinin memleketi
mize yaptığı bilcümle iktisadi ve askerî yar
dımlara mütedair olarak Zonguldak Mebusu 
Abdûrrahman BoyacıgiUer tarafından, Sayın 
Başvekilimizin yazılı olarak cevaplandırmaları 
ricasiyle, Yüksek Makamlarına tevdi olunan 
soru önergesi Başvekâlet Makamınca, cevap
landırılmak'üzere, Vekâletime gönderilmişti. 

Bahis konusu önerge cevabının, bu kere 
ihzar edilmiş olmakla, ilişikte takdim kılındı
ğını derin saygılarımla arzederim. 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Zonguldak Mebusu Abdûrrahman BoyacıgiUer'-
in Maısshall ve Karşılıklı Güvenlik yardımları 

hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Sual : Marshall, Karşılıklı Güvenlik Yardım 

Teşkilâtı tarafından Türkiye'ye yapılan çeşitli 
yardımlardan, 

A) Her iki yardım teşkilâtından yardımın 
başladığı tarihten bugüne kadar kredi şeklinde 
olanların her yılki miktarı, hangi âmme işleri 
için, hangi şartlarla, 

B) Hibe şeklinde olanlarının miktarı ile 
nerelere tahsis edildiği? 

Cevap : a) Malûm olduğu veçhile gerek 
(ECA) gerekse (MSA) yardımları her senenin 
Temmuzunda başlayıp mütakkıp yılın 30 Hazi
ranında hitama eren devreler itibariyle yapıl
maktadır. 

Marshall Yardımlarını tedvir etmek üzere 
kurulan (ECA) İdaresi 1951 takvim yılı sonun
da lâğvedilerek yerine 1952 başlangıcından iti
baren (MSA) Teşkilâtı ikame olunmuştur. Bu 
itibarla Marshall Plânı başlangıcından bugüne 
kadar yapılmış olan (ECA) ve (MSA) yardım
ları devreler itibariyle ve hibe, kredi veya şarta 
bağlı olarak verildiklerine göre I No. lu tabloda 
gösterilmiştir. 

b) ödünç olarak verilen yardım uzun va
deli bir ikrazdır. Yardım gören memleket fay
dalandığı bu krediyi Birleşik Amerika Devlet
lerine borçlanmakta ve onu muayyen taksitlerde 
itfa etmektedir. 

Birleşik Amerika Devletleri Hükümeti ile 
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yaptığımız Anlaşmaya göre borcun ödenmesine 
1952 Temmuzundan itibaren başlanmıştır. 1952 
den 1956 senesine kadar Amerika'ye yalnız fa
iz tutarı ödenecek o tarihten sonra da 35 sene 
vâde ve %2,5 faizle gerek faiz gerek resülmâl 
bir arada ve müsavi taksitlerle ödenerek borç 
kapatılacaktır. 

Marshall Plânı kanalı ile yapılan ikraz yar
dımları için Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti namına hareket eden Export - Import Bank 
ile bir istikraz mukavelesi akdedilmesi ve em
re muharrer bir senet tanzimi gerektiğinden 
Türkiye bu Banka ile 1948 - 1949 devresi için 
biri 30 milyonluk, diğeri, birincisinin yerine ka
im olmak üzere, 38 milyonluk ve 1949 - 1950 
devresi için de bir milyonu teknik yardım ol
mak üzere, 36 milyonluk istikraz Anlaşmaları 
imzalanmışır. Bu Anlaşmalar Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından 5282, 5359 ve 5852 sa
yılı kanunlarla onanmıştır. 

1 Temmuz 1951 - 30 Haziran 1952 yardım yı
lında memleketimize Amerikan Hükümetince 
tahsis olunan 70 milyon dolarlık yardımın 11,2 
milyon dolarlık kısmı ikraz şeklinde verilmiş 
ve bu husustaki istikraz Anlaşması Hükümeti
miz adına Washington Büyükelçimiz ve Karşı
lıklı Güvenlik Teşkilâtının Ajanı sıfatiyle hare 
ket eden Export - Import Bank arasında 13 Ha
ziran 1952 tarihinde Washington'da imzalan
mıştır. 

Mezkûr Kredi Anlaşması Büyük Millet Mec
lisinin tasvibine iktiran eylemiş bulunmaktadır. 

c) (MSA) mevzuatı yapılan sevkiyatm ilk
önce kredi kısmından bilâhara hibe kısmından 
ödenmesini âmirdir. Muhtelif dairelerin ihtiyaç
larını karşılamak üzere sevkedilen - çeşitli mal
zemenin kredi veya hibe kısmından olduğunu 
tefrike imkân yoktur. Diğer taraftan bilindiği 
gibi memleketimize yapılmış olan direkt yardım
lar Amerika üzerinden, endirekt yardımlar ise 
Avrupa üzerinden mubayaaya imkân verdikle
rinden bu yardımların daireler arasında taksim 
ve tevziinde, kredi veya hibe oluşları nazarı iti
bara alınmaksızın, direkt veya endirekt oluşla
rına göre muhtelif dairelere tahsis yapılmak
tadır. Başlangıçtan bugüne kadar yapılmış 
olan yardımların devreler itibariyle tahsisleri
ni gösterir malûmat aşağıdadır : 
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1948 -1949 ve 1949 - 1950 devresi direkt ye endirekt yardımlarının tevzi şekli 

((000 $)' 

1948-1949 1949-1950 
Direkt Direkt Endirekt 

1. Tarım 
2. Bayındırlık r 
a) Su işleri 
b) Karayolları 
c) Demiryolları ve Limanları 

İnşaat Reisliği 
3. (Sağlık 
4. Ulaştırma : 
a) Denizyolları 
'b) Demiryolları 
5. İşletmeler : 
a) Sümerbank 
b) Etibank 
6. Gümrük - Tekel 
7. istatistik 
8. Harita 
9. Toprak Ofis : 
a) Et ve balık 
<b) Buğday 

10. Ekonomi ve Ticaret : 
a) Piyasa 
b) Petrol 

22 148 

— 
5 000 

— 
— 

— 
— 

— 
18 881 

—. 
— 
— 

— 
— 

— . • 

2 971 

14 013 

400 
9 000 

— 
850 

609 
300 

— 
8 752 

I 

300 
300 

1 540 
13 821 

5 520 
— 

1 411 

1 060 
251 

3 500 
— 

6 951 
11 758 

1 680 
12 853 

840 
— 
.— 

6 100 
— 

27 817 
•— 

49 000 65 405 74 2İ1 

- a a s f e -
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b) 1950 - 1951 devresi yardımının tevzi şekli 
A) Direkt yardım (45 000 000 $) 

