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Birinci Oturum 
Kastamonu Mebusu Galib Deniz ve 4 arka

daşının Köy Kanununun 44 neü maddesinin 2 
sayılı bendinin değistirlmesi hakkındaki kanun 
tekldfi, talebi üzerine geri verildi. 

Gündemdeki soruların ıkanun teklif ve tasa
rılarından sonra görüşülmesi hakkındaki öner
ge, ıkabul «dildi. 

4926 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair İcanun, ka
bul edildi. 

Adlî Tıp (Müessesesi kanunu lâyihasının 
Adalet Komisyonu metninin üzerinde görüşül
mesi kabul olundu. Maddeler üzeninde de bir 
müddet görüşüldükten sonra 

öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üaere 
Birleşime ara verildi. 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İkinci Oturum 
, Adlî Tıp Müessesesi kanunu lâyihasının 

maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olun
du. 

Birleşime <ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Adlî Tıp Müessesesi (kanunu lâyihasının 

maddeleri üzerinde görüşüldü. 
Vaktin gecikmesine binaen 7. VII. 1953 Salı 

günü sat 10 da toplanılma'k üzere Birleşime aon 
verildi. 

Reisvekilî Kâtip 
Manisa Mebusu Gazianteb Mebusu 
M. Kurbanoğlu A, Ocak 

Kâtip 
Rize Mebusu 

A. Morgil 

TekUf 
1. — Niğde Mebusu Necip Bilge'nin, kanun

ların Teşkilâtı Esasiye Kanununa uygunluğu
nun kazai murakabesi hakkında »kanun teklifi 
(2/550) (Adalet, içişleri ve Anayasıa komisyon-

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

larma); 
Rapor 

2. — iş Kanununun 37 nci maddesinin tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Geçici Ko-
misyom raporu (3/437) (Gündeme). 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,10 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu, (Kayseri) thsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoblama yapılacaktır. 
Afyon Karahisar seçim bölgesinden kütahya 

•seçim bölgesine kadar yoklama yapıldı. 
RE IS — Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 
1. — Ankara Mebusu SalâhaddiH Âdü'in, me

busluktan istifa eitiğine dair önergesi (4/364) 

RElS — Ankara Mebusu Salâhaddin Âdil'in 
mebusluktan istifa ettiğine dair bir önerge var

dır okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
İstanbul 22 . 6 . 1953 

Üç senelik mebusluğum şırasında siyasi haya-
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timiz cereyanlarına intibak imkânını maalesef 
bulamadığım gibi son zamanladra vücudumda 
hissettiğim taap sebebiyle de bu mesuliyetli va-
zifei teşrîiyeye devamı doğru bulmadım. 

Seçmenlerime beyanı itizar ederek milletve
killiğinden istifamın kabulünü rica ederim. 

Derin hürmetlerimle 
E. General 

Salâhaddin Âdil 

REÎS — Ittılaınıza arzolusmuştur efendim. 

Gündemle ilgili takrir var okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Bugünkü gündemde mevcut kanun tasarı ve 

tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Urf a Mebusu 
Reşit Kemal Timuroğlu 

RElS — Tasvip edenler lütfen işaret buyur
sunlar..." Tasvip etmiyenler... Tasvip edilmiştir. 
• Müzakereye başlıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

REÎS — Adlî Tıp Müessesesi kanun lâyiha
sı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

17 nci madde üzerinde söz alan arkadaşlar. 
Halil Imre. 
HALÎL ÎMRE (Sivas) — Muhterem arkadaş

larım; bugünkü müzakerelerimize başlarken Tıb
bı Adlî Kanununun konuşulması sırasında mev
zuun şu veya bu istikamette kazanılması uğru
na ve pahasına ihtiyar edilen ifade tarzı üzerin
de biraz yumuşak tarizde bulunmak istiyorum. 

Bilhassa bu mevzuda en son konuşan Burha-
nettin Onat arkadaşım sık sık malî zihniyetten, 
bütçe zihniyetinden bahsederek, meseleyi mevzu 
dışında mütalâa etmek gibi bir ihtiyacı hatırlatır 
beyanda bulundular. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz şu kanaatte
yim ki, her arkadaş, mütalâaları 'ile muhterem 
heyetinizin huzurunda meseleyi tenvir edici bir 
fikir getirmekten başka bir iddiada değildir. 
Her arkadaş kanunu salim b'ir tarzda tetkik ve 
tenvir etmek; yolunu aydınlatmak gayretinden 
başka bir gayret izhar etmemektedir. Yalnız şunu 
arzedeyimki Meclis, Meclis olarak, kanun vâzıı 
olarak Devletin nescinde bulunan, dokusunda bu
lunan şeyin atkısı ve çözgüsü mahiyetinde olan 
hukuk, maliye ve iktisattan uzafc bulunamaz. Ha
kikaten bugün Devlet bünyesinde, idari, adlî, 
iktisadi rejimden başka tıbbi rejim diye bir şey 
mevzuubanis olmamaktadır. Biz külli olarak mü
talâaları bu disiplin içinde tanzim, tedvin etmek 
mecburiyetindeyiz. Kaldı ki biz hiçbir meslekî 
mütalâanın kanuna faydalılığı yanında küçüm

ser mahiyette 3,5 senedir asla bulunmadık. 
Arkadaşlar, şimdi; mevzua bir daha avdet 

edeyim. 
Muhterem arkadaşlar, dün bu husustaki son 

mâruzâtımda Tıbbı Adlî müessesesi mensupları
na 17 nci madde ile kadro maaşlarından başka 
verilmesi derpiş edilen ve Adalet Komisyonun
ca da terviç ve teklif edilen hâkim tazminatı, 
dün de arzettiğim gibi, bu müessesenin mahke
me ve mensuplarının hâkim olmamaları yüzün
den ve Tıbbı Adlî Müessesesinin asli bir kaza 
organı olmaması yüzünden tazminat verilmesi
nin muhik olamıyacağı yolunda mâruzâtta bu
lunmuştum. Bunu takiben, Adalet Komisyonu 
sözcüsü arkadaşım Nusret Kirişcioğlu : (biz bu
rada hâkim tazminatına kıyasen bir tazminat 
vermekteyiz.) Dediler. Kıyas yoliyle bir tahsisat 
vaz'ı mümkün değildir. Burada malî anlayışın 
az çok jnalî usulün ihmal edilmemesi zarureti 
vardır. Hâkimler tazminatına kıyasen bir taz
minat verilmesi keyfiyeti, kanunda mündemiç 
olsa dahi bütçe içinde bir tahsisatın mevzu ol
maması yüzünden verilmesi mümkün olmıyacak-
tır. 

Bu itibarla kıyasen bir tazminat verilmesi 
mümkün olmadığına göre ve tazminat için kıyas 
yolu ihtiyar edildiğime göre bu müessesenin ka-
zai bir müessese olmadığı bu suretle teyit et
mekte olduğuna göre, bu tazminatı, şu halde 
hâkim tazminatı dışında bîr esbabı mucibe ile 
teyit etmek icabedecektir. Şu halde »bunun hâ
kim tazminatı olmadığına ve hâkim tazminatı 
olmadığı muhterem komisyonca da teyit edildi
ğine ve ancak bunun kıyasen verilmesi matlup 
olduğuna göre, iş bunun kıyasen verilmesi 
mümkün olup olmadığı noktasında toplanmak-
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tadır. Kıyas, benzer müesseseler için mevzuuba- I 
histir. Burada böyle bir benzerlik bulunmadı
ğına göre, bunun yeni bir tesis olması lâzımge-
lir. Çünkü, bunlar hâkim değillerdir, hâkim 
tazminatından müstefit olmazlar; madde içinde 
münderiç vazifeli bir makam temsil etmemek
te olduklarından makam tahsisatından müstefit 
olamazlar; kariyer akademike de dâhil olmadık
larından kariyer akademik tahsisatından da 
istifade edemezler. Şu halde hangi istisna ha
linden müstefit olmak istiyorlar? Hiçbir hal 
bu istifadeye açık değildir. Yalnız Barem Kanu
nunun istisnaları içine girmeyi istihdaf ediyor
sa, Barem Kanununda gedikler açmak gayesini 
Muhterem Heyetinizin rıza göstermiyeceğine ka
niim. Zira bir mesleki tergip ve teşvik bahsinde, 
bilhassa meseleleri sistem halinde mütalâa et
mek endişesiyle maaş rejiminin esasını bozma 
cihetine gidilmesinin bendeniz doğru olmıya-
cağına kaniim. Her meslekin hususiyetleri hu
zurunuza geldikçe, hava kuvvetleri, denizaltı 
kuvvetleri ve bilhassa taşrada çalışan doktorla
rın vaziyetlerini hatırlamak isterim, bunlara 
yüzde elli zam teklif edildiği zaman, muhasıran 
maaş sisteminin bütünlüğünü korumak gaye
siyle kabul buyurmamıştmız. Bu demek değil
dir ki, bu memleketin sağlık hizmetlerine karşı 
ihtiyaçları artık sona ermiştir. Bu memleketin 
her tarafında sağlığa ihtiyaç apaçıktır. Fakat 
bu ihtiyacın yanında endişe ile takip etmekte 
olduğumuz husus, bütçenin personel masraf
larının takatidir. 700 milyon liraya baliğ ol
muş bir haddi 138 bin lira ile aşıp aşmamakta 
mevzuubahis değildir. Bu 138 bin lira taham
mül edilemiyecek bir külfet de değildir. Fakat 
Muhterem Heyetinizin bilhassa vâzıı kanun olan 
heyetlerin bir kânunun tedvini sırasında mad
deleri bütün bir sistem içinde mütalâa etnvek 
mecburiyeti vardır. Her hangi kararın, men
sup olduğu idari ve malî sistem içindeki ihtilâf
larını mutlaka kararın ittihazı sırasında nazara 
almıya zaruret vardır. Bu itibarla bir zam ne 
kadar kıyas yoliyle ihtiyar edilmiş olsa dahi 
kıyas yolunun da bu tarzda istihsali mümkün 
olmadığına göre bu istisna, 3656 sayılı Maaş 
Kanununun bir istisnasını yaratmaktadır. Yal
nız şunu tekrar edeyim ki, artık kuvvei kari-
beye gelmiş, Hükümet erkânın ve alâkalı ar-
Içadaşlarm pek yakından bilmekte oldukları ve 
önümüzdeki Teşrini sânide ilk defa huzurunuza ] 
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gelecek işlerden biri olarak Maaş ve Barem 
Kanunu vardır. O zaman bütün devlet hizmet
leri küllü ile birer birer mukayese edilmek im
kânı bulunacaktır. Bugün tedvin edilmekte 
olan kanunla âmme hizmeti deruhde etmiş va
tandaşlar arasında farklar yaratmaktan içtinap 
etmenizi bilhassa rica ederim. 

Bu itibarla meselenin hâkimler tazminatı 
yoliyle istihsal edilmesine imkân yoktur. Müm
kün olmadığını Komisyon Sözcüsü arkadaşımız, 
kıyas yolunu ihtiyar etmek suretiyle tahdit et
miş bulunduğunu, ancak meseleyi ehemmiyeti 
itibariyle hâkimler tazminatı derecesine çıkmış 
bulunduğunu, ileri sürmüşlerdir. Dün de arz-
ettiğim gibi barem rejiminin üç istisnası var
dır, bunlardan bir tanesi hâkimler tazminatı, 
ikincisi makam tahsisatı, diğeri de kariyer aka
demik tahsisattır. 

Bu istisna bunlardan bir tanesine taallûk 
etmediğine göre, bu istisna, 3656 sayılı Kanunu 
ihlâl etmek imkânını vereceğini arzettim. Ba
rem Kanununun müzakeresi önümüzdeki aylar
da. mevzuubahis olduğu bir zamanda parça par
ça meseleleri mütalâa etmeden âmme hizmetleri
nin devlete tahmil • edeceği malî külfetleri top
luca mütalâa etmek, Barem Kanunu içinde mü
talâa etmenin yerinde olacağına kaniyim arka
daşlar. 

REİS — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Aziz arkadaş

lar, 17 nci madde ile adlî tabiplere hâkimler 
gibi ödenek verilmesi bahsinde bâzı arkadaşla
rımız, bu esasın aleyhinde bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizce malûmdur ki, 
bâzı meslek ve vazifelerin hususiyetleri vardır. 
O meslek ve vazife sahiplerine bâzı istisnai va
ziyetler tanımaya mecburuz. Nitekim havacı
lara, denizalfıcılara yıpranma tazminatı veril
diği gibi hâkimlere de makam tazminatı, vali 
ve kaymakamlara temsil tahsisatı verilmektedir. 
Bu, bunların gördükleri vazifelerin hususiyeti 
ve mahiyeti icabı bulunmaktadır. 

Hazırlamakta olduğumuz bu kanunla mem
leketin büyük bir ihtiyacına cevap vereceğimiz 
malûmdur. Bunu yaparken bu imkânları bera
ber mütalâa etmek zarureti aşikârdır. 

Bilhassa Halil îmre arkadaşımız, böyle bir 
hükmün Barem esaslarına aykırı olduğunu izah 
ettiler. Benim şahsi kanaatime göre bu madde-
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nin kabulü Barem Kanunu esaslarına aykırı bir 
vazıyet doğurmuş olmaz. 

Sonra yine arkadaşlar bundan evvel de Da
nıştay Azalarına Tazminat verilmesi hakkındaki 
bir kanunun Büyük Millet Meclisince reddedil
diğini ileri sürdüler. 

Dün, sözcü arkadaşımızın çok güzel tebarüz 
ettirdiği gibi, Danıştay azalarına bu tazmina
tın verilip verilmemesi keyfiyeti bugün dahi 
münakaşa edilebilecek mahiyettedir. Hattâ bun
lar da kazai fonksiyonu ifa ettikleri için veril
mesi îcabederdi, fakat bugün bunun münakaşa 
yeri değildir. 

Halil îmre arkadaşımız, adlî tabipler, kazai 
fonksiyon icra etmez, hâkimlere verilen bu taz
minatın bunlara verilmesine lüzum yoktur, bu
yurdular. 

Arkadaşlar; Hükümet lâyihasının esbabı mu-' 
cibesinde adlî tabiplerin hususiyetleri gayet gü
zel belirtilmiştir. Bilhassa doktor ve hukukçu 
arkadaşlarımız bilir ki, adlî tabiplerin diğer 
doktorlardan ayrıca bir yetişme tarzları vardır. 
Bir suç işliyen sanığın suçu işlemesi sırasında 
aklî haletinin tam olup olmadığının tesbiti hu
susi bilgiye vabestedir. Binaenaleyh kendile
rine alelade maaşla vazife teklif ettiğimiz tak
dirde adlı tababeti, isal etmek isteğimiz gayeye 
ulaştıramayız. Bilhassa 18 nci madde ile adlî 
tabiplere muayenehane açmayı ve dışarda iş ka
bulünü men ettiğimize göre bugünkü maaşlarla 
hiçbir doktor gelmez. Ama bu hâkimler tazmi-
natiyle mi, olur, iki üst derece ile mi olur adını 
değiştirmek mümkün olabilir, fakat bu arkadaş
ları biz tatmin etmek mecburiyetindeyiz. Biz 
bunları alelade barem derecesine tâbi tutarsak 
Adlî Tıp Müessesesine tâbirimi mazur görünüz 
doktor değil odacı dahi bulamayız. Bu itibarladır 
ki, birtakım endişelerin tesiri altında kalmak
sızın bu maddenin kabulünü rica ediyorum. Ak
si halde bu kanunu yapmamızın hiçbir mânası 
kalmıyacaktır. 

REİS — Cevat Ülkü. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka

daşlar, şüphe yok ki, kanunlar zaruret ve ihti
yacın ifadesi olarak çıkarılırlar. Bunun içindir 
ki, bugün memleketimizin hissettiği en büyük 
ihtiyaç ve zaruret günlerdir üzerinde müna
kaşasını yapağımız Adlî Tıp Müessesesinin tam 
randımanla ve bugünkü adalet mekanizmasını 
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tam isabetle işletebilecek bir vaziyete isal 
etmek gayesidir Şu halde 17 nci maddeye ka
dar kabul ettiğimizi maddeler esasen şimdi üze
rinde durduğumuz 17 nci maddenin adlî ta
biplere tazminat verilsin mi verilmesin mi, me
selesini zaten bidayette halletmiş bulunmaktayız. 
Zira kabul ettiğimiz maddeler içerisinde bugün 
adlî tıp teşkilâtının ve o teşkilâta mensup ele
manların tâyinleri terfileri Sağlık ve .Sosyal 
Yardım Vekâletinden alınmış Adalet Vekâletine 
devrdilmiş olmakla bu adlî tabiplerin tamamiyle 
adlî mekanizma içerisinde âdeta hâkimlerin ya
nında tıbbi hukukla tevem olarak birlikte yürü
ten bir mütehassıs Adlî Tıp Heyeti vücuda ge
tirmek suretiyle bir nevi kariyer de vücuda ge
tirmiş bulunmaktayız. Bu suretle tâyinleri, na
killeri ve "terfileri Adalet Bakanlığına devredilen 
bir cihazın muhakkak ki, bu kanunla bâzı hu
susiyetleri de ihraz etmesi lâzımdır. 

İkinci olarak, mütehassıs adlî tabip yetiştirme 
şekillerindeki hususiyetleri de geçmiş madde
lerde kabul etmiş bulunuyoruz. 