1. Tarım Bakanlığı (Tarım âlet ve makinaları tohıım ve mücadele ilâçları) 
2. Millî Savunma 
3. Etibank 
a) Zonguldak Havzası 
b) Enerji nakil hattı ve Sarıyar Barajı 
4. Bayındırlık Vekâleti 
a) Karayolları 
b) Hava alanları 
e) Elektrik etüd işleri 
5. Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti (Sıtma mücadele) 
6. M. T. A. 
7. özel teşebbüs 
a) Hilton Oteli 
b) İbrahim Ethem Ulugay Kimyaevi 
e) İstanbul Çimento fabrikaları 
8. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı (Kamyon, kamyon yedekleri, oto lâstikleri, 

ilâçlar makina yedekleri, gazete kâğıdı, teneke, maden direği, mücadele ilâç
ları, navlun) 9 301 000 

8 501 000 
13 822 000 

1 236 000 
3 682 000 

4 500 000 
801 000 
60 000 

1 644 000 
795 000 

210 000 
387 000 
61 000 

Yekûn 45 000 000 

B) Endirekt yardım (25 000 000 $ lifc başlangıç bakiyesi) 
1. Devlet Denizyolları (sipariş edilen gemilerin taksitleri karşılığı olarak ) 
2. Devlet Demiryolları (Lokomotif yedek parçaları mubayaası için) 
3. Sümerbank (Karabük kok ve sinter tesisleri taksitleri karşlığı) 
4. Tekel (tuzlalar işletme malzemesi için) 
5. Etibank (Sarıyar Barajı inşası Zonguldak ve Garp linyitleri amenajman mal

zemesi mubayaa ve taksitleri) 

; : . - . • • - - * « = . • - , , • . - • • - .< -< Y e k û n 

4 560 000 
1 360 000 
1 680 000 
495 000 

16 905 000 

25 000 000 

28» 
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c) 1951 - 1952 Devresi yardımının tevzi şekli 

Endirekt yardım 
Direkt yardım (Hususi kaynak) Yekûn 

Mevzular $ $ $ 

I -
II -

III -
IV -
V -

VI -
VII -

VIII -
IX -

X 
XI -

Millî Savunma 
Makina ve Kimya Endüstrisi 
Tarım 
Sağlık 
Karayolları 
Su işleri 
Hava meydanları 
Etibank 
Sümenfoank 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Piyasa (Petrol Müştakları) 

Yekûn 

, 
2 000 000 
6 200 000 
l 000 000 
3 500 000 

— 
— • 

7 300 000 
— 

2 500 000 
— 

22 500 000 

14 000 000 
2 500 000 
7 260 000 

— 
— 

650 000 
819 000 

.1.0 245 000 
3 063 000 

— 
8 963 000 

47 500 000 

14 000 000 
4 500 000 

13 460 000 
1 000 000 
3 500 000 

650 000 
819 000 

17 545 000 
3 063 000 
2 500 000 
8 963 000 

70 000 000 

1952 - 1953 
Ekonomik Yardım Programı 

(000$) 
Endirekt yardım 

Direkt yardım (Hususi kaynak 
Daire $• $ Yekûn 

Ekonomi ve Ticaret 
Bayındırlık Vekâleti 
Karayolları 
Denizbank 
Sümerbank 
Etibank 
Makine ve Kimya Endürtrisi 
Kurumu 
Tarım Vekâleti 
Toprak Ofis 
Devlet Demiryolları ve Liminları 
Hava alanları 
Petrol Ofis 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Navlun 

4 205 
643 

5 287 
— 
— 

3 460 

2 373 
5 160 
8 480 

316 
453 
— 

473 
150 

2 000 

2 831 
1 226 
1 313 
1 116 
1 086 
4 055 

1 204 
929 

1 136 
6 428 

49 
600 
27 
— 

2 000 

7 036 
1 869 
6 600 
1 116 
1 086 
7 515 

3 577 
6 089 
9 616 
6 744 

502 
600 
500 
150 

2 000 

33 000 22 000 55 000 
Ayni askerî yardım olarak 12 000 

67 000 

— 287 -



B : 102 6.7.1953 O : 3 
Sual (C) : Millî Savunmaya yapılan yardımların miktar, maliyetleriyle ve satış şeklinde olanla

rının kredilerinin ve faizlerinin neden ibaret olduğu? 
Cevap : Millî Savunma için Amerika Birleşik Devletlerinden şimdiye kadar alman yardımlar 

şöyledir : 
Ayni askerî 

yardım (Dolar) M. S. A. Dolar Kargılık para-
$ yardımları $ lardan (T. L.) 

100 000 000 
95 000 000 
102 000 000 
150 000 000 13 822 000 169 024 000 
224 000 000 14 000 000 100 000 000 
202 000 000 12 000 000 111 400 000 

873 000 000 39 822 000 380 424 000 

T. L. olarak : 2 444 400 000 111 521 600 380 424 000 

2 444 400 000 
111 521 600 
380 424 000 

T, L. olarak mecmu yekûn 2 936 345 600 

MSA ve karşılık paralar sütununda gösterilen nakdî yardımlar Millî Savunma Vekâletinin Büt
çesine yardım olarak konmaktadır. Bu paraların irat ve masraf işlemleri Bütçe Kanununun 4 ncü 
maddesi mucibince yapılmaktadır. 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 (Mukarrer) 
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Sual : C : Bu müddet içinde Yugoslavya, İspanya, İngiltere, Fransa, Holânda, İtalya, İsveç, 

Norveç, Belçika ve sair memleketlere yapılan yardımların miktar ve mahiyetleri : 

Cevap : Muhtelif memleketlere yapılan yardımlarla nevileri aşağıdaki cetvellerde belirtilmiştir. 

IV - Muhtelif memleketlere devreler (itibariyle yapılan EOA ve MBA yardımları 

Nisan 3, 1948 - Nisan 30, 1953 
fe (Milyon dolar olarak) 

Memleket 1948-49 1949-50 1950-51 1951-52 1952-53 

Avustralya 
Belçika - Lüksembur* 
Danimarka 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
İzlanda 
İrlanda 

Holânda 
Endonezya 
Norveç 
Portekiz 
İsveç 
Trieste 
Türkiye 
İngiltere 
Yugoslavya 
Navlun 
Avrupa Tediye Birliği 

280,0 
261,4 
126,2 

1.313,4 
613,5 
191,7 

8,3 
86,3 

668,0 
507,0 

64,1 
101,1 

— 
45,4 
17,9 
49,0 

1.619,7 
— 
— 
— 

166,5 
210,9 

86,1 
698,3 
284,7 
156,3 

7,0 
44,9 

403,7 
268,3 

37,3 
89,5 
38,8 
51,9 
12,5 
58,5 

907,9 
— 
— 
— 

114,3 
74,3 
45,1 

433,1 
399,1 
167,1 

8,4 
15,0 

244,0 
101,9 

— 
46,1 
11,7 
21,2 
2,1 

4)5,0 
298,4 

29,0 
— 

350,0 

116,0 
8,9 

14,0 
261,5 

91,7 
178,8 

5,5 
— 

159,3 
100,0 

— 
16,8 

• — 

11,4 
— 

70,0 
350,0 

80,3 
33,5 
11,4 

35,0 
— 
4,5 

307,5 
23,8 
55,0 
2,2 
— 

80,0 
— 
— 
— 
—* 
— 
— 

45,0 
405,0 

95,7 
10,3 

— 

Yekûn 5.953,0 3.523,0 2.405,9 1,486,2 1.064,0 
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Muhlelif, memleketlere yapılan ECA ve MSA yardımlarının net 