Üçüncü olarak, kendi meclisleri için âdeta 
Teniyiz Mahkemesine benzer şekilde tam kadro 
ile toplanarak karar vermeleri sistemini, ni
hayet oraya intisap edecek olan adlî tabiplerin 
ve mütehassısların netice itibariyle bütün günle
rini ve saatlerini tıbbı adlî işlerine tahsisini 
âmir bulunan bir hüküm de kabul etmiş bulun
maktayız. Ayrıca 4 sene gibi bir mecburi hizmet 
müddeti koymaktayız. Gayet tabiîdir ki, dört 
sene mecburi hizmetin külfetine karşılık, bir 
nimet olarak dahi muhakkak bu tazminatın ve
rilmesi icabeder. Yine kabul ettiğimiz bir mad
de ile bu gibi mütehassıslar ve adlî tabipler 
hiçbir yerde tâli bir vazife alamazlar, şeklinde 
bir hüküm de kabul etmiş bulunuyoruz. Bu şek
le göre ancak adlî tıp işlerinde vazif elendirildiği-
miz bu şahıslara baremin dar çerçevesi içinde bu
yurun vazife görün, diyemeyiz. Keza bugün 
adedlerini üç ile dokuz arasında saymakta oldu
ğumuz adlî tabiplerin bundan sonra daha fazla 
olacağını hiçbir zaman ümit edemeyiz. Bu itibar
la arkadaşlar esasen Hükümet kendi gerekçe
sinde ve tasarısında adlî tabiplere doğrudan doğ
ruya tazminat verilmesini kabul etmiş bulun
maktadır. Hükümet dahi hazırlamakta olduğu 
Barem Kanununu da nazara alarak tasarıda ve 
mucip sebepler arasında böyle bir tazminatı ka
bul ederken, sırf Bütçe Komisyonunu teşkil edea 
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bâzı arkadaşlarımızın muayyen bâzı malî sistem- I 
lerin ve bâzı prensiplerin taassubu içinde bugün
kü zaruret ve ihtiyacı karşılıyacak bir tazminat 
şeklini kabul etmemekte ısrar etmelerini bugün
kü realite icaplariyle uygun görmemekteyiz. Za
manımızın terakkiyatı karşısında bâzı sınıflar ve 
branşlar vardır ki, onları baremin çerçevesi için
de mütalâa etmek zaruretinde değiliz. Bugün B. 
C. G. aşısını yapan doktor arkadaşlarımızın 
esefle işitiyoruz ki, bu branşlarından ayrılmak 
niyetindedirler. Bu gibi benzeri branşlarda aded-
leri az olan arkadaşlarımızı tatmin edemiyerek 
şu bu tazminat malî sisteme aykırıdır diyecek 
olursak netice ne alacaktır. Dışardan gelecek ec
nebi mütehassıslara avuç dolusu para vermiye-
cek miyiz?. Niçin kendi evlâtlarımızı tatmin et-
miyelim?. (Bravo sesleri) Sözlerimi doğrudan 
doğruya Hükümetin esbabı mucibesindeki şu iba
reyle bitereceğim : (Bu kanun tasarısı ile mem
leket adaletinin görür gözü, işitir kulağı, tutar eli 
ve beraberce işliyen kafası olan adlî tıp müesse
sesi asrın ve Garbın ihtiyaç ve örneklerine göre 
işler bir hale getirilmek istenirken bir yandan 
da bu geniş bilim dalının cazip bir hale sokul
ması tıp şubesine intisap edecek hevesli ve idea
list genç hekimlere istikbal, refah, terakki ve 
terfih sağlanması en esaslı ve en önde gelen bir 
vazife, bir zaruret ve bir ihtiyaçtır,) denilmek
tedir. Şu halde Hükümet okuduğum bu metinle 
bu tazminatın verilmesini kabul etmiş bulunmak
tadır. Sayın arkadaşlarım bugün bir zaruretin 
ifadesi olarak karşımızda bulunan, bu ihtiyacı 
yerine getirmek arzusunda bulunan yüksek he
yetinizin bu tazminatı da kabul edeceğini ümit 
ederek sözlerime son veriyorum. 

REİS — Komisyon Başkanı. 
ADALET KOMİSYONU REİSİ HALİL ÖZ-

YÖRÜK (izmir)—Muhterem arkadaşlar; hâ
kimlere maaşlarından gayrd verilen tahsisatın 
'bir imtiyazı mahsus olduğu ve çünkü Esas Teş
kilât Kanunumuzun ©6 ncı maddesinde (hâki
min maaş ve tahsisatının hussui bir kanunla tâ
yin olunacağı yazılıdır) diyorlar. 

Zaten 1947 senesinde bu Tahsisat Kanunu 
tedvin edilirken de aynı 'hükümlere dayanmış
lardı. Fakat dikkat nazarlarınıza arzetmeyi bir 
vecibe olarak saydığım hususu söylemeden na
sıl geçebilirim? 

Hâkimlere verilmekte olan tahsisatın Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 56 ncı maddesindeki | 
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âmir hükme dayandığı kanaatinde bulunanlar, 
Adlî Tıp Müessesesinin, mahkemelerin ayrıl
maz bir cüz'ü olduğunu dnkâr edebilirler mi? 
Mahkemelerin bilhassa ceza hâdiselerinde adlî 
tıbbın ışığından mütefeyyiz olmaksızın hakika-
ta vâsıl olabilmeleri kabil midir? Bir ceza hâ
kiminin adlî tıbba arzı iftikâr etmeksizin ken
diliğinden suçun kanuni mahiyet ve vasfını ka
tiyetle tesbit edebilmesi nasıl mümkün olabilir? 
Bir insan basit bir tarif ile dahi hiç görmediği 
bir yolcu ve bir sokağı kolay, kolay bulamaz. 
Dünkü celsede burada âdeta adlî tıbbın yardı
mından istiğna edilir tarzda çeşitli mütalâalar 
ileriye sürülerek en nihayet Adlî Tıp Meclisinin 
vereceği karar ve mütalâalarda katî olması 
prensibd dahi kaldırılmış oldu. Bundan dolayı 
hiç kimseye serzeniş edecek değilim. Zaten bu
na hakkım da yoktur. Fakat aziz arkadaşlar, 
eğer Yüksek Meclisin bir ihtisas komisyonu 
varsa buna lütfen biraz kıymet versinler. Su
reti daimede ceza hadiseleriyle yakından temas 
ederek (bunları adlî tıbbın yardımiyle hal ve in
taca çalışmış bulunan arkadaşların görüşlerine 
biraz itimat buyurulsun. Resmî bir Devlet mü
essesesi olan ve bütün unsurların adlî tıpla alâ
kasında 'bir hususiyetin mevcudiyeti tabiî te
lâkki eddlmesi lâzımgelen Adlî Tıp Meclisinin 
meniyet ve itimada şayan olmasından daha nor
mal ne olabilir ? Halbuki Ibu her bakımdan gü
venilir kaynak âdeta ikinci plânda bırakılarak 
hariçten lâatettâyin bir tıp müntesibinin düşü
nüşü daha müreccah ıgörülür, gibi düşünceler 
ileri sürüldü. Adaletin tecellisinde eğer fazla 
bir ışık vermiyorsa onun enerjisini artırmaya 
yarıyan ihtisas maddelerini değerlendirmenin 
çaresini ve tedbirini temin edecek olan şu ta
sarı hükümlerini kabul etmek icabederken, san
ki âdeta her hangi bir Devlet dairesinde ihti
yaca binaen mûtat bir genişleme yapılıyormuş*-
casına itirazlarla karşılaşmaktayız. Evvelce ar-
zetmiştim. Tekrarında fayda görüyorum. İc
ra hâkimleri bittabi hüküm hâkimleri değildir. 
Bunlara da hüküm (hakimlerine verilen tahsisat 
verilmektedir. ıSonra asıl şayanı dikkat olan 
nokta, adalet müfettişlerine ve Adliye Vekâleti 
umum müdürlüklerinde 'çalışanlara da bu tah
sisat esirgenmemektedir. Bunlar da kaza vazi
fesi mi yapıyorlar? Müfettişler, raportörler ve 
vekâlet erkânı Teşkilâtı Esasiyemizin derpiş 
eylediği hâkimlerden sayılabilir mi? Eğer bun-
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lar umumi kaza fonksiyonunun ifasında bir I 
yardımcı vazifesini görüyorlarsa, adlî tıp bun
lardan evvel yer alan ve en başta gelen bir 
yardımcıdır. 

Aziz arkadaşlar; şu cihete bilhassa yüksek 
nazarlarınızı celbe müsaraat ederim. Hâkimle-
re verilen tahsisat, ifa eyledikleri- kaza vazi
fesi ile asla münasebattar değildir. Hâkime bu 
sebeple yani icrayi kaza eylediği için Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 56 ncı maddesindeki hük
me dayanılarak ve bu kanunun âmir hükmü 
yerine getirmiş olmak için ödenek verildiğini 
zannedenler, bu telâkkilerinde tamamen al-
danmış olduklarım şimdi arzedeceğim bir hu
sus ile tamamen anlamış bulunacaklardır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz, hâkimler için 
maaş ve tahsisattan nasıl bahsediyorsa, bütün 
memurlar için de aynı lisanı kullanıyor ve aynı 
hükmü sevkediyor. îşte 93 ncü madde. 

«Bütün memurların evsafı, hukuku, vezaifi, 
maaş ve muhassasatı ve sureti nasp ve azilleri 
ve terfi ve terakkileri kanunu mahsus ile mu
ayyendi}. » 

Görülüyor ki bilûmum memurlar için ko
nulan hükümle hâkimler için 56 ncı maddede 
mevzu hüküm arasında kelime farkı bulunmak- I 
sızın aynı hüküm sevkedilmiştir. 

56 ncı maddede aynen: (Hâkimlerin evsafı, 
hukuku, vezaifi, maaş ve muhassasatları ve su
reti nasp ve azilleri kanunu mahsus ile tâyin 
olunur) diyor, tki madde arasında lâfzan ve 
hükmen en edna bir fark mevcut değildir. Böy
le olduğu halde esas Teşkilât Kanunumuzun 
her iki mevzu hakkındaki hükümleri ayrı zan 
ve telâkki edilerek hâkimlere verilen ödenek 
hakkında bir hususiyet bulunduğu mülâhaza 
sı tamamen mâvakaa aykırıdır. Bu itibarla bâzı 
arkadaşlarımızın bu maddeden hareketle hâ
kimler için bir istisnaiyet kabul edilmesindeki 
mucip sebepleri doğru değildir. 

Her ne olursa olsun, bu mâruzâtı dermeyan 
etmekle hareket noktasının hatalı olduğu ve 
adlî tıp personeline verilmesi icabeden tahsi
satın verilmemesini muhik gösterecek sebebin 
hakikati hale müü&bık bulunmadığını kati de
lillere dayanarak ispat etsek dahi yine ilzam 
edici bir sebep yaratılabileceğini zannetmiyo
rum. 

Çünkü bundan daha başka sebepler de ortaya | 
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atılmaktadır. Ezcümle Şûrayı Devlet bir idari 
kaza müessesesi olduğu halde ona da tahsisat ve
rilmemiştir, deniyor. Filhakika bu bir vakıadır. 
Ama, adlî tıbbın bugt&ıkü durumu ile Devlet 
Şûrasını aynı zaviyeden tetkika imkân buluna
bilir mi? Adlı Tıp ölmek üzeredir. Bunu haya
tiyete kavuşturmak mecburiyetindeyiz, diyoruz. 
Bu lüzum umumiyetle kabul ediliyor. Ama yaşa
tacak gıdayı vermeye gelince birçok mâniler or
taya çıkarılıyor. 

Muhterem arkadaşlar, takdir buyurursunuz 
ki, Adlî Tıbbın infisahı mahkemelerin, yani ada
let cihazının felce uğraması demektir. Adlî Tıb
bın ışığı olmazsa adalet cihazı ve hâkimler, göz
leri önündeki hâdiselerin iç yüzünü göremezler. 
Nuru basardan mahrum insanlar gibi tesadüfi 
hareketlerde de hiç kimsenin hakkı ihkak edil
miş olmaz. 

Adalet cihazımızı büyük maddi fedakârlıklar 
pahasma olsa bile kör topal yürümekten kurtar
mamız lâzımdır. Kaldı k'i, bugünkü mevzuumuz-
da değeri olmıyan bir miktardan bahsedilmekte
dir. Eğer müzakeresi yapılmakta olan maddede
ki hâkimlere verilen tahsisat gibi adlî tabiplere 
de tahsisat verilir, hükmünden kaçınılıyor ve bu 
bir prensip meselesidir diye vâki iddiada ısrar 
ediliyorsa, tahsisat yerine tazminat kelimesi ko
nulmak ve (hâkimlere verilen tahsisat gibi) de
nilecek yerde (adlî tıp elemanlarına kadro ma
aşları nispetinde bir tazminat verilir) hükmünü 
koymak suretiyle maddeyi düzeltmek ve isten-
miyen bir şekilden kurtarmak kabildir. Elverir 
ki adlî tıbba rağbeti temin edecek bir tedbir ve 
çare olan bu maddedeki hüküm reddedilmesin.. 

Muhterem arkadaşlar bütün bu didişme ve 
tartışmalarımızın sebebi şüphe yok ki memleket
te adaletin pürüzsüz tatbikinin sağlanmasını te
min içindir. Çünki adalet olmıyan yerde hürri
yet olmaz. Hürriyet olmıyan yerde de adalet 
bulunmaz. 

Takdir Yüksek Meclisindir. 
REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım, benim dünkü ifadem Halil 
îmrtf; Bey arkadaşımı gücendirmiş, halbuki gü
cenmesinler dîye bendeniz Bütçe Komisyonunu 

; övmekle sözüme başlamıştım. Bunu kendilerine 
hatırlatmak isterim. 

Bilhassa oradaki maliyeci arkadaşlarımın 
yüksek bilgilerine, yüksek kıymetlerine, ahlâki 
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salâbetlerine, yüksek vatanperverliklerine son
suz itimadım vardır. 

Her makinede birçok parçalar vardır. Her 
parçanın da kendine göre bir vazifesi vardır. 
Bu parlâmento makinemizin içinde Hal'il îmre 
arkadaşım gibi birkaç arkadaşımıza da Bütçe 
Komisyonunda frenlik vazifesi düşmüştür. (Gü
lüşmeler) Tabiî. Büyle olmasa bütün arzularımı
zı, bütün isteklerimizi temin edilmeye kalksak 
mevcut bütçenin on misli kifayet etmez. 

Yalnız arkadaşlar, her isteği de böyle aşırı ve 
lüzumsuz olarak telâkki etmemek icabeder. Bu 
arkadaşlar, birçok hususlarda âdeta ufak bir 
ilerleme karşısında frenleri sıkmayı itiyat 
edinmişlerdir. Ben dünkü beyanatımı bunun 
için yaptım. Açığını söylemek lâzımgelirse ar
kadaşlar, ben bu arkadaşlarımın bu mevzuda bu 
kadar ısrar etmelerinin mânasını hâlâ idrak et
miş, kavramış ve anlamış değilim. Niçin ısrar 
ediyorlar. İki milyarlık bir bütçe gibi muaz
zam bir bütçenin yanında denizde bir katre gi
bi kalan 130 000 liralık sefil bir kemiyetin ta
sarrufu için midir? Yoksa adlî tabip hiçbir 
zaman hâkim telâkki edilmez prensibinin kup
kuru müdafaası için mi yo'ksa ara sıra ağızların
dan kaçırdıkları gibi yol olur diye mi korkuyorlar. 
bu tazminat işi çığrından çıkar da her ihtiyaca 
tatbik edilir, diye yol olmasından mı korkuyor
lar. Bunun içinse hiç endişe etmesinler. Çün
kü bu şekilde vâki olan bir talep bu kürsüye 
ilk defa gelmiş değildir. Birçok mevzularda 

birçok taleplerde bulunduk. Ve Meclis çok defa 
çoğunu reddetti. Demek ki Meclisin kantarı elin
dedir. Onu ölçmeden bir santim vermemekte
dir. Niçin korkuyorlar? Sonra düşünüyorum 
arkadaşlar, bir an için noktai nazarları kabul 
edilsin Ne olacaktır? Bütçede 130 bin lira ta
sarruf edecektir, büyük şey! 

İkincisi; taassupla ileri sürdükleri prensip
ler muzaffer çıkacaktır. Bunun karşılığında ne 
olacaktır? Dün de arzettiğim gibi adalet sistemi 
olduğu yerde sayacaktır. Bir prensibe aykırı 
130 bin lira gibi bir kıymetin tasarrufu uğruna 
memleketin, adaletin, çok sayın Muhterem Halil 
Beyefendinin buyurdukları gibi, gözden, ku
laktan teçhiz vasıtalarından mahrum kalacaktır. 
Zaten kanunun ruhu da bu maddedir. Eğer 
biz bu müesseseyi kuvvetlendirmezsek adalet 
sistemimiz işlemiyecektir. Bu müessesenin kuv

vetlenmesi de ancak oradaki unsurların kalifiye 
bir hale getirilmeleriyle tedarikleri mümkündür. 
Dün de bilmünasebe arzettiğim gibi, orada bir 
barem kadrosu ile bir doktor tutmaktayız. Öbür 
tarafta dâhiliyeci, hariciyeci olmak varken, 
hastaneden 4,5 - 5 te çıkıp dışarda muayene
hanelerinde binlerce lira kazanmak varken, 40, 
50, 60 lira maaş için ölüler ve kadavlalar ara
sında bir doktor nasıl kendisini ve hayatını ora
ya vakfeder? 

Sık sık. Şûrayı Devletle mukayese ediyorlar. 
Diyorlar ki, Şûrayı Devlete bile vermedik. Ar
kadaşlar, Şûrayı Devlet mesleki diye bir mes
lek var mıdır? Devletin muhtelif mekanizmala
rında, şuabatında yetişen devlet adamları bir 
raddeye, bir seviyeye gelince Şûrayı Devlete 
seçilirler. Orası cidden çok çalışan ve çok yıp
ranan bir meslekin makamdır. Oradaki arka
daşlarımız çok yoruluyorlar. Ama paramız az 
geliyor diye istinkâf eden de yoktur, arkadaş
lar. Şûrayı Devlete âza seçeceğimiz zaman ma
salarımız namzetlerin rey puslaları ile dolu
yor. Ama gidin bakın bu sene tıbbiyede ihtisa
sa müracaat edenler arasında kaç tane adlî tıp 
ihtisası için müracat vâki olmuştur. Marifet ilti
fata tâbidir arkadaşlar. Avutmazsak, doyurmaz
sak oraya eleman bulamayız, bulamayınca da bu 
müessese yürümez, yürümeyince de adalet siste
mimiz hâlâ 19 ncu asrın basit, faidesiz, verim
siz hüviyeti içinde, şahsiyeti içinde, bocalayıp 
durur. 