Nisan 3, 1948 - Nisan 30. 1953 . 
(Milyon dolar olarak) 

Memleketi 

Avustralya 
lielçika - Lüksemburg 
Danimarka 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
tzlânda 
trlânda 
ttalya 
I [olanda 
Endonezya 
Norveç 
Portekiz 
tsveç 
Türkiye 
Trieste 
İngiltere 
Yugoslavya 
Navlun 
Avrupa Tediye Birliği 

Yekûn 

Hibe 

672,1 
32,4 

228,4 
2.364,6 
1.153,5 

693,9 
20,4 
18,0 

1.254,8 
796,3 

83,1 
193,2 

5,5 
— 

118,6 
32,6 

2.148,4 
80,3 
33,5 

361.4 

10.285,7 

Kredi 

— 
68,1 
33,3 

225,6 
16,9 

— 
5,3 

128,2 
95,6 

149,5 
17,2 
39,2 
36,7 
20,4 
84.0 

— 
384.8 

— 
— 

1.304,9 

yardım 

4,7 
446,0 

9,1 
61,4 

218,6 
— 
3,5 
— 

87,6 
30,5 
1,1 

.1.0,9 
8,3 

86,7 
17.3 

— 
530,5 

— 
— 
— 

1.515,9 
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Tablo No. 1 
^ı Baalangıçtan itibaren memleketimize yapılan (ECA) ve (MSA) Yard 

(000 $) 

Devreler 

1948 - 1949 
1949 - 1950 
1950 - 1951 
195İ - 19S£ 
1952 - 1953 

Yekûn 
Teknik yardım 

Umumi yekûn 

H i b e 
Direkt 

1 200 
16 160 
45 000 
11 300 
45 000 

118 660 

118 660 

y a r d ı m l a r 
Endirekt Yekûn 

71 522 

47 500 
22 000 

141 022 

141 022 

1 200 
87 682 
45 000 
58 800 
67 000 

259 682 
6 663 

262 345 

Kredi yardımları 
Direkt Endirekt Yekûn 

38 000 
34 840 

11 200 

84 040 

84 040 

55 000 

55 000 

55 000 

38 000 
34 840 
55 000 
11 200 

139 040 
] 160 

140 200 

Şarta bağlı 
Dirent E 

9 800 
7 503 

17 303 

17 303 
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Kastamonu Mebusu Galib Deniz ve 4 arkadaşının, Köy Kanunu
nun 44 ncü maddesinin 2 sayılı bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları (2/195) 

**-*• " Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığımı 

442 sayılı Köy Kanununun 44 ncü maddesinin ikinci bendinin tadili hakkında hazırlanmış olan 
kanım teklifi ile gerekçesi Yüksek Meclisin tasvibine arzolunmak üzere ilişik olaralk sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile rica ederiz. 3 1 . I I I . 1951 

Kastamonu milletvekilleri 
G. Deniz H. Tosunoğlu H. Türe A. Keskin M. A. Milhio 

Köy Kanununun 44 ncü maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında gerekçe 

* : * • ' • • • • 8 i . m . I M I 

Yüksek Başkanlığa 

Danıştay Genel Kurulunun 6.1.1951 tarihinde ve çoğunlukla vermiş olduğu bir kararla, köy
lere elektrik tesİBatı vücuda getirmek işinin köy ihtiyar meclisinin göreceği işleri tadat eden Köy 
Kanununun 44 ncü maddesinin ikinci bendinde yazılı cami, hamam ve mektep gibi köylüye faydalı 
işlerden saymamış ve Devrekani îlce İdare Kurulunun kamulaştırmaya dair olan kararını bozmuş
tur. 

Danıştay Genel Kurulu, bu kararına mesnet olarak elektrik tesisatı vücuda getirmenin, 2 nci 
bentte yazılı «gibi» teşbih edatının şümulüne giremiyeceğini (bununla beraber elektrik tesisatı vü
cuda getirmek, Köy Kanununun 13 ncü maddesindeki köylünün yapacağı işlere dâhil bulunmadığı
nı) ileri sürmüştür. 

Fikir ve kanaatimizce her iki sebep de varit değildir. Çünkü; büyük köylerde elektrik tesisatı 
vücuda getirmenin, her halde hamam yapmaktan daha büyük faydalar sağlıyacağma hiç şüphe edi
lemez. Esasen (zabıt ceridesi Cilt 6, Sayfa 341 de) Başbakanlıktan mevrut 1/299 sayılı KöV Kanu
nu lâyihasının Dahiliye ve Adliye encümenleri komisyonlarının 16. X I I . 1339 gün ve 6/651 sayılı 
müşterek mazbatasında adı geçen maddelere göre köylerin sapacakları mecburi ve ihtiyari işlerden 
maksadın ve bu maddelerin kanuna alınmasındaki ihtiyacın (muhtelif köylerin terekkiyatı zehniyc 
ve telâkkiyatı medeniyeleri için bir vüsat ihdası) olduğu kayıt ve işaret edilmiş bulunmaktadır. 

Bu asırda elektriğin köylere dâhi tesis ve ulaştırılmasının medeni bîr ihtiyaç olduğunda zerre
ce şüphe ve tereddüde mahal yoktur. 

İkinci sebebe gelince : 
Bu sebebin de varit olmadığı mütalâasındayı;-:. Zira; hamam yapmak mecburi islerden değil, 

köylünün isteğine bağlı ihtiyari işlerdendir. Ve böyle olmasına rağmen 44 ncü maddenin sözü ge
çen 2 ncî bendi, hamam yapmak için kamulaştırmayı kabul ve tecviz etmiştir. Binaenaleyh, elek
trik tesisatı vücuda getirmenin, kanunun 13 ncü maddesinde derpiş edilmiş olan mecburi işle* 
meyanında bulunmaması idare kurulu kararının bozulmasını gerektirmemeli idi. 