Arkadaşlar bu Meclisin yüksek takdir his
sinden eminim ve Meclisi bu temayülünü, Ada
let Komisyonunun raporunu, Bütçe Komisyonu 
raporunu takdim etmekle ihsas etmiştir. Onun 
için ben, akliselimin muzaffer olacağına inan
mış olarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 

İİEİS — Bir takrir vardır, okuyacağız. 
Efendim, komisyondan sonra bir arkadaşın 

konuşması zaruridir. Daha evvel kifayet takri
rini kabul buyurduğunuz takdirde kimsenin söz 
hakkı kalmaz. Tüzüğe riayet etmek üzere bir ar
kadaşa söz verdikten sonra bu takrir sahibi ar
kadaşımızın isteğini tüzük gereğince yerine ge
tirmek mecburiyeti vardır. Şimdi takriri oku
yacağız : 

Yüksek Başkanlığa 
Cereyan eden müzakereler kâfidir, vaziyet 

tavazzuh etmiştir. Takririn oya konmasını rica 
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ederim. 

Sivas Mebusu 
Şevki Ecevit 

REFET AKSOY (Ordu) — Takrir aleyhin
de söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, 17 nci maddenin müzakeresi üzerinde ya
pılan konuşmalar uzun sürdü. Fakat lehte ve 
aleyhte fikirlerini beyan eden arkadaşlar müta-
tavassıt bir neticeye varamadılar. Eğer ki, ki
fayeti müzakere kararı verip de maddeye geçe
cek olursak mesele muallel bir vaziyette kalmış 
olacaktır. Müsaade ederseniz bendeniz lehte ve 
aleyhteki tarafların ortasında bir teklifte buluna
cağım. Zannediyorum ki, bu teklif, Heyeti Ce-
lilenizi tatmin edecektir. Maksat tıbbı adlîde ça
lışan arkadaşların maddi terfihleri olduğuna 
göre teklifimi kısaca arzedeyim. 

REÎS — Takririn aleyhinde konuşacaksınız, 
efendim. 

REFET AKSOY (Devamla) — Efendim, tek
lifin aleyhinde arzedeceğim. Bu arada bir kaça
mak yapıp teklifimi izah edeyim dedim, Sayın 
Reis hassas davrandılar. Bir teklif de getirdim, 
teklifimi izah için tekrar müsaade istiyeceğim. 
Binaenaleyh takririn kabul edilmemesini rica 
ederim. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) —- Muhterem arkadaşlar, evvelâ şu
nu arzedeyim: Bu konuşulan mevzuda mühim 
olan şey paranın miktarı değildir. Yani burada 
konuşan arkadaşlarım bu işin malî portesi çok 
küçüktür, 133 bin liradan ibarettir, bütçemizin 
yekûnu karşısında bu meblâğın ne ehemmiyeti 
vardır dediler. Bu işin malî portesi 133 bin 
değil, 144 bindir, ama şu noktayı sarahaten 
ifade ve arzedeyim ki burada konuşulan mev
zuun ehemmiyeti paranın miktarında değil, 144 
bin lirada değil, işin prensibindedir. Bu bakımdan 
hâdiseyi, arkadaşlarımızın böylece mütalâa 
etmelerini bilhassa rica ederim. 

Ondan sonra, kinci nokta şudur : 
Bu zümre doktorlara hâkim tazminatı veril

mesini istemiyen arkadaşlarımın bir kısmı adlî 
tabip olarak çalışacak doktorlara hâkim tazmi
natı kadar tutan bir parayı noksan verelim 
şeklinde bir mütalâada bulunduklarım asla tah
min etmemekteyim. Fakat bugün bizim Barem 
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kanunlarımızın adı, Barem ve teadül kanunları 
olmasına rağmen, teadül diye bir prensip orta
dan kalkmış ve bir hercümerç içine girmiştir. 
Bu yüzdendir ki, Barem kanunlarının ıslahı 
mevzuubahs olduğu zaman, sade barem dere-
recelerine bir miktar ilâve veya derecelerin 
yükseltilmesi mevzuubahis değildir. Teadülü 
temin de esastır. 

Bugün bir dairede bir evrak şefi 50 lira asli 
maaş ile o vazifeyi görmekte, diğer bir bakanlıkta 
aynı vazifeyi 100 lira asli maaşlı bir memur gör
mektedir. Mümasil vaifeler arasında muadelet ve 
prensip kaybolmuştur. Barem kanunları çıkarıl
dığı sırada az çok tesisine çalışılan muadelet 
bilâhada çıkan teşkilât kanunlariyle veya zaman 
zaman hâkim olan kanaatler dolayısiyle yapılan 
ek ve ilâvelerle ortadan kaybolmuştur. 

Bendeniz Barem Kanunu münasebetiyle tet-
kikat yapfrrırken, Türkiye'de aylık ve ücret ola
rak en yüksek parayı kim -almaktadır, sırada 
hangi memurlar vardır diye bir liste çıkartır
dım. Ortaya çıkan liste şayanı dikkattir. Bu
nun teferruatını şimdi arzetmiyeceğim. Barem 
Kanununun müzakeresi münasebetiyle elbette 
sırası geldiği zaman bu mevzulara temas ederiz. 

işte bu teadül prensibi Barem kanunları ka
bul edilmişken, bilâhara çıkan bu kabil kanun
larla, ek ve tadillerle bozulmuştur. 

Bendeniz burada bu prensibin muhafaza edil
mesini ricca edeceğim. Eğer Yüksek Heyetiniz 
hakiketen adlî tabiplere bir miktar fazla para 
vermek istiyorsa bunu hâkim tazminatı namı al
tında değil Barem derecelerinde değişiklik yap
mak veya başka bir isimle kabul etmek suretiyle 
bu parayı vermek, mümkündür. Bu suretle de 
prensibi muhafaza etmek mümkün olur. Bir kı
sım arkadaşlarımız; yalnız Barem derecesiyle 
biz bu doktorları tutamayız, Kendilerine ayrıca 
bir para vermek icabeder, aksi takdirde adam 
bulamayız, çalıştırmak mümkün olamaz diyor
lar. Maksat biraz fazla para vermek olduğuna 
göre prensibi muhafaza ile de bu parayı vermek 
mümkündür. Bu itibarla bu maddenin komisyo
na iade edilmesini ve maddenin komisyonda hâ
kim tazminatı vermiyecek, fakat bu doktorlara 
fazlaca bir para temin edecek şekilde kaleme 
alınmasını çok rica ederim. 

REÎS — Hükümetten sonra söz milletvekili-
nindir. Buyurun îzzet Akçal. 

îzzet Akçal buyurunuz. (Vazgeçti sesleri) 

301 



B : 103 7. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim; prensip

lerden bahsedildi. Prensipi ihlâl etmemek, tav
siye olundu prensibi ihlâl etmenin mahzurları 
belirtildi. Bu prensip zaruretlerin icabettirdiği 
kararı almaya acaba mâni olmalı mıdır? (Gü 
rültüler) 

Müsaade buyurunuz Refet Beyefendi, ben ka
naatimi arzedeyim, siz de söz alır anaatinizi 
söylersiniz. 

REFET AKSOY (Ordu) — Size bir şey de
diğim yok efendim. Biz burada arkadaşlarla ko
nuşuyoruz. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Bir prensipten 
bahsedilmektedir. Bu preinsip; profesörler 
tazminatı, temsil sıfatını haizdir diye valilere, 
kumandanlara verilen tazminatlarla ihlâl edil
miştir. 

Çok sayın Hasan Polatkan'm ifade buyur
dukları veçhile Maaş kanunlarında bir ahenk 
bulmanın imkânı yoktur. Yeni bir Barem Ka
nunu tasarısı üzerinde çalışılmaktaymış. Bu ka
nunla »maaş sis'teminin düzeltileceği ifade edil
mektedir. Ama Meclise ne zaman gelecektir? 
Hâlâ bu cihet meşkûktür. Şimdi bir Adlî Tıp 
Müessesesi vardır ki, fonksiyonunu tam olaraik 
ifade edememektedir. Binlerce evrak beklemek
tedir ve binlerce mevkuf da hapisanelerde kal
maktadır. Yani, adalet kör ve topal olarak 
yürümektedir. Bu müessesede çalışması icabe-
den, yetişmesi gereken gençler, rağbet göster
memektedirler. Müesseseye rağbet eelbetmek 
için ne yapmak lâzımdır? 35 - 40 lira asli ma
aşla yani 200 - 250 lira ile bu zamanda bir dok
toru müesseseye bağlamanın, bu branşta vazi
felendirmenin imkânı ydktur. Şu halde mües
seseye rağbeti temin etmek için, gençlere as
gari derecede maişetlerini temin edebilecek 
bir paranın Devleıt bütçesinden' ödenmesi lâ
zımdır. Bunun şekli nedir? Tazminat yönün
den Hâkimler Statüsüne tâbi 'tutulsunlar mı, 
tutulmasınlar mı? Hâkimler Statüsüne tâbi tu
tulmamak suretiyle sayın Polatkan'm teklifi 
veçhile elbette ki, bir formül bulunması müm
kündür. Ben de bu formülün bulunmasına ta
raftarım ve şahsan hizmet etmek için, bu işte 
çalışmayı arzu ederim. Ama, hâkimlerden az 
bir tazminat verilmesi cihetine asla komisyon 
gitmemelidir. Bundan başka da, adlî tabibin' 
ve mecliste bulunacak şahısların dışarda üc
retle serbest olarak vazife yapmaları ve mua-
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yenehane açmaları hususunda da komisyon, as
la müsamahalı hareket etmemelidir. Adalet Ko
misyonunda çalışan arkadaşlar, adalet mües
sesesine senelerce hizmet etmiş olan arkadaşlar
dır. Bu cihetin mahzurlarını 'burada açık ola
rak söylemeyi zait addederim. Bu lüzum üze
rinde sureti mutlakada durmaları lâzımdır. Ken
dilerinden tabibi adlîlerin hariçte vazife gör
melerini önliyecek hükümlerde ısrar etmelerini 
bilhassa tekrar rica ederim. Bu maddeleri geri 
alsınlar. Tazminat hususu, kadrolardaki karşı
lıklar ve hâkim tazminatı miktarı gözetilmek 
suretiyle bir cetvel halinde bu kanuna ilâve et
sinler, maddeleri ondan sonra getirsinler. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Kifayeti müzakere takriri okundu. 

Bunu oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kifayet takriri kabul edilmiştir. 

Şimdi tadil teklifleri var, onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan lâyihadan 17 nci madde

nin tâyyımn Heyeti Âliyenin tasvibine arzını 
teklif ederim. 

Çanakkale Mebusu 
Ömer Mart 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan Adlî Tıp Kanunu

nun 17 nci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde tadilen kabulünü arz ve teklif ederim. 

7 . V I I . 1953 
Ordu Mebusu 
Refet Aksoy 

( Adlî tabipler kadrolarının maaş dere
cesi nispetinde ayrıca ihtisas tahsisatı da alırlar.) 

REÎS — (Söz istiyoruz sesleri) Hiç kimseye 
söz verecek durumda değilim. Kifayet takriri ka
bul edildiğinden takrir sadedinde olsa dahi tü
zük söz vermeye mânidir. 

Aykırı teklif, Ömer Mart arkadaşımızın tek
lifidir. 17 nci maddenin tasarıdan çıkarılması 
mealindedir. Reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiy^nler.. Takrir reddedilmiştir. 

Daha iyi nüfuz edebilmek için Refet Aksoy 
arkadaşımızın tadil fıkrasını bir daha okuyup re
yinize arzedeeeğim. 

(Refet Aksoy'un önergesi tekrar okundu) 
REÎS — Bu tadil fıkrası hakkında komisyo

nun diyeceği var mı?. 
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ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 

KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — İştirak ediyo
ruz. 

REÎS — Bir takrir daha yar, okuyoruz. 

Yüksek Başakanlığa 
17 ve 18 nci maddelerin yeniden görüşülüp 

karara varılması için Bütçe Komisyonuna veril
mesini teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Hadi Hüsman 

REİS — Refet Beyin teklifini reyinize arzet-
meden evvel taallûku ve ifade ettiği mânâ itiba
riyle daha evvel Hadi Hüsman'm takririni re
yinize arzedeceğim. 

REFET AKSOY (Ordu) — Benim takririmi 
de reye koyunuz ki, o da komisyona gitsin. 

REİS — 17 ve 18 nci maddelere komisyonda 
yeniden bir istikamet verilmek üzere Bütçe Ko
misyonuna verilmesini tazammun etmektedir. 
Hadi Hüsman arkadaşımızın teklifi : 

Efendim Adalet Komisyonunun metni üze
rinde görüşmelere devama Meclisi Âli karar ver
miştir. Şimdiki teklif, maddenin Bütçe Komisyo
nunda müzakeresidir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Bu teklif usule aykırıdır. Adalet Komisyonunun 
maddesi üzerinde görüşüyoruz. Reye konamaz. 

REİS — Bir tekliftir. Teklifin muhtevasını 
ve mealini kayıt ettik. Teklifi tekrar okutup re
yinize arzedeceğim. 

(İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'in takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Bu iki maddenin Bütçe Komisyonu
na verilmesi teklif edilmektedir. Teklifi oyunuza 
arzediyorum.-Kabul edenler.. Etmiyenler.. Teklif 
reddedilmiştir. 

Refet Aksoy'un teklif ettiği fıkraya komis
yon iltihak etmektedir. (Komisyonun oturduğu 
mahalden, hayır, hayır sesleri). 

KOMİSYON ADINA NUSRET KİRİŞCİOĞ-
LU (Çanakkale) — Efendim; komisyonun düşün
cesi şudur; umumi temayül Refet Aksoy arkada
şımızın takririnin kabulü şeklinde tecelli etmek
tedir. (Hayır hâ$ır sesleri) 

BURHANETtlN ONAT (Antalya) — Rü-
cu etmeyin. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — 
Eğer Refet Aksoy'un takriri nazarı itibara alı
nacak olursa «şasen takrirle 'beraber madde ko-
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misyona gelecektir. Eğer maddenin komisyon
da yeniden bu esas dairesinde görüşülmesi Yük
sek Meclisçe tensip edilmekte ise Refet Aksoy'-
un takririnin kabulü icabeder. 

REİS — Nusret Bey takrir Meclisi Âlice 
dikkate alındığı takdirde komisyon dşi tezekkür 
eder. Onu burada ifade etmeye lüzum yoktur. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Ki
fayeti müzakere takriri bulunduğu için kimse
ye söz vermediniz. Onun için söz almadım. Yok
sa komisyon maddeyi geriye dstiyecekti. Söz 
istedim vermediniz, önerge ile beraber madde
yi geriye istiyoruz. 

REİS — Refet Aksoy ?un teklifini tekrar 
okuyoruz. 

(Refet Aksoy'un önergesi tekrar okundu.) 
REİS — Takriri nazarı ddkkate alanlar... Al-

mıyanlar... Efendim reylerin sayımında muta
bakata varamadık. Ayağa kalkmak suretiyle 
tekrar reylerinizi alacağım. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim maddeyi komisyon istiyor. Tüzük sa
rihtir. Reye koymaya lüzum yoktur, rica ede
rim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 
KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — Efenddm sara
haten ifade ediyorum; biz önerge ile birlikte 
maddeyi geri istiyoruz. Fakat önerge oya vaz'-
olundu. önerge kabul edilmese dahi maddeyi 
komisyonumuz geri istemektedir. 

REİS — Komisyon sarahaten maddeyi geri 
istemiştir. Takrir ile birlikte maddeyi komis
yona geri veriyoruz. Reye koymıyacağım. Mad
de önerge ile birlikte komisyona verilmiştir. 
Madde 18 e (geçiyoruz ve ıgörüşşmelere devam 
ediyoruz. 

MADDE 18. — On yedinci madde mucibin
ce tahsisat alabilecek olanlar muayenehane aça-
mıyacakları gibi her (hangi bir üeret veya sadr 
menfaat mukabili hasta, resmî veĵ a hususi bir 
vazife kabul edemezler. 

ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 
KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — Bu maddeyi de 
17 nci madde ile birlikte mütalâa etmek üzere 
geri istiyoruz. 

REİS — Bu madde 17 nci madde dle ilgili
dir. Komisyon aynı veçhile bu maddeyi de geri 
istemektedir. Talepleri üzerine maddeyi ıgeri 
veriyoruz. 
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MADDE 19. — Devlet Memurları Aylıktan- j 

nm Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Vekâ
leti bölümünden ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar kaldırılmış ve bağlı (3) sayılı cetvelde 
derece, sayı ve unvanları yazılı memuriyetler, 
Adalet Vekâleti bölümüne eklenmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

Nusret Kirişcioğlu. 
KOMİSYON ADINA NUSRET KÎRÎŞCİOĞ-

LU (Çanakkale) — Efendim, bu madde de ko
misyon metninin beşinci satırında (bağlı üç sa
yılı cetvelde) denilmektedir. 

Hakikatta bu iki numaralı cetveldir. Bu 
itibarla 36 ncı sayfadaki cetvel iki sayılı cetvel 
olarak değişecektir. Bu maddenin beşinci sa
tırındaki bağlı üç sayılı cetvelin (bağlı (2) sa
yılı cetvel) olarak değiştirilmesini ve bu şekil
de reye arzını teklif ediyorum. 