Danıştay Genel Kurulunun bu şekilde tecelli eden içtihadı karşısında 2 nci bendin daha şümul
lü bir şekilde ve köylerimizin elektrik tesisatı inşası karşısında onlara kolaylık sağlamak maksa-
dîyle mezkûr maddeye bir kelime ilavesiyle yeniden tedvinine lüzum ve zaruret hâsıl olduğu ka-
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naatinde bulunduğumuzdan ve Danıştay karariyle halledilmiş olan bir hâdise hakkında yeni bir 
karar istihsal edilemiyeceğinden sözü geçen köyün elli bin lira kadar sarf ederek getirdiği makine
lerin harabiden vikayesi esbabına tevessül ve badema köylerde elektrik tesisatı inşasında ihtiyar 
heyetlerine istimlâk salâhiyetini tanımanın köylerimize faydalar sağlıyacağı mülâhaza edilmiş ol
duğundan kanun teklifimizin müstacelen müzakere buyurulmasım arz ve rica ederiz. 

Kastamonu Milletvekili 
H. Tosunoğlu 

içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 29 XI . 195% 

Esas No. 2/195 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Kastamonu Milletvekili Galib Deniz ve 4 ar
kadaşının, Köy Kanununun 44 ncü maddesinin 
2 sayılı bendinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun teklifi, Hükümet temsilcisinin iştirakiyle 
komisyonumuzda görüşüldü : 
. Teklifin gerekçesi ve metni okunup tümü 
üzerinde yapılan görüşmeler sonunda; filhaki
ka Köy Kanununun 44 ncü maddesinin ikinci 
bendinde (İhtiyar Meclisi; mektep, cami, hamam 
gibi köylüye faydalı olan işleri yapmak için is
tediği yeri değer parası ile satın alır ) denmek
te olup fıkranın bu tahdidi ifadesi dolayısiyle 
tatbikatta köye faydalı fakat fıkrada sayılma
mış diğer mevzular ve bu meyanda elektirik te
sisi yapmak için köyce istimlâk yapılıp yapıl-
mıyacağı hususunda tereddütler doğmasını mu
cip olmuş, hattâ Danıştay'da muhtelif kararla-
riyle aksi karara varmıştır. 

Bu yüzden bugün köylerimizde; her bakım
dan medeni bir ihtiyaç halinde bulunan elek
tirik tesislerinin yapılması için istimlâke gidil
mesi kabil olmadığından adı geçen* fıkraya 
(Elektrik tesisatı) kelimelerinin de konulması, 
komisyonumuz üyelerinden bâzılarının, bu mev
zuun bir kanun tadili değil, bir yorum konusu 
olabileceğine mütedair müalâaları dolayısiyle 
evvelâ bu husus oya konulup konunun yorum 
değil, tesis mevzuu olduğuna ve teklifin aynen 
kabulüne çoğunlukla tarar verildi. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
İçişleri Ko. Başkam Başkan V. 

Edirne Bursa 
R. Nasuhioğlu N. Yılmaz 

Sözcü Kâtip 
İzmir Muğla 
P. Arat Y. Başer 

Afyon K Amasya Balıkesir 
A. Veziroğlu K. Eren 8. Başkan 

Bursa Çoruh Çorum 
R. Aybar Z. TJral Tefsir yoluna 

gidilebilir. 
B. Koldaş 

Erzurum İsparta İsparta 
M. Zaren K. Demiralay T. Tola 

İmzada bulunmadı. İmzada bulunmadı. 
Kastamonu Kırklareli Kütahya 

. F. Keçecioğlu F. Üstün Y. Asya 
Ordu Samsun Trabzon 

N. Fırat M. öakefeli H Orhon 
İmzada bulunmadı İmzada bulunmadı. 

Van Zonguldak İstanbul 
/. Akın Tefsir yoluna C. Türkgeldi 

gidilemesi fik
rindeyim. 

A. Yurdabayrak 

( S. Sayısı: 100) 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/195 
Karar No. 23 

19.1.1953 

Yüksek Reisliğe 

Kastamonu Mebusu Galib Deniz ve 4 arka
daşının Köy Kanununun 44 ncü maddesinin iki 
sayılı bendinin tadili hakkındaki kanun teklifi 
İçişleri Komisyonunun lehte mütalâasını havi 
raporu ile komisyonumuza havale edilmekle ge
rekli tetkikat yapılıp görüşüldü: 

Teklifin gerekçesinde yazılı mucip sebebe 
binaen mezkûr 442 sayılı Köy Kanununun 44 
ncü maddesinin 2 sayılı bendinde tasrih olunan 
«Mektep, cami, hamam gibi köylüye faydalı 
olan işleri yapmak dçin istediği değer bahası ile 
satmalmır» fıkrasındaki (gibi) teşbih edadmın, 
köylünün yapacağı mecburi ve ihtiyari işlere 
taallûk eden aynı ıkanunun 13 ve 14 ncü mad
delerinde yer almamış bulunmasından (elektrik 
tesisatına) raci olamıyacağı ve dolayısı ile tef
sir cihetine de gddilemiyeceği ve Şûrayı Devlet 
kararının da bu şekilde tecelli etmiş bulundu
ğu anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca elektrik tesisatının, köylü
nün yapacağı mecburi ve ihtiyari işler meya-
mnda tadat olunmamış olmasından dolayı sözü 
geçen (gibi) teşbih edatına müsteniden bir tef
sire gitmenin kanun vâznnın köylüye tahmilini 
istediği malûm ve muayyen işler dışında bâzı 
çeşitli faaliyetlere de girişilmesine sebebiyet 
vereceği mütalâa olunmuştur. Bununla bera
ber elektriğin gerek tenvir kabiliyetinden ve 

gerek sınai enerjisinden istifade etmek üzere 
'köylü tarafından tesisat vücuda getirilmesi ar
zusu bugünkü köy kalkınması anlayışımıza ta-
mamiyle tetabuk eylemektedir. 

Bu itibarla teklif sahiplerinin belirttikleri 
veçhile (elektrik tesisatı) ibaresinin de ilâvesi 
suretiyle mezkûr fıkranın aynen kabuliyle te
sis yoliyle tadiline karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin yüce tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu Rapor 
Başkan Sözcüsü 
İzmir Aydın 

H. özyörük C. Ülkü 
Manisa Ankara 
Ş. Ergin O. T. lltekin 
Çoruh Edirne 

M. Güney M. Enginim 
Gümüşane İçel 

H. Tokdemir Ş. Tol 
İstanbul Kayseri 

A. Moshos Y. Z. Turgut 
Konya Kütahya 

M .Obuz 8. 8. Nasuhoğlu 
Siird Sivas 

Ş. Türkdoğan N. Ertürk 
Tokad 

M. önal 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 
Aydın 

N. Geveci 
Gazianteb 
G. Ktnoğlu 
İstanbul 

F. H. DemireUi 
Konya 

H .Aydtner 
Maraş 

M. özsoy 
Tokad 

H. ökeren 

KANUN TEKLİFİ 

Köy Kanununda bâzı değişiklikler yapılması 
hakkında, kanun teklifi 

MADDE 1. — 442 sayılı Köy Kanununun 44 
ncü maddesinin ikinci bendi aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir: 

«İhtiyar meclisi, mektep, cami, hamam, elek
trik tesisatı gibi köylüye faydalı olan işleri yap
mak için' istediği yeri değer pahasiyle satmalır. 
Mal sahibi razı olmazsa kaza idare meclisi işi 

gözden geçirir. Kaza idare meclisinin kararma 
söz yoktur.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü İçişleri 
Bakanlığı yürütür. 

«•» 
( S. Sayısı : 100 ) 

• 





S. SAYISI : 246 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Millî Eğitim ve Bütçe ko

misyonları raporları (1/623) 

T.C. 
Başvekâlet 9. VI. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2595, 6/1826 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reislisine 

4926 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkımda Millî Eğitim 
Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 4 . VI . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihası ve iligikleriyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil V. 
•''••"•""** ''•'*•• • " " " » • Dr. E. ff. Üstimdağ 

Esbabı mucibe lâyihası 

Memleketimizin kültür seviyesinin mütemadiyen yükseltilmesi ve her gün inkişaf etmekte bu
lunan endüstri ve tarım faaliyetleri de dikkate alınarak günün ihtiyaçlarına göre orta, meslekî 
ve teknik öğretim müessenelerini bu ihtiyaçlara tam mânasiyle cevap verecek şekilde tevsi etmek 
ve her yıl yeniden okul açmak zarureti vardır. 

Vekâletimiz önümüzdeki yıllarda lisesi bulunmıyan 18 ilde mevdut olan ortaokulların tedricen 
liseye çevrilmeleri, ortaokulu bulunmıyan 126 ilçede ve mahallî yardımlarla ortaokul binası yap
mış ve yapmakta olan bucaklarda ortaokul açılmışı isteklerini karşılamak durumundadır. Geçen 
yıllarda açılan lise ve ortaokulları ölçü olarak göz önünde bulundurmak suretiyle her yıl orta
lama yeniden 50 ortaokul ve 4 lise ile öğrenci sayısının artması dolayısiyle eski okullarda ilâve
ten 200 şube (Sınıf) açılacağı muhakkak görülmektedir. 

Meslekî ve teknik öğretimde ise : 
Erkek teknik öğretim: 
Yalnız 1953 - 1954 öğretim yılında faaliyete geçirilmek üzere İzmir'de müstakil motor, 

Adana'da müstakil traktör, motor ve ziraat aletleri okulu; Denizli, Samsun ve Diyarbakır'da trak
tör, ziraat atelyeleri şubeleri; Kayseri ve Zonguldak'ta elektrikçilik şubesi, Sivas'ta radyoculuk 
şubesi, Ankara'da yol tekniker okulu, İstanbul 'd* da su tekniker okulu açılacaktır. 
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Bundan başka : 

30 aded gezici demircilik ve marangozluk il ve köy kursu 
10 » duvarcılık ve dülgerlik yapı kursu 
5 » ilce sıhhi tesisatçılık kursu 
3 » örme mobilyecilik kursu 

24 > halk eğitimi, endüstri ve esnaf kursu 
4 » tuğla ve kiremit kursu 

16 > öğretmen tekâmül kursu 
açılacaktır. 

Kız Teknik öğretim : 
Bir kız enstitüsü, 4 kız orta sanat okulu, 12 akşam kız sanat okulu ve 40 aded ilce sabit ve köy 

kadınları biçki - dikiş gezici kursu açılacaktır. 
Ticaret öğretim : 
İstanbul'da turizm ve otelcilik meslek okulu, Diyarbakır'da bir ticaret lisesi veya şubesi ile 

muhtelif illerde 18 aded halk eğitim kursları açılacaktır. 
Bundan başka yine önümüzdeki yılda 100 aded gezici ve sabit kurs ile 25 - 30 kadar meslekî ve 

teknik okul açmak zarureti karşısında bulunmaktayız. Bunlara ait hazırlıklar da yapılmaktadır. 
Yukarda tafsilen arzedilen okulları açabilmek dçin öğretmen ve memur kadrolarına ihtiyaç 

vardır. 10 Haziran 1946 tarihli ve 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterilen 
(kadrolar ise 1953 ve 1954 yılları ihtiyaçlarını karşılamıyacaktır. 

Bu ihtiyacı karşılamak üzere: 
A) Ortaöğretim: 
1. 1953 yılında yeniden açılacak lise ve ortaokullar idarecileri için; 
2 aded 80 lira ücretli müdür 

24 » 50 » » » 
2 » 60 » » » yardımcımı 

1954 yılı içinde de; 
2 aded 80 lira ücretli müdür 

40 » 50 » » > 
2 » 60 » » » yardımcısı 

40 » 30 » » » » 
•0. 1954 yılında yeniden açılacak şube (sınıf) ve okulların öğretmen ve memur ihtiyacını kar

ışılmak üzere muhtelif derecelerden 350 aded öğretmen ve 20 aded de memur kadrosu, 
B) Meslekî ve fteknik öğretim: 
1. Yukarda arzedilen okulların 1953 - 1954 öğretim yılnıdan itibaren faaliyete geçirilebilmesi 

ve hazırlıklarının bitirilmesi, aynı-zamanda fiilen 2919 sayılı Kanuna göre çalışan ve maaşlarını 
ücret karşılığı alan öğretmenlerin kadrolara alınmak suretiyle telâfisi mümkün olmıyan kayıplar 
önlenmiş ve mağduriyetlerine de Son verilmiş olunacaktır. 

Bu husus da dikkatfe almarak 1953 yılı içdn muhtelif derecelerden 317 öğretmen, 
2. 1954 yılı için de aynı mucip sebeplere dayanılarak muhtelif derecelerden 500 aded öğret

men ve 25 aded de m'emur kadrosu istenmiştir. 
1953 yılı için teklif olunan kadroların tazammun ettıiği ödenekler senesi içindeki tasarruflarla 

karşılanması mümkün görüldüğünden ek ödenek iistenmiyecektir. 
Eğitim v© öğretim sahasındaki normal çalışmalar ancak istenilen kadrolar alındığı takdirde 

mümkün olacaktır. 
T**m ftaı mateutââ, l&mtâmmç bolojamakta'dar; 

( S. Sayısı : 246 ) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No - i/623 
Karar No : 15 

J* . VI . 19SS 

Yüksek Reisliğe 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariy-
le merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına da
ir 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında, Millî 
Eğitim Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince 4 . VI . 1953 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası 
Yüksek Reislikçe komisyonumuza havale buyu-
rulmuş olmakla Millî Eğitim Vekâleti temsilci
leri hazır oldukları halde mesele tetkik edildi. 