REÎS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Adlî hâkim

lerin ihtisaslarının ne kadar zor olduğu ve on
lara ne derecede zorlamak suretiyle vazife tah
mil edildiği yüce malûmunuzdur. Bu yorucu 
ve zor olan, verimsiz bulunan, maddî menfaat 
temin etmiyen bu meslek arkadaşlarının adalet 
cihazına ne derecede lüzumlu olduğu da, bu 
vazifede ömrünü geçirmiş arkadaşların pek 
içten beyanlariyle tavazzuh etmiştir. 

Adalet Komisyonu, 17 ve 18 nci maddeleri 
geri aldığına göre, onlar üzerindeki noktai na
zarlarımızı, söz istememe rağmen fırsat bulup 
sıra gelmediği için arza imkân bulamadım. 

Şimdi , 19 ncu maddedeki kadroya taallû 
ku hasebiyle daha evvel geçmiş olan 17 ve 18 
nci maddelerdeki komisyonun hazırlıyacağı 
fikre bir mesnet olabilmesi için bâzı mâruzâtta 
bulunacağım. Eğer sayın komisyon lütfedip de 
dinlerse belki müzakerelerinde faydalı olur. 
Ama kendi bildiklerine devam ederlerse elbette 
maddeleri geldiği zaman yine dilimizin döndü
ğü kadar mütalâalarımızda ısrar ederiz. 

Tabibi adlîlerin yapmış oldukları hizmete kar
şılık bu kadroda bu arkadaşlara vermiş olduğu
muz ve iki günden beri çekişe çekiştire müna
kaşasını yaptığımız miktarı tetkik buyuracak 
olursanız görürsünüz ki ehemmiyetsizdir, 100, 
150 lira, ekseriyeti teşkil eden bir tazminattır, | 

1953 O : 1 
bunun bu kadar üzerinde durulmasını ben he
kim arkadaşlarım adına azapla beyan ediyorum. 
Verilen bu para, ekmek karşılığı verilen bu 
miktar karşısında biz bu hekim arkadaşların 
meşru ve makbul haklarını da ellerinden alıyoruz, 
Uç hak alıyoruz, bir yarım hak veriyoruz. 

Nedir bu yarım hak arkadaşlar? Kendilerin
den kabine açmak hakkını alıyoruz, evlerinde 
hasta kabulünü reddediyoruz. Serbest meslek 
erbabına verilen mütemadi vazifeleri de yalnız 
adlî hekimlerden menediyoruz. Bu kadar mani
alara karşılık ne ödüyoruz arkadaşlar; 100 lira, 
150 lira. Şu kadroyu tetkik ettiğimiz zaman 
göreceksiniz ki ihtisasını elde etmiş bu fedakâr 
arkadaşlar kırk yaşma geldikten sonra altmış 
lira maaşa geçecek ve ellerine 300, 400 lira ka
dar bir para geçecektir. Adalet müesesesinde ça
lışan arkadaşların muhtelif ihtisasları olduğu
na göre bu ihtisasların bir kısmı harcıâlemdir. 
Yani cemiyet içerisinde muta kabul eden bir 
kıymeti ilmiyedir. Onlar şunlardır; cerrahi, iç 
hastalıkları, sinir hastalıkları, akıl has
talıkları, doğum - kadın hastalıkları, Bun
lar her yerde para kazanır. Hayat sa
hası bulur. Hekimlerin hayat sahaları ka
bineleridir. vazifeleri değildir. Bunu iyi bi
lelim. Bu işte çalışmış arkadaşlaım bilir ki 
vazife yalnız memlekete bir vazife ifa edebil
mek için şerefle kabul edilmiş bir hizmettir. 
Ama,; hayat hakkı serbest mesai ile kazanılır. 
Bunu verilecek 100 lira karşılamaz. Bu miktar 
gülünç bir miktardır. Bunu bir saatte kazanan 
ihtisas sahibi vardır. Bir günde değil. ' Binaen
aleyh, bu kadro tatbik edildiği, bu kanun tatbik 
edildiği zaman Adalet Komisyonunun arzetmiş 
'olduğu kalifiye, iyi yetişmiş adlî tıp mensupla
rım maalesef bulamıyacağız. Çünkü; arzede-
yim : Bu kadro tatbik edildiği ve bu kanun 
yürürlüğe girdiği zaman; şu mâruzâtımın icap
larına göre kıymeti ilmiyesi; mesaiyi ilmiyesi 
halk arasında revaç bulan zümreler ihtisas sa
hipleri ilmî derecesine ve kifayetine güvenen 
kısımlara ayrılacaktır. Vereceğimiz 200 liraya 
elbette bunlar tenezzül etmiyecektir. O halde 
ne oldu? Aramış olduğumuz kıymetli elemanla
rı elimizle kaçırıyoruz, arkadaşlar. Geriye 
kim kalacak? Bu sahada kıymeti ilmiyesini ar
tıracak maddî menfaatini temin edemiyecek, 
kendi mesaisi ile kazancını temin edemiyecek 
kudret ve kabiliyetteki arkadaşlar demirbaş ola-
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rak kalacaktlardır. Onlar her daim bu müesse- I 
senin hadimi olarak bulunacaklardır. Ama, 
biz istiyoruz ki, diğer otoriter zümre de bu ka
lifiye arkadaşlar arasına girsin. Bu kadro ve 
bu kanunun maddeleri bu hükmü ihlâl eder. 
Binaenaleyh, kadrodaki cetvelleri tetkik ede
cek olursak bir çoğunun adedini artırmak su
retiyle kadroyu genişletmek ve pek mahduduna 
bir derece üst maaş kabul etmek suretiyle hiç 
mesabesinde /bir ferahlık gösterir. Ben Adalet 
Komisyonundan hassaten rica ediyorum. 

Eğer hakikaten hâkimin gözü, kulağı ve 
bâzı yerlerde düşüncesine yardım eden bu ilim 
adamlarını bulmak istiyorlarsa bu kadro cetve
lini de geri alsınlar, 17 ve 18 nci maddelerin ted
vininde bunu da nazara alarak bugünkü ihtiyaç
lara hekimlerin hakiki ihtiyacına uygun ve reel 
olarak hayatta mümkün olan şekillere ifrağ olarak 
bu kadroları tanzim etsin ve huzurunuza o şekilde 
gelsin. Ama eğer dinlemezlerse kabahat bende de
ğildir. Ben vicdanımın emrettiği vazifemi yapı
yorum. 

KOMİSYON ADINA NUSRET KÎRlŞCÎOĞ-
LU (Çanakkale) —- Şimdi efendim, arzedeyim 
17 ve 12 nci maddeler komisyondadır. 17 nci 
maddenin tayyı da mevzuubahistir. Şimdi bu tay 
teklifini kabul buyurursanız maddelerin numa
ralan da değişecektir. Bu bakımdan 17 nci mad
deden netice alınıncaya kadar tasarının müza
keresinin tehirini rica edeceğim. 

REİS — Filhakika komisyon sözcüsü 19 ncu 
maddeye ait cetveldeki (3) rakamının (2) olarak 
tashihi icabetmekte olduğun/u ifade ettiler. 19 ncu 
maddenin cetveli hâkimler tazminatı ile ilgili bu
lunduğu için, 17, 18 nci maddeler gibi, bunu da 
komisyona iade ediyoruz. Bu itibarla bu mad
delerin gelmesine kadar bu tasarının müzakere
sini tehir ediyoruz. 

2. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayûı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve İçişleri ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/600) [1] 

REfS — Bir önerge var okutuyorum. 

[1] 249 sayüı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Yüksek Reisliğe 

Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın
da 37 nci sırada bulunan Emniyet memurlarına 
ait kadro lâyihasının, diğer işlere takdimen, yeğ
likle görüşülmesine karar verilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Hadi Hüsman 

REİS — Buyurun Hâdî Bey. 
BÜTÇE KOMÎSYOiNU SÖZCÜSÜ HADİ 

HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar 
halen altı bin küsur polis memuru vatandaşımızı 
ilgilendiren bir kanun tasarısını yüksek huzuru
nuza tevdi etmiş bulunuyoruz. Bu vatandaşlar 
yirmi lira maaşı asliye ancak müstehaktırlar. Al
tı bini de bu maaşta müddetlerini doldurduk
ları takdirde bunun iki üst derecesini yani 25 -
30 lirayı alabildiklerinden mühim bir kısmı da ko
miser ve komiser muavini olmadıkları için tekaüt
lük müddetine kadarancak301ira ile çalışmak za-
ruretindedirler. Bu tasan altı bin polis memurunu 
yirmi lira maaştan 25, 30 ve 35 lira maaşta va
zife görmelerini 35 lirada terfi müddetini ikmal 
ettikleri takdirde 40 - 50 lira alabilmeleri imkâ
nını sağlamış olacaktır. Geniş memur kitlesini 
alâkadar eden bir kanun tasansıdıı* hem yeğ
likle, hem takdimen ve hem de ivedilikle müza
keresini rica ederim. 

REİS — Gündemin 37 nci maddesini teşkil 
eden tasarının diğer işlere takdimen ve öncelikle 
görüşülmesini teklif ediyorlar. Teklifi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
BURAHANETTÎN ONAT (Antalya) — 

Muhterem arkadaşlar; nasılsa Bütçe Komisyonu 
maaş artırmayı istihdaf eden bir kanun tekli-

- fiyle elhamdülillah huzurunuza geldi. (Alkışlar). 
Bunun için duyduğum bahtiyarlık hissini evvelâ 
ifade etmek isterim. Bu kanun lâzımdı arkadaş
lar. Hattâ geç bile kaldı. Dünyanın hiçbir ye
rinde zabıta mesleki kadar zor, tehlikeli, şerefli 
ve feragatli bir meslek yoktur ve dünyanın hiçbir 
zabıtası Türk zabıtası kadar feragatli, fedakâr, 
mütevazı ve ehliyetli değildir. Biz gece yatağı
mızda rahat rahat uyuyabiliyorsak ojıların. uya
nık hulunjnasına medyunuz arkadaşlar. 

• Buna mukabil kendilerine verdiğimiz* ver
mekte olduğumuz neydi arkadaşlar? Bazan bir 
odacı, on sene hizmet etmiş bir polisten daha faz-
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la maaş almakta idi. Halbuki bunların vazifeleri I 
o kadar tehlikeli, o kadar yıpratıcıdır ki; bütçe
nin heyeti umumiyesi müzakere edilirken bilve
sile arzettiğim gibi arkadaşlar, askeri, orduyu 
mukaddes sayarız, niçin, vatanı müdafaası, vazi
fesiyle mükelleftir de onun için. 

CELÂL OTMAN (Çankırı) — Zaman kaza
nalım da maddelere geçelim. 

BÜRHANETTÎN ONAT (Devamla) — Sı
kıldınız mı Celâl Bey? 

Bunu, bu vicdani borcu tahdisi nimet kabilin
den söylemek mecburiyetindeyim. Celâl Otman 
Bey arkadaşım af buyursunlar. 

Orduya, askere mukaddes diyoruz. Çünkü za
man zaman gider, cephede çarpışır. Arkadaşlar; 
bir emniyet memuru için bir polis memuru için 
her köşe başı bir harb cephesidir. Orada her an 
vurulup ölmek tehlikesine mâruzdur. Şerir, cani 
şahsr husumeti bulunduğu için değil, polis me
muru olduğu için rasgeldiği yerde şişler, zım
balar, öldürür. Geriye kalan çoluk çocuğu peri
şan olur, kalır. Bu kanun onlara lâyık oldukları 
terfihi gereği gibi temin edecek değildir. Faka't 
bütçe imkânsızlıklarının müsaadesi nispetinde I 
hizmetleri takdir edilerek getirilmiş bîr kanun I 
olması itibariyle bunu şayanı memnuniyet görü
yorum ve bu artışa arkadaşlarımdan hiçbirisinin 
hayır demiyeceğine kanı olarak hemen müzakere
lere geçip kanunun bu arkdaşları lâyık oldukları 
refah seviyesine bir dereceye kadar eriştirmiş ol
masını temenni ederek huzurunuzdan ayrılıyo
rum. I 

NECİP BİLGE (Niğde) — Böyle bir tasarı 
gelmiş olmasından dolayı Hükümeti tebrik et- I 
mek lâzımdır. Yalnız tasrınm sevkı tarihi bende- I 
nize bir noktayı hatırlattı. Tasarı 8 . V . 1953 ta
rihinde Meclise sevkedîlmiştir. Zannederim o I 
tarihlerde Trafik Kanunu meriyete girmişti. O, 
kanunun bir maddesinde iki ay içerisinde bâzı 
teşkilât ve alâkalı kanunların getirileceği zikre- I 
dilmekte idi. Bunlardan birisi de emniyeti ilgi
lendiren bu kanun olabilir. Diğerlerinin şevke- I 
dilmelerine çalışılmakta mıdır? Bu vesile ile ten
vir ederlerse memnun kalırız. Bugün ayın 7 si I 
olduğuna göre bu kanunların sevkedilmiş olması I 
da iktiza eder. Acaba durum nedir? Hükümet 
lütfeder mi? öğrenmek istiyorum. I 

RE t S — Başka söz istiyen yoktur. Maddelere I 
geçilmesini reyinize arzediyorum; kabul eden- I 
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 1 

. 1953 O : 1 
Bütçe Komisyonu raporunda ivedilik teklifi 

mevcuttur. İvedilik teklifini oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs

mında değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 3 0 . V I . 1939 tarihli ve 3656 
sapl ı Kanuna bağlı (1 sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı 
cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı kadro
lar çıkarılmış ve yerine ilişik, (2) sayılı cetvelde 
derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar eklen
miştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

RElS — Bir takrir vardır okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
ikinci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Bingöl Mebusu 
F. F . Düşünsel 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Temmuz 1953 ta
rihinde meriyete girer. 

AZIZ KOKSAL (içel) — Kanun nasıl ma-. 
kabline şâmil olur. 

FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Şimdi, bu ikinci maddenin bir Temmuzdan iti
baren yürürlüğe girmesinin sebebi şudur : 300 
den fazla polis vardır. Bunların kanunun teeh
hürü ihtimalâtma binaen emekliye ayrılması 
mümkündür ve bu yeni bir vaziyet tevlit etmek
tedir. Bu 300 den fazla polis vatandaşımızın 
bu kanunla, zaten sevk tarihine nazaran istifade 
etmeleri maksut idi. Bunların hariçte kalma
larına mâni olmak için bir Temmuzdan itibar-
edilmesinde zaruret vardır. 

RElS — Hadi Hüsman. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 

HÜSMAN (istanbul) — Efendim, esasen benV1 

deniz, 30 lirada uzun müddet kalmış, asgari kad
rosu 20 lira olduğundan ve iki defadan başka 
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terfi imkânı olmadığı için 30 lirada kalmış po
lis vatandaşlarımızın bu sene tekaüt olmaları 
halinde hiç olmazsa 35 lira üzerinden maaş al
malarını temin için tasarının ivedilikle görüşül
mesini Yüksek Heyetinizden komisyon adına ri
ca etmiştim. 

Şimdi, bir kere bu, bir kadro kanunudur, 
bir hüküm değildir. Kadro ihdas eden bir ka
nundur. Bir hüküm değildir ki, bunu makab
line teşmil edelim. Bir kadroyu yeniden ihdas 
eden bir tasarıya başka bir madde ilâvesiyle ben 
bu kadroyu bir Temmuzdan itibaren ihdas et
tim, diyemeyiz, böyle bir sistem yoktur. Böyle 
bir yol açmıyahm .arkadaşlar. 

Kaldı ki, kanun ivedilikle görüşüldüğüne 
• göre eğer Hükümet bu kanunun neşri ile alâ

kadar olur, bunu süratle temin ederse yarın 
neşredilebilir ve meriyete girer, bu şekilde bu 
vatandaşların istifade etmeleri mümkündür, 
çünkü daha önümüzdeki bir haftalık müddet 
vardır. Bu şekilde mevcut sistem bozulmadan 
bu temin edilebilir. Binaenaleyh Feridun Fik
ri Bey arkadaşımızın, ben bu kadroyu bir haf
ta evvel ihdas ettim, yolunda B. M. Meclisine 
bir madde ilâvesini teklif etmelerini doğru bul
muyoruz. Arzettiğim gibi zaten vakit de vardır. 
Teklif edilen tarz, sistemimize de uygun değil
dir, lütfen böyle yanlış bir teamül ihdas etmi-
yelim, bendenizin ricam budur. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim; bu takriri vermekteki hikmet, kendi
lerinin de mutabık olduğu üzere, üç yüzden 
fazla polis arkadaşımızın hukukunu temine ma
tuf idi. Kendileri buyurdukları şekilde bade
ma ki, bugün ayın yedisinde bu mesele huzu
ra gelmiştir. Hükümet de bunu derhal neşre
decek olursa bu vatandaşların bu kanundan is
tifade etmelerine mâni bir mevzu kalmıyacağı 
için bendeniz takririmi geri alıyorum. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Ben geri 
alman takriri takabbül ediyorum. İzah edeceğim. 

REİS — Buyurun. 
MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, Maaş Kanununun ikinci mad
desi, yeniden bir memuriyete tâyin edilen veya 
terfi ettirilen, hulâsa yeni bir hak iktisap eden 
memurun maaş hakkı, iktisap ettiği tarihi ta-
kibeden aydan itibarendir. Binaenaleyh Sayın 
Feridun Fikri arkadaşımızın geri aldığı ve be
nim de takabbül ettiğim teklif kabul edilmediği 

7.1953 O : 1 
I takdirde bu arkadaşların Temmuz maaşını al

malarına Maaş Kanununun ikinci maddesi mâ
nidir. Bu itibarla Feridun Fikri arkadaşımızın 
geri aldığı ve benim takabbül ettiğim bu takrir 

| reddolunursa o zaman eski maaşlara göre teka
üt olacak olan polisler mağdur edilmiş olacak
lardır. Binaenaleyh bu takriri nazarı itibara al
manızı rica ederim. 