Memleketin maarif sahası yıldan yıla geniş
lediği halde öğretmen kadro cetvellerindeki 
miktarların sabit kalması yeni yeni açılmış olan 
müesseselere öğretmen tâyin edilmesine imkân 
vermediği gibi bir taraftan da üst derecelere 
yükselme hakkını kazanmış olanlara terfi imkânı 
vermemektedir. Edirne 

Millî Eğitim temsilcilerinin . vermiş oldukla- C- Köprülü 
rı geniş izahlardan teklif olunan yeni kadrolar- Seyhan 
la ihtiyacın tatmin edilemiyeceği anlaşıldığın- A. N. Asya 

dan bu ihtiyacı bir derece daha tatmin edebil 
mek için (2) sayılı cetvelin (5) işaretli lise ve 
ortaokullar öğretmen ve memurları kısmındaki 
11 nci derecenin karşısında gösterilmiş olan 
3281 sayısının 3381 e çıkarılması üzerinde it
tifak hâsıl olmuş ve bu tadille cetvellerin heye
ti umumiyesi ve kanun metni de Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Reisi 

Trabzon 
M. B. Tardkçıoğlu 

Burdur 
M. özbey 

Sözcü 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 
Çankırı 

Söz hakkım mahfuzdur 
K. Arar 

Kars Yozgad 
Tezer Taşktran H. Üçöz 
Gümüşane Sinob 

V. M. Kocatütk N. Sütoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/623 
Karar No. 101 

Yüksek Reisliğe 

».VH.İ93İ 

4926 sayılı Kanluna bağlı 1 ve 2 sayılı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Millî Eği
tim Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri He 
yetince Yüksek Meclîse arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 9 . V I . 1953 tarihli ve 6/1826 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası, Millî Eğitim 
Komisyonu raporu ile birlikte komisyonumuza 
havale olunmakla Maliye ve Millî Eğitim Vekâ
letleri temsilcileri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de taf-
silen yazılı olduğu üzere maarif sahasında temadi 
eden inkişaf ve yeniden açılacak mekteplerinin 
de kadro ihtiyaçları gözönünde bulundurularak 
1953 ve 1954 senelerinde tatbikına ihtiyaç hâsıl 
olan kadroları temin maksadiyle hazırlanmış bu
lunmaktadır. 

Lâyiha üzerinde Hükümet mümessillerinden 
gerekli izahat alındıktan sonra maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

( S. Sâyrsı : 246 ) 
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Lâyihanın birinci maddesi halen mevcut lise 

öğretmen okulu ve ortaokullar öğretmen ve me
murlarına ait kadrolarla erkek teknik, kız tek
nik ve ticaret okulları ve gezici kurslar kad
rolarının sadece kaldırılmasını istihdaf etmek
te, ikinci maddesi ise bu kadrolar yerine 1953 
yılı ile 1954 ve mütaakıp yıllarda tatbik edile 
cek kadrolara ait bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler 
sonunda, birinci madde, mevcut kadroların kal
dırılıp yerine konulması teklif olunan kadrolara 
mütaallik olarak hazırlanmış ve ikinci madde 
bıı suretle lâyihadan çıkarılmıştır. 

Lâyihanın ek görev tazminatı kadrolarına 
ait üçüncü maddesi komisyonumuzca hazırlanan 
birinci maddeye mütenazır surette ikinci mad
de olarak tanzim ve kabul olunmuştur. 

Birinci ve ikinci maddelerle teklif edilen 
kadrolar yerine yalnız 1953 Malî yılı içinde 
kullanılacak kadroları gösteren 3 ve 4 sayılı 
cetvellere ait hüküm geçici madde olarak ko
misyonumuzca eklenmiştir. 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının 
birleştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının bu 
lâyihadan önce kanun halini alacağı düşünüle
rek, bu öğretmen okullarının, lise, öğretmen 
okulu ve ortaokullar öğretmen ve memurları 
meyanında bulunan öğretmen ve memurlanm; 
ait kadroların oradan çıkarılarak mezkûr lâyi
haya bağlanması teklif olunmuştur. 

Müzakere mevzuu olan lâyihaya bağlı cetvel
lerde bu sebeple nazarı dikkate alınmamış bu
lunan (170) öğretmen ve (31) memur kadrosu 
tevhit, kanun lâyihası henüz kamuıiyet iktisap 
etmemiş olmasına binaen bu kadrolarda çalışan 

laıın açıkta kalmalarına mahal bırakılmaması 
maksadiyle bu lâyihada alâkalı cetvellere alın
mış bu suretle halli hazır vaziyet muhafaza edil
miştir. 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının 
tevhidine dair olan kanun lâyihasının müzake
resinde bunlara ait kadroların ortaokul ve li
selere ait kadrolar meyanmdan çıkarılarak ay
nen veya tadilen o lâyihaya eklenmesi mümkün
dür. 

Komisyonumuz Millî Eğitim Komisyonunca 
ilâve olunan (100) öğretmen kadrosuna, Millî 
Eğitim Vekâleti mümessillerinden aldığı malû
mat ve izahattan sonra lüzum görmiyerek kad
roları Hükümetin teklifi veçhile kabul etmiştir. 

Hükümet teklifinin dördüncü maddesi şek
len değiştirilmek suretiyle, beşinci maddesi 
ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası 
ile ilişiği bulunan cetveller öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi temennisiyle Umumi Heyetin tas
vibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 
Reis yerine Sözcü 

istanbul Çanakkale Eskişehir 
H. Hüsman K. Akmantar A. Potuoğlu 

istanbul İstanbul îzmir 
S. Oran F. Sayımer B. Bilgin 

Kastamonu Kırklareli Konya 
E. Türe, 8. Bakay M. Â. Ülgen 
Malatya Ordu Samsun 
M. S. Eti R. Aksoy T. ilen 

Siird Trabzon 
B. Erden S. F. Kalayaöğlu 

( S. Sayısı : 246 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4926 saytlı Kanuna bağlt 1 ve 2 sayût cetveller
de değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 10 Haziran 1946 tarihli ve 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin «V» 
işaretli Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağ
lı okul ve kurumlar başlığı altındaki (Lise, öğ
retmen okulu ve ortaokullar öğretmen ve me
murları kısmına dâhil) kadrolar ile «VI» işa
retli Meslekî ve Teknik öğretim dairelerine bağ
lı (Erkek Teknik, Kız Teknik ve Ticaret okul
ları) kısmındaki kadrolar - 5284 sayılı Kanun
la eklenen kadrolar dâhil - ve 18 Haziran 1952 
tarihli ve 5965 sayılı Kanunla ihdas olunan ge
zici kurs öğretmenlerine ait kadrolar kaldırıl
mıştır. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince kal
dırılan kadrolar yerine ilişik (1) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar 1953 yılında, (2) sayılı 
cetvelde yazılı olanlar 1954 Malî yılı başından 
itibaren kullanılır. 

MADDE 3. — 10 Haziran 1946 tarihli ve 
4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin 
«111» işaretli (Lise, öğretmen Okulu ve Orta 
okullar idarecileri) başlığı altındaki ek görev 
tazminatına ait kadrolar kaldırılmış ve bunla
rın yerine 1953 Malî yılında uygulanacak kad
rolar ilişik (3) sayılı cetvelde, 1954 Malî yılı 
başından itibaren tatbik edilecek kadrolar da 
(4) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil V. ve 
Sağ. ve Sos. Y. V. 
E. H. Üstündağ 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE&İŞTİRİŞÎ 

4926 saytlı Kanuna bağlt 1 ve 2 sayût cetveUerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 10 Haziran 1946 tarihli ve 
4926 sayılı Kanuna Ibağlı (1) sayılı cetvelin 
«V» işaretli Orta öğKetim Umum Müdürlüğü
ne bağlı okul ve kurumlar başlığı akındaki 
(liste, öğretmen okulu ve ortaokullar öğretmen 
ve memurları kısmına dâJhil) kadrolar ile «VI» 
işaretli meslekî teknik öğretim dairelerine bağ
lı (erkek teknik, kız teknik ve ticaret okulları) 
kısmındaki kadrolar - 5284 sayılı Kanunla ek
lemen kadrolar dâJhil - ve 18 Haziran 1952 ta
rihli ve 5966 sayılı Kanunla ihdas olunan ge
zici kurs öğretmenlerine ait kadrolar kaldırı
larak yerine bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar konulmuştur. 

MADDE 2. — 10 Haziran 1946 tarihli ve 
4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
«ni» işaretli ve (lise, öğretmen okulu ve orta
okullar idarecileri) başlığı altındaki ek görev 
tazminatına ait kadrolar kaldırılarak yerine 
bağlı (2) saydı kadrolar konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci madde ile kaJbul 
edilen kadrolar yerine 1953 yılında bağlı (3) 
sayılı cetvelde yazılı olanlar ve ikinci madde 
ile kaJbul edilen ek görev tazminatı kadroları 
yerine bağlı (4) sayılı cetıveld© olanlar kulla
nılır. 

Bu kanun neşri tarihinde; me-MADDE 3. 
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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M ; 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili' 
Y. Üresin 

içişleri Vekili ve 
Dışişleri V. V. 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H.Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H.Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Ytrcah 

B. K. 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

V. Lise, öğretmen okulu ve ortaı 
men ve memurları 

3 öğretmen 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 > 

10 » 
11 » 

8 Içhîzmetleri Şefi 
9 » 

10 » 
u » 

9 İdare memurları 
10 » 
11 » 
12 » 
13 » 
14 » 

Sayı Aylık 

okullar öğret-

9 
72 

188 
273 
306 
397 
483 
772 

3441 
1 
4 

10 
13 
5 

15 
14 

157 
118 
87 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
50 
40 
35 
30 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

VI. Meslekî ve Teknik öğretim dairelerine bağlı | 
(Erkek teknik, kız teknik ve 

2 Profesör 
ticaret okulları) | 

2 125 | 

D. 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
8 
9 

10 

3 
4 
5 
6 
7 
8-
9 

10 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sayı 

2 
4 
6 

15 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 

1 
5 

12 
39 
64 

149 
400 
778 
988 

1060 
21 

Ayılk 

100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 u u 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

( S. Sayısı : 246 ) 



D. Görevin çeşidi 

10 Gezici kurs öğretmeni 
11 » » » 
12 » » » 
13 » » » 
9 Ambar müdürü 
9 Kâtip ve hesap memuru 

10 » » > 
11 » » » 
12 » » » 
13 » » » 
14 » » » 

Sayı 

5 
80 
491 
199 
1 
9 
24 
42 
62 
74 
17 

Aylık 

35 
30 
25 
20 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

D. Görevin çeşidi Sayı Ayılik 

11 Kâtip ve satmalına memuru 
12 » > » 
13 » » » 
10 Amibar depo memuru 
11 » » » 
12 #» » » 
13 *» » > 
11 İç hizmetler şefi 
12 » » » 
13 » » » 
10 Kitaplık memuru 
11 » » 

4 
7 
7 
1 
3 
10 
33 
1 
1 
1 
2 
2 

30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
30 
25 
20 
35 
30 

[2] SAYILI CETVEL 

V - Lise ve ortaokullar öğretmen ve memurları 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
8 
9 
10 
11 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İç hizmetleri şefi 
» » 
» » 
» » 

İdare memurları 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

11 
80 
188 
273 
306 
432 
778 
942 
3281 

1 
4 
10 
13 
5 
20 
19 
157 
123 
92 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
50 
40 
35 
30 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

VI - Meslekî ve teknik öğretim dairelerine bağlı 
(Erkek teknik, kız teknik ve ticaret okulları) 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 

2 
2 
4 
6 

15 

125 
100 
90 
80 
70 

6 Doçent 
7 » 
8 » 
9 > 
8 Asistan 
9 » 

10 » 
3 Öğretmen 
4 » 
5 » 
6 » 
1 » 

9 
10 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

iGezici kurs öğ. ni 

A.mbar müdürü 
(Kâtip ve H. memuru 

» » 

,» » 
:» » 

2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1' 
6 
13 
42 
70 
153 
'288 
691 

1675 
1060 
21 
5 
80 
531 
429 
1 
10 
30 
»50 
66 
,76 
21 

70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
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D., 

11 
12 
13 
10 
11 
12 

Görevin çeşidi 

Kâtip ve-satmalına M. 
» » 
» » 

Ambar depo memuru 
» » 
» .» 

Sayı 

4 
7 
7 
1 
3 

.10 

Aylık 

30 
25 
20 
35 
30 
25 

D. 

13 
11 
12 
13 
10 
11 

Görevin çeşidi 

Ambar depo memuru 
İç hizmetleri şefi 

» ;» 
,» 1» 

Kitaplık memuru 
$ » 

Sayı Aylık 

33 20 
1 30 
1 25 
1 20 
2 35 
2 30 

Görevin çeşidi 

[3] SAYILI CETVEL 

Sayı Ücret 

/ / / - Lise, öğretmen okulu ve ortaokullar ida
recileri 

Müdür 3 150 
3 125 

25 100 
23 90 
26 80 
35 70 

Görevin çeşidi 

Müdür 
» 

Müdür yardımcısı 

Sayı Ücret 

95 
264 

5 
10 
21 
71 

102 
147 
370 

60 
50 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

[4] SAYILI CETVEL 

/ / / - Lise ve ortaokullar idarecileri 
Müdür 3 

» 3 
» 25 
» 23 
» 28 
» 35 
» * 95 

150 
125 
100 

90 
80 
70 
60 

Müdür 
Müdür 

» 
» 
» 
.» 
» 
» 

yardımcısı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

304 
5 

10 
23 
71 

102 
147 
410 

50 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
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Millî Eğitim Komisyonunun değiştirdiği cetvel 