REİS — Hadi Hüsman. 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; 

Maaş Kanununun 2 nci maddesi, arkadaşımızın 
bahsetmiş olduğu 2 nci maddesi maaşa istihkak 
içindir. O kadroya iktisap ederler fakat maaşa 
iktisap bakımından mütaakıp ay maaş alırlar. 
Fakat Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu muvacehesinde; bir kimse emekli olabilmek 
için o maaşı aralıksız iki sene alması lâzımdır. 
Fakat yaş haddi dolayısiyle emekliye sevkedi-
lenler bu maaşı iki sene alıp almadıklarına ba
kılmaksızın işgal ettikleri kadro maaşı üzerinden 
emekliye sevkedilirler. Binaenaleyh; bir mahzur 
yoktur, bir endişe yoktur. Bunun makabline teş
mil edilmemesini, böyle yanlış bir yola gidilme
mesini rica ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim; bir şey soracağım. Şimdi birçok polis 
arkadaşlar emekli vaziyete geçecekler. Kanun 
7 Temmuzda çıktığına göre 14 Temmuza kadar 
vakit vardır. Buna rağmen emeklilik vaziyetin
den harice kalıyorlar mı kalmıyorlar mı? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDt 
HÜSMAN (Devamla) — Sureti katiyede ifade 
ederim, yüzde yüz böyle olduğuna kaniim, fa
kat yüzde üç olarak iddia da edemem, bu itibar
la Emekli Sandığı Kanununa bakmamızın doğru 

j olacağı fikrindeyim. Vebal altında kalmak iste» 
j mem. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Kısmen 
izah ettiler. Fiilî olarak maaşı almadıkları tak
dirde emeklilik bakımından mağdur olacakları
nı bendeniz zannediyorum. Şimdi ifade ettikleri 

i kanuna bakalım. 
1 Temmuz yerine de 30 Haziran tarihinin 

konulması zarureti vardır. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 

HÜSMAN (Devamla) — tcabediyorsa 30 Hazi
ran demek lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
I Takririmi geri aldım, 
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REÎS — Feridun Fikri arkadaşımızın geri 

aldıkları takriri 30 Haziran olarak Murad Âlî 
arkadaşımız kabul etmiş bulunmaktadırlar. 

Bu itibarla değiştirgeyi okutup, reye arzede-
ceğim. 

Yüksek Reisliğe 
îkinci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Bingöl Mebusu 
F . F . Düşünsel 

MADDE 2. — Bu kanun 30 Haziran. 1953 ta
rihinde meriyete girer. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HÂDÎ HÜS-
MAN (İstanbul) — Efendim, müsaade buyu
rursanız bu, birtakım ihtilâflara da yol açabilir. 
Çünki kadroyu makabline teşmil edeceğiz. Şimdi 
âmiri îta olan zat bu kadroya tâyini muahhar 
bir tarihle yapacaktır. Yani 30 Haziran veya 
1 Temmuzda tâyini yapmış olacaktır. Bu suret
le Hükümeti de yanlış yollara teşvik, etmiş ola
cağız. Bu suretle makabline teşmil etmek doğru 
bir şey değildir. Eğer Heyeti Celilenîz bu tema
yülde ise, ki belki lüzum yoktur. Ben yüzde yüz 
lüzum olmadığına kaniim ama bir defa da kitaba 
bakalım. Bu maddeyi müsaade buyurursanız te
hir edelim. Teemmül edelim ondan sonra getire
lim. 

REİS — Yani maddeyi geri istiyorsunuz? 
HADİ HÜSMAN (Devamla) — Evet efen

dim. 
REİS — Efendim, komisyonun talebine uyu

larak madde komisyona verilmiştir. 
REİS — Adlî Tabip Meclisine ait, .komisyon

daki maddeler geldi. 

MADDE 17. — Adlî Tıp Müessesesi ve 
Meclis Reisi ile Meclis asıl ve yedek azalarına, 
§ube mütehassıs müdürleri ve mütehassısları 
ile Adlî Trp Müessesesi Reis Muavini, Adlî Tıp 
Meclisi raportörlerine ve adlî tabiplere, bağlı 
üç sayılı cetvelde (kadro derecelerine göre 
gösterilen): miktarlarda tazminat verilir. 

Üç numaralı cetvel 
Tazminat miktarı 

Derece Lira 
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2 
3 
4 

400 
300 
250 

Derece 

5 
6 
7 
8 
9 

Tazminat miktarı 
Lira 

200 
150 
150 
100 
100 

• REİS — Maddeyi bu şekli ile kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

KOMİSYON ADINA NUSRET KİRÎŞCÎ-
OĞLU (Çanakkale) — Arkadaşlar, kabul edi
len 17 nci maddede (tazminat verilir) şeklinde 
bir kayıt bulunduğu için 18 nci maddenin ba
şındaki (tahsisat) kelimesinin (tazminat) ola-" 
rak kabulünü rica ederim. 

REİS — Maddeyi o şekilde okutuyorum : 

MADDE 18. — Onyedinci madde mucibince 
tazminat alabilecek olanlar muayenehane açamı-
yacakları gibi her hangi bir ücret veya sair 
menfaat mukabili hasta, resmî veya hususi bir 
vazife kabul edemezler. 

REİS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, hu

zurunuzu tahatsız ediyorum. Sebebi de inandığım 
bir dâvayı müdafaadır. 17 nci madde ile kabul 
buyurmuş olduğunuz tazminat, hakikaten yerin
dedir. Çünkü bu mesleke intisap, feragat ve 
fedakârlıktır. Meslek namına bu arkadaşlara 
huzurunuzda teşekkür etmeyi borç bilirim. Bu 
arkadaşlar diğer memuriyetler de alabilirlerdi. 
Tıp meslekine intisap ettikten nonra adlî taba
bete intisap, hakikaten bir feragattir. Bu mesle
ke ayrılan arkadaşların fedakârlıklarını her za
man yâd ederim. 18 nci madde ile hâkimlere 
verilmiş olan haklardan bu verilen basit tazmi 
hatla, az bir tazminattır, bunları bu tazminattan 
marhum etmek esas itibariyle mevzuatla kabili 
telif değildir. Samimiyetle arzediyorum ki, 17 
nci madde ile kabul ettiğimiz üç sayılı cetvelin 
ne olduğu bence malûm değildir, meçhul ola
rak kabul ettik. Eğer bu eski cetvel ise 100 vs 
150 lira adlî tabiplere yalnız müessese başındaki 
hekime 400 lira ve diğer meclisi tıbbi mütehas
sıs hekimlerine de 300 lira tazminat verilir. 
Bunların adedi 9 kişidir. Diğer ekseriyeti teşkil 
eden bir tababeti adliye kadrosu vardır, yani taş
radaki vazife görecek adlî tabipler vardır ki, 
eğer o meçhul olarak kabul ettiğimiz cetvel eski 
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eetvellese bunların adedi 40 tır. Bunların da | 
32 si 40 ve 50 lira maaşla çalışır ve 100 ile 150 
lira arasında bir tazminat verilir. Emsali 4 0 - 5 0 
lira arasında çahşan diğer hekimler elbetteki 
tâli vazifeler kabul ederler, muayenehane açar
lar, hasta kabul ederler, mesai saaatleri haricin
de kendi kabiliyetlerine göre ekmeklerini ser
bestçe temin ederler. Bu arkadaşlardan bu hak- j 
ki ref'etmeye hakkımız yoktur arkadaşlar. Bun- | 
lara yalnız 17 nci maddede lütuf buyurduğunum 
tazminatı bu mesleke intisabından dolayı feragat 
tazminatı olarak vermek lâzımdır. Eğer bunu bu 
şekilde muvakkat bir zaman için kabul etmez
sek, samimiyetle söylüyorum ki, bu kanundan 
istihdaf edilen gaye tahakkuk etmiyecektir. Za 
rar görceğiz. Şu şekilde zarar göreceğiz; işe ya-
riyan zümre çekilecektir. îç hastalıkları müte
hassısları, cerrahi mütehassısları, nisaiye müte
hassısları, asabiye mütehassısları ve bun
lardan kabine açarak hayat sahasını is
tedikleri gibi ayarlamış zümre, ilim sa
hasında otoriter vaziyete gelmiş insanlar ta
babeti adliyede vazife almıyacaklardır. Samimi
yetle söylüyorum bu arkadaşlar, bu kanunun 
tatbik edildiği günden itibaren buradan çekilecek
lerdir. Buna hayret etmeyiniz arkadaşlar. Sa
ati mesai dışında kabinesinde çalıştıkları için bu 
mütehassıslar orada duruyorlar. Bunlar teka
ütlük müddetini doldurmuşlardır. Yarın, gün
demde bulunan, 25 seneyi doldurmuş memurların 
ikramive almak suretiyle tekaütfükleri kabul 
edildiği zaman, bu vasıftaki arkadaşları bulma
ya, bu kanun muvacehesinde imkân yoktur. 

Kimler kalacaktır? Malûm olan veçhedeki 
arkadaşlar kalacak. Onlar diğer serbest saha
da icrayi faaliyet edemiyecek veyahut da inti
sap etmiş olduğu meslek icabı serbest sahada 
kazanç temin edemiyecek şube mütehassısları 
elbetteki orada daimî olarak kalacaklardır. Bu 
şekilde adaletin istediği münevver kitle, ihtisas 
şubeleri orada toplanmıyacaktır. Bendeniz Yüksek 
Meclisinizden istirham ediyorum. 18 nci madde
yi olduğu gibi kaldıralım. Şimdilik meskûtün-
anh kalsın. Bir tetkik ve tecrübe sahası geçsin. 

Eğer maruzatım tahakkuk etmesze bizden 
sonra gelen diğer meclis bunu elbetteki yeri
ne getirilr. İstical etmiyelim. Bu güzel mü
esseseyi kurtaralım. Adaletin istemiş olduğu 
ışığı, hakikatin aşığı olarak verelim. Maruza
tım budur. 

. 1953 O : 1 
ENVER KARAN (Erzurum) — Efendim, 

şahsım namına konuşuyorum, komisyon adına 
değil. 

Adlî tıpta gördüğümüz kusurların en baş-
lıcası, devamsızlık meselesidir. Devam etmi
yorlar muayenehanelerinde meşgul oluyorlar. 
17 nci madde ile tahsisat vermemizin sebebi, ha
riçte iş görmemelerini temin etmekdir. 
Eğer şimdi biz yine hariçte iş görmelerini ka
bul edersek yine yaptığımız iş tabibi adlîlerin 
maaşını artırmış olmaktan ibaret kalacaktir. 
Bizim istediğimiz, adlî tabiplerin adlî tababet 
işine hasrı vücut etmeleridir. 

Bir arkadaşımız hariçten mühim doktorlar 
bu işe gelmiyecekler, dediler. Arkadaşlar, ha
riçte iki türlü doktor vardır. Birisi profesör
lerdir; profesörler sabah saat 9 dan akşam 5 e 
kadar fakültede meşguldürler. Bu vazifeye ge
lemezler. Gelirlerse fakültedeki tahsisatları 
kesilir. Buradan alacağını oradan kaybeder. 
onun için gelmez. Geriye kalan hariçteki iyi 
doktorlardır. Biz bütün ' imkânlarla bunlara 
vereceğimiz ayda bin liradır, bin liraya yakın 
bir para alacaklardır, az bir para değildir ar
kadaşlar. Hariçte bir operatör ve diğer doktor
lar bü mifctara yakın bir parayı az alırlar. Di
ğer doktorlar, ki bunların bir kısmı 300 - 400 
lirayı günde alanlardır, hunlar esasen yine gel-
miyeceklerdir. Bunlardan gayrı geride iki sı
nıf doktor kalıyor ki bir kısmı hariçte çalışır, 
bir kısmı da Devlette vazife almış olanlardır. 
Dışarda kalanlar için de bu miktar az değildir. 
Biz hattâ hastane etıbbasını da bu şekle soka-
bilsek, bunlardan da birçok şikâyetler vardır, 
vazifelerine zamanında gelmiyorlar, saatinde 
muayeneye gelmiyorlar, diye.,. 

Vaktiyle Avukatlar Kanunu kabul edilir
ken de aynı mütalâalar ileri sürülmüştü, büyük 
avukatlar vazife kabul etmez, çekilirler diye. 
Halbuki herkes vazifesi başında ve bugün ça
lınmaktadırlar ve mükemmel en avu'katlar ayrıl
dı. Hariçte avukatlık edecekler hariçte, dâhil
de avukatlık edenler dâhilde kalccaklar. 

Hâkimler neye geliyor? Hâkim bugün eline 
400 - 500 lira geçtiği halde hariçte avukatlık 
yapmıyor. İki bin lira kazanacağını bildiği hal
de yapmıyor. Bunlar ayrı iştir. 

Bu sefer Hâkimler Kanununun tekrar mü
zakeresi esnasında bunların hariçtekiler gibi 
dâhilde de iş yapmalarına izin verilmesi mev-
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zuubahis olduğu vakit, Maliye Hukuk Müşr 
viri dedi ki ; hariçte iş yapanlar m en edil dil 
ten sonra iki misli iş çıkıyor. Buna binaen iziı 
verilsin, dedi. 

Adlî Tıp Meclisine de verilsin, hiç fark et 
miyecektir. Ben 30 sene Adlî Tıpta çalıştım 
Bunlara verilecek para bir zamdan ibaret ola 
çaktır. Bu maddeyi kabulden maksadımız 
bunlara hariçte iş vermemektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Muhterem arkadaşlar; burada dikkat edilecek 
mühim bir husus vardır. Fakat.bunun iyice te
nevvür edebilmesi için evvelâ bundan evvel kabul 
edilmiş bulunan 13 neü maddenin okunması lâ-
zımgelir. 

Müsaade buyurursanız 13 ncü maddeyi bir 
kere okuyayım : «Adlî tabipler, bulunduğu yer 
ve vazifeler dışında her hangi bir yer ve vazife
de istihdam olunamazlar.» 
Bu hüküm evvelce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi bu maddenin ışığı altında 18 nci mad
deyi bir kere okuyalım : «Madde 18. — On ye
dinci madde mucibince tazminat alabilecek olan
lar muayenehane açamıyacakları gibi her hangi bi • 
ücret veya sair menfaat mukabili hasta, resmî ve
ya hususi bir vazife kabul edemezler.». 

Şimdi görülüyor ki, şu anda müzakere etti 
ğimiz 18 nci madde 13 ncü maddenin bir başka 
bakımdan tekrarı mahiyetindedir. Yani iki mef
hum birbirinden esaslı ve özlü bir şekilde ayırt 
edilirse hudutları çizilmiş olur. Oturtulmamıştır 
yerlerine. Halbuki bu 18 nci maddecin iki hükmü 
vardır; birisi, 17 nci madde mucibince tahsisat 
alabilecek olanlar muayenehane açamıyacakları 
gibi diyor, burada. Şimdi muayenehane açıp aç
mamaları hususunda bendenizin bir fikrim yok
tur. Bendeniz iki tarafa da meyil edebilirim. Fa
kat görüyorum ki, muayenehane açmaması fikri 
daha kuvvetli gidiyor. Bunun üzerinde durmı-
yaeağım. Benim üzerinde duracağım nokta hu
susi bir vazife kabul edemez noktası üzerindedir. 
Bir vatandaşın muayenehane açmadığı halde 
her hangi sinir hastalığına bakmasına neden mâ
ni olalım. Aklen bunu menedecek ne tasavvur 
olunabilir. Her hangi bir suretle bir vatandaş 
kendisini; tabibi adlî olan bir zata muayene et
tirmiş. Bunu teemmülünüze arzederim. 
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CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Ücretsiz olarak 

muayene yapabilir. 
FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devam

la) — Niçin ücretsiz yapsın?. Ücret aldı diye if
tiralar olabilir. Yani bir tabibi adlînin elini, 
kolunu bağlıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz tat
bikatta neler oluyor. Ne kıymetler heder edili
yor, iftiralara mevzu oluyor. Filân adamı teda
vi etti ücret aldı gibi iftiralara mâruz kalıyorlar. 

I Onun için bendeniz mevzuun yalnız muayeneha
ne açmamak hususuna inhisar ettirilmesi kanaa
tindeyim. Birinci fıkrada «17 nci madde mucibin
ce tahsisat alabilecek olanlar muayenehane aça
mazlar» diye beyanda bulunmak kâfi gelecektir. 
Resmî dairelerin vazife vermemesi 13 ncü madde 
ile temin edilmiştir. Bu hususlar temin edildiğine 
<îöre geriye hasta kabul edip etmemesi mevzuu 
kalıyor. Bu gibi doktorların hasta kabul etmesine 
mâni olmak doğru değildir. Ücret alsın mı al
masın mı?. Ücret almak insanların mesailerini 
değerlendirmek ve geçimlerini temin etmek ba
kımından lâzımdır, zaruridir. 

Buradaki hüküm ise mutlaktır, bu kadar mut
lak çıkmasını bendeniz mahzurlu görüyorum. 

I (Alkışlar) 
I REÎS — Ahmet Başıbüyük. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte-
I rem arkadaşlar, 18 nci maddedeki memuriyet 
I Yüksek Meclisçe kabul edildiği takdirde, acaba 
I tatbikatta ne netice alınacaktır? Bunun üzeri-
I ne de nazarı dikkatinizi celbetmek mecburiye-
I tindeyim. 
I Muhterem arkadaşlar, müeyyidesiz bir hük-
I mün yürüyeceğine ben kani değilim. Menediyo-
I ruz, fakat hilâfına hareket edildiği takdirde 
I ne olacaktır? Müeyyidesi yoktur. (Suiistimal 
I olur, sesleri) 
I Hayır arkadaşlar, suiistimal suçunu da teş-
I kil etmez. Temyiz Mahkemesinin içtihatları, sui-
I istimal suçu teşkil etmiyeceği merkezindedir. 
I Bu itibarla en küçük bir açığı dahi kapatmak 
I mecburiyetindeyiz. Ceza hafif olmakla, beraber 
I suiistimali de önliyebilecektir. Bu memnuiyete 
I karşı hareket edenler hakkında 526 nci ınadde-
I nin tatbikini teklif ediyorum. (240 nci madde 
I sesleri) 240 belki biraz ağır telâkki olunabilir. 
I ama Yüksek Meclis kabul ederse evleviyetle 

buna ben de iştirak ederim. Ama 526 nci mad-
| de 3 gün hapistir. 
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HÜSNÜ TÜEKAND (Kocaeli) — Muhterem ' 

arkadaşlar, tazminatın kabul edilmesini adL tıp 
mensupları için memnuniyetle karşılamaktayız. 
Hakikaten büyük bir noksan telâfi edilmiştir, j 
Fakat meslekin başka hususiyetleri var. Bun
lar hakkında kısa bir malûmat verdikten son- I 
ra 18 nci maddedeki sert hükümlerin tatbiki
nin mümküu olmıyacağına kani olanlardanım. 
l̂ leselâ bir mahallede oturuyorsunuz, dâhiliye 
riıütehassısmız tabibi adlî müessesesinde vazife
lisiniz. Gece yarısı kapınızı çalıyorlar. Kapı 
kapı dolaşmışlar hiçbir doktor bulamamışlar. 
(gelmişler hastamız ölüyor, sizden yardım bek
liyoruz, dedikleri zaman; ben tabibi adlî dokto
ruyum, dışarıda hastaya bakamam, diyebilir 
misiniz? Vicdanı ile karşı karşıya gelen bir mes
lek sahibi gayet tabiî olarak böyle bir vatanda
şın ricasını karşılamakla mükelleftir. (Dışarıda 
hastaya bakamaz.) Kaydını koyduktan sonra, 
bu meslektaş oraya gittiği takdirde yapılacak 
bir ihbarla (Menfaat mukabili olursa sesleri) 
almadığı halde aldı denebilir, aldığı halde al
madı denebilir. Bunlar tatbikata gelmiyen iş
lerdir. Kanuna böyle bir hüküm koysak da tat
bikatı olmıyacaktır. Doktor kendisini adalet hu- I 
zurunda müdafaa etmek hakkına dahi sahiptir. I 
Çünkü vatandaş ölüyordu, gittim baktım, diye
cektir. Ne yapayım doktorum. I 

Benim maruzatım bundan ibarettir. Müsaa- I 
de ederseniz bunu komisyona verelim, komis
yon bunu kabili tatbik bir hale getirsin. I 

EEÎS — Muharrem Tuncay. I 
MUHAEEEM TUNCAY (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar ben 18 nci- maddenin lehinde I 
konuşmak için huzurunuza çıkmış bulunuyo- I 
rum. Bu mevzuda kendimize bir istikamet ve- f 
rebilmen için 18 nci maddenin ifade ettiği I 
mâna üzerinde durmak lâzımdır. Arkadaşları- I 
mm biraz evvel söylediği fedakârlık mevzuunu 
alırsak; bu noktada yanlış hareket edilmiş ol- I 
duğunu ifade etmek isterim. Bir fedakârlık 
dolaylsiyle tahsisat veriyoruz diyenlere bir I 
doktor olarak soruyorum; acaba bu mesleke I 
intisap etmiş doktor arkadaşlar var faraza I 
röntgen ışığı ile her gün canından, kanından I 
veren, her gün verem hastalarına bakarak düş- I 
manini göremiyecek şekilde bir tüberküloz has- I 
talığının tesiri altında kalan ve keza bir has- I 
tanede birkaç ameliyat yapmak mecburiyetinde I 
bulunan doktorlardan daha fazla fedakârlık- I 
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lan mı var? Hayır arkadaşlar. Ancak bttrftda 
biz bu tahsisatı veriyorsak muayyen zaman için
de çalışma mecburiyetine tâbi tuttuğumuz in
sanlara şüphesiz ki tahsisat vermek çok ta-
biîdir. Ancak dışarda vazife görmemek şartı
nı kabul etmek lâzımgelir. Böyle yaptığımız 
takdirde biraz evvel misalini verdiğim bir 
röntgenci de kalkar ve ben her gün kanımdan, 
canımdan veriyorum, niçin beni onlardan ayı
rıyorsunuz demez mi? Bu maddeyi arkadaş
larımızın teklifleri veçhile kabul ettiğimiz 
takdirde bunlar bunu demek hakkına malik 
olurlar. Efendim, biz bu tahsisatı vermek mec
buriyetindeyiz, muayenehanelerinde çalışmaları 
lâzımgelir ve çünkü fevkalâde bir halde kapı
sına bir hasta geldiği zaman doktor, gidemem 
diyemiyecektir diyor arkadaşımız. Arkadaşlar, 
tıbbı adlî işleriyle meşgul arkadaşlar zannede
rim ki kasabalarda değil şehirlerde çalışacak
lardır. Buna göre ise bir vilâyette birkaç dok
torun çalıştığını kabul etmek mecburiyetinde
yiz. O halde 10 - 20 doktorun bulunduğu bir 
yerde böyle bir vaziyetin düşünülmemesi lâzım
gelir. Binaenaleyh ben bu 18 nci maddenin ay
nen kabulünü rica edioyrum. 

HİDAYET ALDINER (Konya) — Muhte-
rem arkadaşlar; Yüksek Heyetinizi hu mesele 
iki üç gündür meşgul etmektedir. Tıbbı Adlî 
Müessesesi mensuplarının vazifelerine devamı-. 
m temin için Adalet Komisyonunun teklifi mev
zuu müzakere olarak kabul edildi. 

Şimdi; Adalet Komisyonu raporunun mü
zakeresi kabul edildikten ve tahsisat da kabul 
edildikten sonra tekrar Adlî Tıp mensufoinine 
serbesti verilmesi bu kanunun ruhuna tamamen 
münafidir arkadaşlar. 

Buyurdular ki; biz bu serbestiyi kabul et-
azsek bugün Adlî Tıp Müessesesine eleman bu
lamayız. 

Arkadaşlar, bu munzam tahsisatı niçin ve
riyoruz ?> Hariçte serbest çalışmalarına mâni 
olmak için. 

Yine buyurdular ki; biz hariçten böyle mü
tehassıs bulamayız. 

Arkadaşlar, Halit Naci Bey merhum hariç
te vazife almazdı. Bugün bu sahada kendin
den dalıa mütehassıs bulamıyorum. Bugün 
memleketimizde öyle kıymetli hukukçular var
dır ki avukatlık yolunda para kazanamazlar 
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da onun için Hazine hukuk müşavirliğinde va
zife alırlar. Sonra üniversitede, hukuk profe
sörleri iki kısma ayrılmıştır : Malûmu âliniz 
munzam tahsisat almıyanlar avukatlık yapabi
lirler, tahsisat alanlar avukatlık yapamaz. Bi
naenaleyh şimdi bu esasları tamamen baltalı-
yarak hem tahsisat verelim hem de serbest ça
lıştıralım. Bu, olamaz. Diğer taraftan bunun 
kabulü emniyeti de muhildir. Çünkü memleket
te bir dedikodu vardır. Hastanelerini kapısı 
muayenehanelerden geçer, diye âdeta darbı
mesel haline gelmiştir. Kendi sahasında bir 
temyiz mercii mevkiinde olan Tıbbı Adlîye ser
bestlik verirsek bir hacir kararı almak istiyen 
şahıs Tııbbı Adlî mensubunun muayenehanesine 

- gider, onun fikrini aldıktan sonra mânevi te
sirle birtakım şaibelerle ertesi gün onun için 
nihai temyiz mercii olarak karar vermek mev
kiinde kalır. Bundan ihtiraz edelim arkadaşlar. 
Bugünkü elemanlar çekilse dahi hariçte fazla 
para kazanmak istemiyen yahut ilmî kabiliyeti 
haiz olduğu halde piyasada kendisini tatmin 
etmiyen doktorlar bulunabilir ve bu iş onlarla 
pekâlâ yürütülebilir. Zaten arzumuz binlerce 
müterakim işin bir an evvel intaç edilmesidir. 
Aksi halde bu serbestiyi kabul edersek eski hal 
avdet eder ve işler olduğu yerde kalır. 

ADALET YEKÎLÎ OSMAN ŞEVKÎ ÇlÇEK-
DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 17 nci 
maddeyi kabul etmek suretiyle Adlî Tıp Mec
lisine ve adlî tabiplerimize geniş imkânlar bah
şetmiş oldunuz, bundan dolayı teşekkür ede
riz. Ancak 18 nci maddenin de aynı ehemmi
yette olduğuna da kaani bulunuyoruz. 17 nci 
madde ile tazminat alan arkadaşın aynı za
manda mesai saatleri haricinde çalışmasını ka
bul etmezsek realiteye uygun hareket etmiş ol-* 
mayız. Bugünkü realite şudur: Hakikaten Ad
lî Tıp Meclisini gayet verimli bir hale getirmek» 
oraya gelmiş olan dosyaları bir an evvel çıkart
mak için mesai saatleri dışında hariçte çalışan 
arkadaşları, eğer bîz mesleklerini icradan me-
nedecek olursak hem vatandaşları bu mütehas
sıs arkadaşlarımızın ihtisasından mahrum et
miş oluruz ve hem de adlî tababette verdmli 
olabilecek arkadaşları bu mevkie getirememiş 
oluruz. Bugün hakikat budur. Bu itibarla 
ikisinin ortasını bulmak gerektir. Nitekim üni
versitelerimizde dahi profesör olan arkadaşla
rımız şayet tahsisat alacaklarsa hariçte serbest 
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ı olarak çalışmamakta ve bundan dolayı üniver

site tazminat ve tahsisatı almaktadırlar. Fa
kat aynı zamanda hariçte avukatlık yapmakta 
ise tazminat da almamaktadırlar. îşin ahenkli 

| olabilmesi için bu ruhu burada hâkim kılmak 
dşin icabıdır, zaruretin muktezasıdır. Adlî ta
bip arkadaşlar, biz işlerimizi bırakıyoruz, ken
di adamlarını bulunuz derlerse biz de günlerce 
ilân eder birinci, ikinci derecede ehliyete sahip 
arkadaşları bulamazsak, 3 ncü, 4 ncü derecede 
insanlara arzı dftikar edecek olursak bu mües
sesenin istediğimiz maksat ve gayeye uygun şe
kilde işlemiyeceğini göz önünde tutmak lâzım
dır. Bu bakımdan Yüksek Heyetten ikisi ortası, 
üniversitelerdeki tatbikata uygun bdr şekilde 
bir formülün tatbik edilmesini bilhassa istirham 
ediyorum. 

REİS — Sual. 
MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Esbabı mu-

cibeniz mesai saati haricinde muayenehaneye 
devam etmek noktasında toplandığına göre, re
alite odur ki, eski kanuna nazaran muayeneha
ne açmak serbestisi bulunan Adlî Tıp Meclisi 

I üyeleri, neden vazifelerine devam etmiyorlar? 
ADALET VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKÎ ÇlÇEK-

DAĞ- (Devamla) — Cevap vereyim: Mesai sa-
I atleri haricinde bir memur, mesai zamanı içeri-
I sinde vazifesini terkeder giderse, başka dşler 
I peşinde koşacak olursa elbetteki kanurilarımı-
I zın, nizamlarımızın istediği memur vasfını kay-
I betmiş iseler mesuliyet almış olan insanların bu 
I memurlar üzerinde hassasiyetle durması, onları 
I mütemadi kontrol ve murakabe ederek vazifeye 
I devama sevk ve icbar etmesi icabeder. 
I Şimdi, müsaade buyurursanız, bu kanun kabul 
I edildikten sonra mesai saati dâhilinde vazifesini 
I bırakıp giden, kabinesine kaçanlar Adlî Tıp Mec-
I lisinin adamı olamıyacaktır. Mesul mevkide bu-
I lunan adamlar tabiatiyle bu ciheti kontrol ve 
I murakabe edeceklerdir. Eğer bundan sonra da 
I böyle bir hal olursa o vakit bu mesul adamlara 
I sual tevcih etmek ve hesap sormak durumunda 
I ve mecburiyetinde bulunuruz. Şimdi tatmin edil-
I miyen bir ücret vardır. Nitekim şimdi onu tat-
I minkâr bir duruma sokmuş bulunuyorsunuz, öy-
I le bir Adlî Tıp Meclisi üyesi vardır ki, ancak 
I hariçte çalışmak kaydiyle tazminatı feda etmiş-
I tir. Eğer mesai saati dâhilinde kabinesinde çalı-
I şacak olursa o zatın Adlî Tıp Meclisi üyesi olma-
| ması lâzımgelir. Fakat hem tazminat alır ve ha-
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riçte çalışmıyacağını beyan ettiği halde çalışırsa 
elbette kanun o zaman onun yakasına yapışacak
tır. Müsaade ederseniz bunu muhayyer olarak 
bırakalım. (Olmaz sesleri) Ve siz bunu idareye 
bırakınız. İki şahsiyet vardır. Müsavi kudrette
dir. Tazminatı almak suretiyle kendisini müesse
seye bağlıyacak olanı Vekâlet olarak biz tercih 
edeceğiz. Fakat realiteyi bendeniz arzettim. Ya 
bulamazsak. Ya müesseseyi maksudunuz dâhilin
de işletmek imkânını bulamazsak. O zaman elbet
te onun vebali mânevisini taşımak gibi büyük bir 
yük altına girmiş oluruz. 

ElFAT ALABAY (Konya) — Bir sual. 
REÎS — Buyurun. 
RÎFAT ALABAY (Konya) — Şimdi böyle 

tazminatı alıp almamakta muhayyer bıraktığımız 
takdirde ve meselâ 15-20 kişi, biz tazminatı al
mıyoruz dedikleri zaman ne olacaktır. Ne fayda 
hâsıl olur. Bu kanundan. Eski tas eski hamam. 
Ne fayda olur bu kanundan. 

ADALET VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKÎ Çl-
ÇEKDAĞ (Devamla) — Müsaade buyurunuz, 
kabul ettiğimiz kadro ile bir defa maaşlar yük
selmiştir. Bir de tazminat vermiş bulunuyoruz. 
Binaenaleyh cazip bir şekli vardır. Fakat, ha
riçte bin lira, iki bin lira kazanan ve bizde üye 
olan, saat beşe kadar çalışmak arzusunu izhar 
eden bir arkadaşın hizmetinden niçin müstağni 
kalalım. 

RÎFAT ALABAY (Konya) — Kadroları 
yükselttik, muayenehane de açmasına müsaade 
ediyoruz, tahsisat da veriyoruz, işi o tabibin ih
tiyarına bırakıyoruz. Bu vaziyette vermiş oldu
ğumuz tahsisata razı olup da muayenehanesini 
kapatıp, müesseseye bağlanır mı? Bağlanmıyaca-
ğı aşikâr. 

ADALET VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKÎ ÇÎ-
ÇEKDAĞ (Devamla) — Binnazariye arkadaşım
la beraberim. Benim de belki şahsan noktai na
zarım ve fikrim o idi. Fakat mesuliyet altına 
girdikten, realitelerle karşı karşıya geldikten 
sonra bu fikrimin yerinde olmadığını görüyo
rum. 

RE ÎS — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 

KİRÎŞÇÎOĞLU (Çanakkale) — Muhterem arka
daşlar, bir dertle karşı karşıya olduğumuzu bu 
kanunun müzakeresine başladığımız andan itiba
ren ifade etmekteyiz. Bu dert, adlî tıp müessese-
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I sinde binlerle evrakın muamelesiz beklemekte ol

ması derdidir. Ve derdin âmili olarak devamsız
lık ve çalışma sistemindeki bozukluk tesbit edil
miştir. Biraz evvel konuşan Sayın Adalet Bakanı 
tazminat verildikten sonra devamı temin edebile
ceklerini ifade buyurdular. 27 seneden beri yapı
lan tatbikat bize göstermiştir ki, devamı temin 
etmeye imkân yoktur. Mecburiyet koymadıkça, 
adlî tıp vazifelileri dışarda iş aldıkları müddet
çe, kendi şahsi işleriyle alâkadar olmakta ve 
ancak 1 - 2 saat adlî tıp müessesesine uğrayıp 
geçip gitmektedir. Eğer devamı temin etmek, 
kanuni bir müeyyide olmaksızın, burada sara-
rahat olmaksızın devamı temin etmek mümkün 
idi ise bugüne kadar niye temin edilemedi diye 
bir sual akla gelebilir. Bugün dahi memur sta
tüsünde insanlar adlî tıp müessesesinde vazife 
almaktadırlar. Bu itibarla tazminat verildik
ten sonra devamı temin edebiliriz, şeklindeki 
beyana biz, hayır edemezsiniz, diye cevap ve-

I rebiliriz. (Brvo sesleri) 
I Mesai saatlei dışında hasta tedavi etsinler 

şeklindeki mütalâa da bizi orada çalışanların 
serbest çalışabilmelerini sağlamıya müncer kı
lar. Bir arkadaşımın dediği gibi, muayenehane 
açmasın, fakat iş görsünler, teklifi de yerinde 
değildir. Muayenehane açmakla evinde hasta 

I kabul ve tedavi etmek arasında fiilî bakımdan 
hiçbir fark yoktur. Bir levhadan ibarettir. Lev
ha konmıyacak, evinde yine tedavi edecektir. 

Yine bir arkadaşımız zaruretler karşısında 
i doktorun bir hastanın tedavisine şitabetmesi 

icabedeceğini ifade ettiler. Buraya koyduğu-
duğumuz hüküm doktorun bu insanlık vazife
sini yapmasına asla mâni değildir. Çünkü biz 
(Her hangi bir ücret veya sair menfaat muka
bili) kaydını ifade etmiş bulunuyoruz. Başka 
doktor bulunmadığı takdirde hastanın imda
dına koşmasına mevcut hükümler asla mâni 
değildir. Kaldı ki, adlî tıp müesnesesi istanbul'
dadır. istanbul'da beş bin doktorun bulunduğu 
rivayet edilmektedir. Bu koca şehirde doktor 

I sıkıntısı çekileceği, başka doktor bulunmayıp da 
adlî tabibe müracaat edileceği pek ihtimal dâ
hilinde değildir. Bu iddiayı kabul etmek biraz 
güçtür. 