[2] SAYILI CETVEL 

V 

Görevin çe§idi 

- Lise ve ortaokullar öğretmen 

3 öğretmen 
4 » • 
5 

İ6 
» 
» 

* 7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
8 İç hizmetleri şefi 
9 , » » 

10 » » 
11 » » 
9 îdare memuru 

10 » » 
11 » » 
12 » » 
13 * » 
14 » » 

Sayı Aylık 

ve memurları 

11 
80 

188 
273 
306 
432 
778 
942 

3381 
1 
4 

10 
13 
5 

20 
10 

157 
123 
92 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
50 
40 
35 
30 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

T l - Meslekî ve Teknik öğretim dairelerine bağlı 
(Erkek Teknik, Kız Teknik ve Ticaret okulları) 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 
6 Doçent 
7 » 
8 » 
9 « * 
8 Asistan 
9 » 

10 » 

2 
2 
4 
6 

15 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35' 1 

1 D-
3 
4 
5 
6 

1 7 
i % 

9 
10 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 
11 
12 
13 
10 
11 

Görevin çeşidi 

öğretmen 

* 
» 

.» 
; » 
» 
» 
» 

Gezici kurs öğretmeni 
» 
» 
» 

Ambar müdürü 
Kâtip ve H. (memuru 

» 
» 
» 
» 
» 

Kâtip ve satınalma M. 
» 
» 

Ambar depo memuru 
» 
» 
» 

îçhizmetleri şefi 
» 
» 

Kitaplık memuru 
» 

Sayı Ayılk 

1 
6 

13 
42 
72 

153 
283 
691 

1675 
1060 

21 
5 

80 
531 
429 

1 
10 
30 

# 50 
66 
76 
21 
4 
7 
7 
1 . 
3 

10 
33 
1 
1 
1 
2 
2 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
30 
25 
20 
35 
30 
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Bütçe Komisyonunun değistirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

V. Lise öğretmen okulu ve 

3 öğretmen 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 

Sayı J 

ortaokullar öğret 
ve memurları 

8 îç hizmetleri şefi 
9 ' » » 

10 » » 
11 » » 

9 İdare memurları 
10 » » 
11 » » 
12 » » 
13 » •» 
14 » » 

Yi - ilfê Zefcî ue 
(Erkek teknik, 
2 Profeısör 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 
6 Doçent 
7 ' » 
8 » 
9 » 
8 Asistan 
9 » 

10 » 

12 
83 

192 
280 
820 
449 
794 
968 

3363 
1 
4 

10 
15 
5 

20 
20 

169 
127 
104 

^yılk 1 

lmen 

100 
90 
80 
70 1 
60 1 
50 
40 
35 
30 
50 
40 
35 
30 
40 
35 
30 i 
25 
20 
15 

teknik öğretim dairelerine bağlı 
kız teknik ve ticaret okulları) 

2 125 
2 100 
4 90 
6 80 

15 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 

70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 

D. 

3 
4 
5 
« 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 
İH 
12 
13 
10 
11 

Görevin çeşidi 

öğretmen 
» * 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gezici 'kurs öğretmeni 
» » 
» » 
> » 

Ambar müdürü 
Kâtip ve hesap «meımuru 

» » 
» » 

?> » 

Kâtip ve satmalına ımemuru 

» » 
Ambar ve depo memuru 

» » 
» » 
» » 

îç hizmetleri şefi 
» » 
» » 

Kitaplık memuru 
» » 

Sayı ı 

1 
6 

13 
42 
72 

153 
283 
691 

1675 
1060 

21 
5 

80 
531 
429 

1 
10 
30 
50 
66 
76 
21 

4 
7 
7 
1 
3 

10 
33 

1 
1 
1 
2> 
2 

iylık 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
30 
25 
20 
35 
30 
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Görevin çeşidi 

- 1 1 -
[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Ücret I 

III - Lise, öğretmen okulu ve ortaokullar 
idarecileri 

Müdür 

Görevin çeşidi 

okul 

3 
3 

25 
25 
34 
35 

lar 

150 
125 
100 
90 
80 
70 

Müdür 

Müdür yardımcısı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sayı Ücret 

95 
304 

5 
10 
24 
80 

105 
150 
420 

60 
50 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

[3] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

V. Lise öğretmen okulu ve 

Sayı 

ortaokullar i 
men ve memurları 

3 öğretmen 
4 * 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
8 İç hizmetleri Şefi 
9 .> » 

10 » » 
11 » » 
9 îdare memurları 

10 » » 
11 » » 
12 » » 
13 » » 
14 » » 

10 
75 

192 
280 
320 
414 
499 
798 

3523 
1 
4 

10 
15 
5 

15 
15 

169 
122 
99 

Aylık j 

iğret-

100 
90 i 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
50 
40 
35 
30 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

VJ. Mesleki ve teknik Öğretim dairelerine bağlı 

(Erkek teknik, kız teknik ve 

2 Profesör 
3 » 
4 % 
5 » 
6 » 

ticaret okulları) 

2 
2 
4 
6 

15 

125 
100 
90 
80 
70 

1). 

6 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 

9 
9 

10 
11 

! 12 
13 
14 

Doçent 
s> 
» 
* 

Asistan 
> 
» 

Görevin çeşidi 

öğretmen 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gezici kurs öğretmeni 
» 
» 
» 

» » 
» > 
> » 

Ambar müdürü 
Kâtip ve hesap 

» 
I» 
!» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

memuru 
» 
» 
» 
P» 
» 

Sayı Aylık 

2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
5 

12 
39 
64 

149 
400 
778 
988 

1060 
21 
5 

80 
491 
199 

1 
9 

24 
42 
62 
74 
17 

70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
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D. Görevin çeşidi 

11 Kâtip ve Satınalma memuru 
12 » » » 
13 » » •» 
10 Ambar depo memuru 
İ l » » » 
12 'Vi :» » » 

- 12 — 
Sayı Aylık | D. 

4 
7 
7" 
1 
3 
10 

30 
25 
20 
35 
30 
25 

Görevin çeşidi 

13 Ambar depo memuru 
11 tçhizmetleri şefi 
12 » . » 
13 » » 
10 Kitaplık memuru 
11 » » 

Sayı 

33 
1 
1 
1 
2 
2 

Aylık 

20 
30 
25 
20 
35 
30 

Görevin çeşidi 

[4] SAYILI CETVEL 

Sayı Ücret | Görevin çeşidi 

III - Lise, öğretmen okulu ve ortaokull-ar 
idarecileri 

Müdür 3 
3 

25 
25 
32 
35 

150 
125 
100 
90 
80 
70 

Müdür 

Müdür yardımcısı 
» » 

» » 
» ' » 

Sayı Ücret 

95 
264 
5 
10 
22 
80 
105 
150 
380 

60 
50 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
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