Aziz arkadaşlar, biz zannediyoruz ki, Feri-
! dun Fikri arkadaşımızın buyurdukları resmî 

vazifeye mütaallik bir teklif olacaktır. Bu tek
lif üzerinde durulması mümkündür. Hususi 
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Vazife kabul etmemesi kaydında ısrar etmekte
yiz. Yüksek Meclise kendileri tarafından veril
miş bir takrir varsa bunu resmî veya hususi va
zife kabul etmezler, kaydından (resmî veya) ke
limelerinin veya hakkındaki teklif kabul buyu-
rulursa komisyonunuz bu teklife iştirak edebi
lecektir. Ancak resmî zaruret dolayısiyle vekâ
let etmek ve saire gibi. 

Bir de müeyyide bahsine temas edeceğim; 
Başıbüyük arkadaşım müeyyide olarak 526 ncı 
maddeye göre ceza verileceğinin bir fıkra ha
linde konmasını teklif ettiler. Komisyonunuz bu
na iştirak etmemektedir. Bir kanun yapılmak
tadır. Bu kanunda bir memnuiyet konmakta
dır. Bu memnuiyete uymak zorunda olan bir 
vazifelinin bu memnuiyete rağmen kanunun dı
şına çıkmış olması halinde inzibati ceza mev
cuttur. Bu, memuriyetten çıkarmaya kadar gider. 
Bu itibarla ihraca kadar giden inzibati ceza 
526 ncı maddeye göre verilecek bir cezadan da
ha müessir olacaktır. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere takriri 
var. Takrir verildikten sonra bir arkadaşa söz 
vermek mecburiyeti vardır. Bu itibarla Hikmet 
Fırat arkadaşımıza söz veriyorum. 

HÎKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 18 
nci madde hakikaten Yüksek Heyetinizi çok yor
du. Ben hulâsa olarak bir noktayı arzedeceğim. 
Arkadaşlar; bu maddeye konan bu hüküm de bu 
hekimleri icrayı sanattan menedemez. Bu kanu
nun bu maddesi tedvin edildiği zaman da bu 
hekimler yine icrayi sanat edeceklerdir. Eğer 
biz bunu menetmek istiyorsak bu madde onu 
temin edemez. Çünkü madde, ücret veya menfa
at karşılığı icrayi sanat edemez, diyor. Bu, her 
hangi bir şekilde kıvamını bulur, arkadaşlar. 
Muayenehane açamaz. Çünkü açmak için resmî 
müracaat ve formalite lâzım. Onun gayrisinde 
icrayi sanat eder. Tasavvur ediniz ki, bir nisai
ye mütehassısı, gönül arzu eder ki, Van veya 
Bitlis Vilâyetimizde de bunlardan gönderilsin. 
O vilâyetler bu gibi mütehassıstan mahrum ol
duğuna göre vatandaş her hangi bir nisai vaka 
karşısında, zaruri ihtiyaçlarında onun kapısına 
gittiği zaman, kanun kendisini menetse dahi, 
o hekimin vicdanı o vazifeyi görmeye kendisini 
icbar eder. O vatandaşın iç duygusu, kanunun 
bu memnuiyetine rağmen o hekimin maddi ih
tiyaçlarını her suretle temine icbar eder. 

7.1953 6 : İ 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Men-

faatsiz görür. 
HÎKMET FIRAT (Devamla) — Menfaatle 

görür. Onu arzediyordum. Lütfedip sözlerimi 
kesmeden dinlerseniz minnettar olurum. Ben 
hiçbir mebus arkadaşın sözünü kesmemeyi ken
dime şiar edinmişimdir. Onun için Ahmet Ba
şıbüyük arkadaşımın... 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Özür 
dilerim üstadım, heyecana geldim. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Devam et-
miyeceğim. Sağ olun. 

Bu arkadaşların mesaisinden görülüyor ki, 
gerek Adalet Komisyonu, gerekse bizzat Muhte
rem Adalet Vekili vareste kalamıyor. Cidden, 
gönülden bunu tatmin etmek istiyorlar. Bende
niz de bir tecrübe mahiyetinde olarak sayın ade-
let Bakanının teklifine uyacağım. Muhayyer 
bırakalım ve görünüz, bakınız ki, kimler hu 
tazminatla iktifa edip icrayı sanattan vaz geçi
yor ve kimler tamamen tetabuk edip kendini 
Adalet müessesesine tahsis ediyor. Yine ısrarla 
arzedeceğim ki, halk arasında rağbet gören şu
beler müntesipleri sureti katiyede bu tazminatı 
reddedece'kler ve mesai saatlerinin haricinde 
meslekî gayretlerine devam edeceklerdir. Eğer 
bu mesai saatlerinin içinde dahi vazifesini yap-
mıyanlarm devamını temin ediyorsa bunun bu
rada müzakeresini dahi azaplı bulurum. 

Vazife deruhde etmiş bir memurun mesai sa
ati dâhilinde kendini o memuriyete vakfetmesi
ni kanun derpiş etmiştir. Eğer âmirler müsa
maha etmişse bu memurlar da o müsamahadan 
istifade etmişse baştan aşağı bir ihmal' kaynağı 
olmuştur. Binaenaleyh, memurların mesai sa
ati dâhilinde vazifelerine devamını böyle bir 
tazminat temin etmez. Bunu, temin eden ka
nunlardır. Bendenizin üzerinde durduğum nok
ta, doktorun mesai saati dışındaki meslekî gay
retidir. Binaenaleyh, bunu ihtiyari bırakırsak, 
bir tecrübe mahiyetinde, Adalet Bakanının bu
yurduğu gibi mesaisini müesseseye hasredecek
leri tâyin cihetini tercih edeceğim buyurdular, 
arzusu yerine gelir. Fakat emniyet makaniz-
ması maddede kalabilir, ilmî otoritelerden de 
mesailerinden iş saatleri dışında da istifade ede
rek adalet cihazını bundan mahrum etmemiş 
oluruz. 

Bu ciheti arzederek sözlerime son veriyo
rum. 
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REÎS — Kifayet önergesi var, okuyoruz. ! 

Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni teklif ederim. 
Sinob Mebusu 
Ali Şükrü Şavlı 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Kifayet aleyhinde arzedeceğim. Saym Sözcü 
arkadaşımız (Resmî veya) kelimelerinin kaldı
rılmasına muvafakat etmelerinden anlaşılıyor 
ki. bundan önce kabul edilen 13 ncü madde ile I 
demin arzettiğim üzere bu madde arasındaki 
münasebet iyi tanzim edilmemiştir. Bendeniz 
böyle «Resmî veya»kelimelerinin kaldırılmasını 
istiyen bir takrir vermedim. Yalnız birinci fık
radan evvel, muayenehane açmaması mefhumu
nu teklif ettim. Şimdi Adalet Bakanı arkadaşı
mız başka bir noktai nazardan bu maddenin 
esası üzerinde izahatta bulundular. 

Görülüyor ki, mesele kâfi derecede aydın
lanmış defnidir, isin istikbali için cihazın müs- j 
takb^l selâmeti bakımından ve madde üzerinde- ! 
ki tereddüdün izalesi bakımından müsaade bu
yurun da müzakere kâfi olmasın, ben daha ileri 
giderek rica edeceğim, komisvon, bu mevzuu 
tekrar ele alsın, veniden mütalâa edîr) yüksek 
huzT'r-nrnza yenid°n getirsin divpcernm, zaten • 
ivedilikle de müzakere edilmektedir, derhal ka-
nunivet de iktisan edecektir, belki büvük mah- j 
zvrlar olabilecektir, rica ederim, müzakereyi I 
kâfi srörmiyelim, işi komisyon tekrar ele alsın, 
iş daha esaslı şekilde intaç edilsin. 

ENVER KARAN (Erzurum) — Lehinde ko
nuşmak istiyorum. 

REÎS — Kifayetin aleyhinde konuşulur, le
hinde konuşulmaz. Kifayet takririni oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ki
fayet kabul edilmiştir, efendim. j 

Değiştirgeleri okuyoruz efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin şu şekilde kabulünü arzeylerim. 
On yedinci madde mucibince tazminat ala

bilecek olanlar muayenehane açamazlar. 
Bingöl Mebusu 

F. F . Düşünsel 

Yüksek Başkanlığa 
18 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini I 
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arz ve teklif ederim. 

Çankırı Mebusu 
Celâl Boynuk 

MADDE 18. — 17 nci maddede sayılı vazi
feliler tazminat alıp almamakta muhayyerdirler. 
Bunlardan tazminat alanlar muayenehane açamı-
yacakları gibi her hangi bir ücret veya sair men
faat mukabili hasta, resmî veya hususi bir vazi
fe kabul edemeler. 

Başkanlığa 
Görüşülen 18 nci maddeye aşağıdaki fıkranın 

ilâvesini arz ve teklif ederim. 
(Bu memnuiyete muhalif hareket edenler 

hakkında Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesi 
tatbik olunur. 

Çorum Mebusu 
A. Başıbüyük 

(Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşünsel'in 
takriri tekrar okundu). 

REÎS — Bu değiştirgeyi dikkate alanlar işa-
ert versinler... (Anlaşılmadı sesleri). Çok rica 
ederim, takriri iyi dinleyelim, biz de müşkül 
mevkie düşüyoruz. 

Reyinize arzedeceğim değiştirgeyi tekrar oku
yoruz. 

(Feridun Fikri Düşünsel'in değiştirgesi bir 
daha okundu). 

REÎS — Değiştirgeyi dikkate alanlar lütfen 
işaret buyursunlar... (Anlaşılmadı, hangi değiş
tirge sesleri). 

FERİDUN FÎKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reis Bey, arkadaşlar karıştırdılar, müsaade bu
yurun da izah edeyim. 

Diyoruz ki; tazminat alabilecekler muayene
hane açamazlar, bunun haricindeki fıkrayı ka
bul etmiyoruz. Bundan doğru bir şey olabilir mi 
arkadaşlar? 

RE IS — Bu kadar görüşmelerden sonra veri
len değiştirgeleri okuttum, onlar ne fikri ihtiva 
ediyorsa ondan ibarettir, kabul eder veya etmez
siniz. 

Şimdi okunan takrir, 17 nci madde mucibince 
tazminat alabilecek olanlar muayenehane açamaz
lar, diyor. Bu değiştirgenin nazarı dikkate alın
masını kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Takririmdeki «alabilecek olanlar» kelimelerînûn 
«alacaklar» olarak tashih ediyorum. 
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REÎS — Rica ederim Feridun Bey, oylama I 

zamanı kaç kalıba gireceğiz, teklifiniz ya kabul 
edilir veya edilmez. 

Dikkate almıyanlar lütfen işaret buyursun
lar... Değiştirge nazara alınmamıştır efendim. 

(Çankırı Mebusu» Celâl Boynuk'un takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar lütfen 
işaret buyursunlar... Dikkate almıyanlar... De
ğiştirge reddedilmiştir. 

(Çorum Mebusu Ahmet Başibüyük'ün takri
ri tekrar okundu.) 

REÎS — Değiştirgeyi dikkate alanlar... Al
mıyanlar... Değiştirge dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden- I 
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Vekâ
leti bölümünden ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar kaldırılmış ve bağlı (2) sayılı cetvelde 
derece, sayı ve unvanları yazılı memuriyetler, 
Adalet Vekâleti bölümüne eklenmiştir. 

REÎS — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA NUSRET KÎRÎŞCÎOĞ-

LU (Çanakkale) — Demin maddedeki üç sayı
sının iki olarak değiştirilmesini arzetmiştim. 
O şekilde madde okundu. Ancak 17 nci madde
de müstakil bir cetvel kabul edildiği için 19 nen 
maddede mevzuubahis edilen evvelce üç numa
ra altında gösterilen, şimdi ise iki numara altına 
da gösterilmesini teklif ettiğimiz cetvelin taz
minatlar kısmında bu cetvelden çıkarılması 
dcabeder. Buradaki tazminat miktarı 17 nci 
maddeye bağlı 3 sayılı cetvele aktarılmıştır. 
400 den 100 e kadar iki sütun halinde tazminat 
bölümünü bu cetvelden çıkarmak icabetmekte-
dir. Bu şekilde reye konulmasını rica ediyoruz. 

REÎS-— Efendim; sözcünün ifadesi gereğin
ce cetveldeki sütunlar kaldırılmıştır. Metni 
okuyarak reyinize arzedeceğim. 

İMADDE 19. — Devlet Memurları Aylıkları- I 
nm Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Vekâ
leti bölümünden ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar kaldırılmış ve bağlı (2) sayılı cetvelde 
derece, sayı ve unvanları yazılı memuriyetler, 
Adalet Vekâleti bölümüne eklenmiştir. 

REÎS — Cetvelden tazminat kısmı kaldırıl- | 
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mıştır. Bu şekilde okunan maddeyi reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı «D» işaretli cetvelin Adalet Vekâleti bölü
münden ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı hizmet-
liler kadrosu çıkarılmış ve bağlı (4) sayılı cet
velde sayı ve unvanları yazılı hizmetliler kadro
su eklenmiştir. 

REÎS — Komisyon, buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 

KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale) — Bu kanunun ha
zırlanışında 1952 senesi Bütçesi mevzuubahis 
olduğu için burada 1952 denmiştir. Bu madde
ye lüzum kalmamışta. 

Maddenin tayymı teklif ediyorum. 
REÎS — 20 nci maddenin tasarıdan çıkarıl

ması teklif ediliyor. Kabul edenler... Etmiyen-
lar... 20 nci madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

21 nci maddeyi 20 nci madde olarak okuyoruz. 

MADDE 20. — 19 Nisan 1926 tarih ve 813 
sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanunu meriyetten 
kaldırılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanuna göre Adlî 
Tıp Müessesesi kuruluncaya kadar eski müesse
se vazifesine devam eder. 

ALÎ RIZA SAĞLAR (Çoruh) —Bendeniz ge
çici maddeden önce adlî tabibin izinli veya ma
zereti sebebiyle bulunamadığı hallerde otopsi 
için ve fethi kabir için çıkarılacak resmî ve hu
susi tabiplere Adalet Vekâleti ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekâletinin müştereken tertip ede-
cakleri bir tarife ile ücret verilmesi hakkındaki 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun 17 nci 
madde olarak tesbit ettiği maddenin geçici 
maddeden önce kabulünü ve tasvibinize mazhar 
olmasını istirham edeceğim. (Var sesleri) 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Var zaten efen
dim, hususi ehli hibre olarak verilmektedir. 

REİS —• Israr ediyor musunuz? 
ALÎ RIZA SAĞLAR (Devamla) — Madem

ki var sarfı nazar ediyorum. 
REÎS — Mevcut bulunduğu için tekliflerin

den sarfı nazar ediyorlar. 
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Gteçici madde hakkında başka söz istiyen yok. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

HADÎ HÜSMAN (İstanbul) — Encümenden 
dün bir sual sormuştum. Teklifleri, kanunun 
neşri tarihinden mer'i olması şeklindedir. Bunun 
için bir tahsisat düşünmediler mi? Çünkü önü
müz tatildir. Kanun çıktığı tarihte mer'i olacak-
tir, alâkalılar da bu tazminatı istiyeceklerdir. 
Bunu düşünmediler mil 

ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 
KfittŞClOĞLU (Çanakkale) — Efendim, geçici 
madde olarak kabul ettiğimiz şu maddede, bu 

t kanuna göre AdJî Tıp Müessesesi kuruluncaya 
kadar, eski müessese vazifesine devam edecek-
tir, kaydı vardır. 

FERİDUN. FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Kafi değildir. Söz istiyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 
KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Bütçe imkânsız
lığı dolayısiyle bu müessese şu kanuna göre ku-
rulamazsa eski müessese işinde devam edecektir 
tabu. 

RİFAT ALABAY (Konya) — Eskiden hâ
kimlere verilirdi, şimdi değişti. 

KOMİSYON ADINA NUSRET KİRİŞCİ
OĞLU (Çanakkale) — Vazife imkânsızlığı do
layısiyle bu müessese şu kanuna göre kurul
mazsa eski müessese devam eder. 

RElS — Hadi Hüsinan buyurun. 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Adalet Ko

misyonu Sözcüsü arkadaşımızın beyanları tat
minkâr değildir. Bu müessese, bir tasfiyeye tâ
bi tutulacak bir anonim şirket değildir ki, ye
nisini kuruncaya kadar böyle olacaktır, densin. 
Maddenin yazılış tarzı bile hatalıdır. Kanunun 
meriyete girmesiyle otomatikman müessese ku
rulacaktır. Fakat eski müessese yenisi kurulun
caya kadar devam edecektir. Otomatikman ka
nun bidayeten bu müesseseyi kurmuştur. Kanu
nun meriyet tarihinde bu müessese kurulmuş, 
İtibar edilmektedir. Kurulduğuna göre bu ar
kadaşlar kanunen hak iddia ederler. Bunun hi
lâfında bir vaziyet olamaz. Evvelden beri kuru
lu olduğuna göre bu arkadaşlar müstehak ol
dukları tazminatı istiyeceklerdir. Bunlar tahsi
satla mukayyet değildir. Bu tahsisatları veril
medi mi dâva açarlar, mahkeme ilâmına ait 
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| borçlar tertibinden ve bu fasıldan paralarını 

alırlar. Hakikaten tahsisat imkânsızlığı mevcut
sa 1954 Martında muteber olursa ve Hükümet 
de bunun karşılığını bulmak imkânlarını arar. 
Otomatikman bu kurulacağına göre bunların 
istihkaklarını sağlamak komisyona düşen bir va
zifedir. Bunu teemmül etmemelerinden dolayı 
kendilerini tenkid ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET # 
KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — Şimdi 17 nci 
maddede (Hâkimler Kanununda olduğu üzere 
kadroları nispetinde) demekle, biz, hâkimler 
için ayrılan ödenek tasarrufatmdan ihtiyacı kar-
şılıvabileceğimizi ümit etmiştik. Bu hususta 
malûmat vermek, zannediyorum, komisyonumuz
dan ziyade Hükümetin işi olması icabeder. Ya
ni Adalet Vekili burada bu kanunu yürütüp 
yürütemiyeceğini izah etmelidir. Mamafih komis
yon olarak yaptığımız istişare sonunda bu ka
nuna muvakkat bir ikinci madde ilâve etmek su
retiyle maksadın temin edilebileceğini düşün
dük. Bu şimdi yapılan bir istişarenin mahsulü
dür. Olup olmıyacağı hususunda yine de üze
rinde müzakere edilmesi icabeder. Biz, bütün 
malî mevzuatı bir anda tesbit edip huzurunuza 
çıkamıyoruz. Bunda noksanlık varsa maliyeci 
arkadaşlarımız ikaz buyursunlar. 

Tasarruftan temin edeceklerini Adalet Veki
li burada salahiyetli şahıslardan tesbit etmiştir. 

Bu şekilde bir muvakkat madde kabul edil
diği takdirde kanunun yürüyeceğini ifade et
mişlerdir. 

REÎS _ Buvurrm, Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Efendim, bir malî tediye, bu şekilde tanzim 
edilen bir madde ile hallolunamaz. Tasarruftan 
verilir, verilmez. Niçin verilsin,, niçin Devlet 
bütçesinden müspet şekilde tediye edilmesin. 
İstirham ederim, bunu alsınlar, Bütçe Komis
yonu ile içtima ederek bu maddeyi veniden 
tanzim etsinler ve huzura getirsinler. Aksi tak
dirde bunun sonu çıkmaz, yarın tatbikatta 
müşkülât çekilir ve Meclise tefsir için gelinir. 
Kaldı ki, mühim bir nokta daha var: Bütçe 
Komisvonunun kovduğu geçici bir ikinci mad
de vardır. Bu madde hiç mevTuuhahis olmı-
yor. Halbuki onun da ayrıca mütalâa edilmesi 
ve şimdiye kadar kabul olunan hükümlere 
göre onun da intibakının yanılması lâzımrrptfv. 
Bütçe Komisyonunun bu geçici ikinci maddesi 
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hakkmda Adalet Komisyonu bir şey söylemi
yor. Geçici ikinci madde «Bu kanunun neşri 
tarihinde müstahdem bulunanlardan bağlı (2) 
sayılı cetvelde ihtisas mevkii olarak gösteri
len kadrolara tâyin edilenlere 3656 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesindeki kayıtlar aranmak
sızın kadro aylıkları verilir» diyor. 

EÎFAT ALABAY (Konya) — Prensip ka-
, bul edilmediği için bu kalkacak. 

REİS — Müdahale etmeyin rica ederim. 
FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Şu kürsüden konuşan arkadaşın sözünü kes
mek bir sistem olmamalıdır, arkadaşlar. Zati 
âliniz yüksek mütalâanızı gelirsiniz söylersiniz. 
Benim şahsi bir işim yoktur. Benim maksadım, 
her hangi bir kanunun Yüksek Meclisten selâ
metle çıkmasıdır. Hatipte selâmeti muhakeme
yi birakmazsak Meclisten nasıl kanun çıkar. 

REÎS — Söz Enver Karan'mdır. 
ENVER KARAN (Erzurum) — Feridun 

Bey arkadaşımız mevzuubahis olan bu meselede 
bulunmadıkları için yanlışlık yapıyorlar. Büt
çe Encümeninin koyduğu geçici ikinci madde, 
ancak tazminat verilmemek sureti ile idi. Taz
minat verileceğine göre ikinci maddenin yeri 
kalmadı, mevzuubahis etmiye değmez. 

Bu madde komisyonda görüşülürken vekâ
letten gelen bir arkadaşımız şimdi kabul etti
ğiniz şekilde olursa Adalet Bütçesinden para ve
ririz dediler, 130 bin lira gibi bir meblâğdır, 
veririz dediler. ! 

FERÎDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Divan vize eder mi? 

ENVER KARAN (Devamla) — Onu bil
mem. Sonra Bütçe Komisyonu tarafıdnan veri
len kararda da tarihi neşrinden muteberdir diye 
kendileri koydular. O zaman para nasıl buluna
caktı? 

REİS — Rifat Alabay. 
RÎFAT ALABAY (Konya) — Vaz geçtim, 

Enver Bey söyledi. 
REÎS — Bir takriri var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Meriyet maddesinin komisyona iadesini teklif 

ederiz. 
Bilecik Mebusu Bursa Mebusu 

îsmail Aşkın N. Yılmaz 

REİS — Meriyet maddesinin komisyona iade
si teklif-ediliyor. 
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Bu teklifi dikkate alanlar işaret versinler... 

Almıyanlar... Dikkate alınmış ve madde komis
yona verilmiştir. Tıbbı Adlî kanunu lâyihasının 
müzakeresi tehir edilmiştir efendim. 

Polis memurları hakkındaki kanun tasarısı
nın ikinci addesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Hadi Hüsman, buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, vaziyeti tetkik 
ettik. Şunu özür diliyerek arzedeyim ki hakiki 
durum, Yüksek Heyetinizi katî bir kanaate isale 
edecek hakiki durumu maalesef tesbit edemedik. 
Ancak evvelki mâruzâtımı bir nebze tekrar et
mek isterim. Bu, bir kadro kanunudur. Yeniden 
kadro ihdas ediyoruz. Bu ihdası geçmiş ve ölmüş 
bir maddeye atfetmek komisyonumuzca doğru 
bulunmamıştır. Esasen bunların sayısı 78 dir. 
Bunların almaması ihtimali, terfi yapıldığı tak
dirde 35 lira üzerinden emekliye sevkolmamaları 
ihtimali mevcuttur. Onun için komisyonunuz, ma
lî mevzularda yeni ve yanlış bir esasın teamül' 
haline getirilmemesi için maddenin olduğu gibi 
kabulünü Yüksek Heyetinizden istirhama karar 
vermiştir, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

FERİDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Neşri tarihi, meselâ bu tasarı akabine, ertesi gü
nü intişar ederse bu arkadaşların durumuna te
siri nedir? 

HADİ HÜSMAN (Devamla) — Onu arzet-
tim, tehlike yoktur, derhal neşredilebilir, esasen 
bu 78 arkadaşın isimleri ve adresleri malûmdur, 
terfihleri yapılabilir ve alabilirlerdi. Asıl mevzu-
umuz budur. Buna rağmen bundan istifade ede
bilirler mi edemezler meselesinin heyetiniz tetki-
kma lüzum görmüştü. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yani Devlet Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne ait 3656 sayılı 
Kanuna bağlı bir sayılı cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına da-

- 3 1 8 



B : 103 7. 7.1953 0 : 1 
ir kanun lâyihasının tümünü reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

1. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğ-
lu'nun, Erganimadeni Kazasının Arpamey-
danı mahallesinde vukubulan çöküntü neticesin
de evsiz kalan vatandaşlara mesken temini hak
kında ne düşünüldüğüne dair sorusuna İçişleri 
Vekili adına Müsteşarın yazılı cevabı (6/1122) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Erganimadeni İlçesinin Arpameydanmda 

vukufoulan çöküntü neticesi olarak oturulamı-
yaeak hir hale gelmiş olan 400 ev sakinleri hak
kında ne gibi tedbirler alındığına dair bağlı 
önergemin İçişleri Bakanlığına tevdiine ve ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet ve temin 
buyurulmasını arzederim. 

Bingöl Milletvekili 
Mustafa Nurj Okcuoğlu 

İçişleri Bakanlığı Yüksek Makamına 

Erganimadeni İlçesinin Arpameydanı Mah-
hallesinde vukubulan çüköntü neticesi olarak 
«turulamıyacak bdr hale 'gelen 400 evin tahli
yesi halka tebliğ edilmiş, (bir miktar çadır tev
zi «dilmek suretiyle ilk tedbirler alındığı anla
şılmakta ise de : Bu evlerde oturanlar kısmen 
kiracı ve kısmen de fakir oldukları cihetle ken
diliklerinden mesken temini mümkün değildir. 
Ev buhranı yüzünden kira ile ev tedarik etmek 
imkânı da mevcut değildir. Bu kazanın kışı 
şiddetli ve soğuktur. Bu sebepten evleri tah
liye mecburiyetinde kalan 1 000 nüfusa yakın 
bir halk kitlesi haklı olarak endişe etmekte ol
duğu haber alınmıştır. . 

Kış mevsiminden evvel evsiz kalan bu vatan
daşlara mesken temini hakkında ne düşünül
düğünün ve ne gibi tedbirler alındığının ve 
şimdiye kadar yapılan yardımların neden iba
ret olduğunun ve yardıma devam edilmekte olup 
olmadığının yazılı olarak cevaplandırılmasını 

Sekiz Temmuz Çarşamba günü sabah saat 
10 da teplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

saygılarımla rica eylerim. 
Bingöl Milletvekili 

Mustafa Nuri Okcuoğlu 

T. C. 
İçişleri Vekâleti 

' İller İdaresi U. M. 
Ş. I. M. 

Sayı :21124 - 67, 8019 

Hulâsa: Heyelana mâruz Arpa
meydanı mahallesi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
22 . VI . 1953 gün ve Genel Kâtip Kanunlar 

Müdürlüğü 5465/12079 - 6/1122 sayılı yazıları
na karşılıktır. 

Erganimadeni Kazasının Arpameydanı Ma
hallesinde vukubulan heyelan dolayısiyle tahli
ye edilen evler halkının kıştan evvel barındırı-
labilnıesi hususunda ne düşünüldüğü, ne gilbi 
tedbirler alındığı ve yapılan yardımların neler
den ibaret olduğu Vekâletimce yazılı olorak 
cevaplandırılması isteğiyle verilen Bingöl Me
busu Mustafa Nuri Okcuoğlu imzalı yazılı soru 
Önergesi üzerinde yapılan incelemede: 

Heyelandan vilâyetin vaktinde yaptığı işar 
ile ıttıra peyda eden Bayındırlık Vekâletinin 
mahalline jeolog gönderdiği ve aldığı rapora gö
re hu mahallenin Maden İstasyonuna bir kilo
metre ımesafede Havuzlubahçe nam mahalle nak
li muvafık olacağının anlaşılması üzerine 5098 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre gereğinin 
ifası için Devlet Vekâletine intikal etmiş bu
lunduğu anlaşılmıştır. 

Konu vekillikle adı geçen Vekâleti ilgilen
dirmekte olduğundan vekâlethnizce yapılacak 
başka bir işlem bulunmadığını saygiyle arzede-
rim. 

3 . VTI.1953 
îçişleri Vekili Y. 

Müsteşar 

I I * • » • I 
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S. SAYISI : 249 
Devlet .Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve İçişleri 

ve Bütçe komisyonları raporları (1/600) 

T. C. 

Mııamdât Vmıtm Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

mayı: 71/2593, &/I443 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Deflet Jfenrarlan salıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı <1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında İçişleri Vekâ
letince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 1$ . 4 . 1953! tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihası ve ilişiklerimle birlikte sunulmuş oldu
ğunu aaygüanmla arzecLarim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Esbabı mucibe lâyihası 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 23 neü maddesi hükümlerine göre polis meslekine in
tisap edenherin heyeti umumiyesi bir aynı kadro ve derece üzerinden vazife görmektedirler. Mer'i 
hükümlere göre 23 ilâ 30 yaşlarında bulunanlar polis memurluğuna alrasabiimektedir. Bunlardan 
lise tahsili görmemiş bulunanların komiserlik sınıflarına terfileri de, komiserlik smıflarmdaki 
ihtiyaçlarımıza fazlasiyle cevap veren lise mezunlarının mevcudiyetleri bakımından mümkün ola
mamaktadır. Bu durum karşısında 23 ilâ 30 yakarında polis memuru olmuş bulunan bir şahıs 6 
veya 7 sene sonra ve 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre 30 lira asli maaşa kadar yüksel
mekte, sin haddi olan 52 yaşına kadar yani 17 veya 22 sene hiçbir terfi imkânı olmadan aynı 
maaşla iş görmektedir. Mevcutları 6739 u bulan polis memurlarının uzun müddet aynı kadro ve 
derecede vazife görmek suretiyle ruhan muztarip oldukları gibi bir aynı derecede kalmak ve kad
ro bakımından terfi imkânından mahrum bulunmak gibi endişeler yüzünden aradan seneler geçtikçe 
vazifelerini arzu edilir bir şekilde ve mesleke ilk intisaplanndaki şevk ve gayretle göremedikleri 
müşahede edilmektedir. Devlet memuriyetlerinin bütün sınıflarında bir unvanı memuriyet altında 
muhtelif kademelere raslanmakta ve bu kademelere istinaden kadro terfileri de yapılmakta bu
lunmasına rağmen polis memurluğu vazifeleri di^er Devlet memurluğu hizmetlerinden daha ağır 
yıpratıcı ve meşakkatli olduğu halde kadro bakımından terfi edebilmeleri imkânları mevcut bu
lunmamaktadır. Bu itibarla polis memurlarının aynı unvanı memuriyet altında kadro bakımından 
terfilerini sağlamak ve bu suretle de vazifelerine daha şevk ve gayretle bağlılıklarını temin etmek 
maksat ve mülâhazalariyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



İçişleri Komisyonu raporu 

T, B. M. M, 
İçişleri Komisyonu 20. V. 1953 

Esas No. 1/600 
Karar No, 73 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Hemurları Ayliklannın Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun lâyiha$ı,\ Hükümet mümessilinin iştirakiy
le komisyonumuzda görüşüldü. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 23 
ncü maddesli hükümlerine göre polis meslekine 
girmiş olanlara 20 lira asli maaş verilebilmek
te ve ancak altı - yedi sene sonra 4598 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine göre de en çok ma
aşları 30 liraya yükseltlleibilmektedir. Bundan 
sonra da tekaütlüklerine kadar aynı maaşı al
makta ve üst dereceye terfi etmek imkânların
dan mahrum bulunmaktadırlar. 

Geceli gündüzlü olarak vazifelerinde fera
gatle çalışan polislerimizin kadrolarını genişle
terek emsali memurlar gilbi maddi ve mânevi 
terfilerin! sağlamak şeVk ve hevesle vazife gör
mekte olan polislerimiz için yeni bir teşvik sa
yılacaktır. Bu sebeplerle 6739 yirmilik kadro
nun kaldırılarak yerdne 1439 yirmilik, bin aded 
yirmi beşlik.ve (bin aded otuzluk ve 3 300 aded 
de 35 İlk kadro verilmek suretiyle seneierden-

beri kadrosuzluk yüzünden terfi etmek imkâ
nını bulamamış olan polislerimizin terfi edebil
melerinin sağlanmasına dair olan lâyihanın ka-
'bulüne karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur, 

Reisvekili Bu. R. Sözcüsü Kâtip 
Bursa Muğla Muğla 

İV. Yılmaz Y. Başer Y. Başer 
Afyon K. Amasya Balıkesir 

A. Veziroğlu K. Eren S. Başkan 
Bursa Çorulh Çbruım 

R. Aybar Z. Ural B. Koldaş 
Diya'rfbakır İstanbul Kırklareli 

N. önen <". Türkğeldi F. Üstün 
Kütahya Ordu Samsun 
Y. Aysal F. Boztepe M. özkefeli 

Trabzon 
Emniyet komü'ser yardımcısından yulkarıdaMlıeri 

de düşünmek ve bir karara varmak lâzım 
H. Orhun 

Van Zonguldak 
/. .Akın A. Yurdabayrak 

( & Sayısı : 24§ ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/600 
Karar No. 104 

%'' ' 8 .VII. Î95S 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında İçişleri 
Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Hey
etince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 8 . 5 . 1953 tarihli ve 6/1443 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası, İçişleri 
Komisyonu/raporu ile birlikte komisyonumuza 
havale olunmakla Emniyet Umum Müdür Mua
vini ve Maliye Vekâleti temsilcisi hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi 

Kanun lâyihası; esbabı mucibesinde de taf-
silen belirtildiği üzere 3201 sayılı Emniyet Teş
kilâtı Kanununun 23 ncü maddesi hükümlerine 
göre polis meslekine girmiş olanlara 20 lira aslî 
maaş verilmekte ve ancak 6, 7 sene sonra 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre maaşları 
nihai olarak 30 liraya kadar yükseltilebilmekte ve 
bu maaş üzerinden yaş haddini doldurarak te
kaüde sevkedilmekte olduklarından geceli ve 
gündüzlü vazife başında feragatle çalışan polis
lerimizin maaş derecelerini artırmak maksadiy-
le hazırlanmış bulunmaktadır. 

Muayyen bir derecede uzun seneler hizmet 
eden polislerimizin terfihlerini istihdaf eden ka
nun lâyihası üzerinde komisyonumuzda cereyan 
eden müzakerelerden ve Hükümet temsilcilerin-

den gerekli izahat alındıktan sonra maddelerin 
görüşülmesine geçilmiş ve bu kanunun yürür
lüğe girmesiyle maaş derecelerinde husule gelen 
farkın Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinin 
maaş tertibindeki tahsisattan tasarruf edilen 
miktarla karşılanacağı ve 1953 yılı için yeni 
bir tahsisat ilâvesine lüzum hâsıl olmıyacağı ifa
de edilmiş ve lâyiha eki bulunan cetvellerle bir
likte Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Kanun lâyihası, öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine ar-
zedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. Bu rapor sözcüsü 
Giresun Kırklareli 

M. Şener Ş. Bakay 
Ankara Çanakkale Erzincan 

M. Bayramoğlu K. Akmantar N. Pekcan 
Gümüşane İstanbul İstanbul 

K. Yörükoğlu H.Hüsman 8. Oran 
İzmir İzmir Kastamonu 

B. Bilgin T. Gürerk H. Türe 
Kırşehir Malatya Ordu 
R. özdeş M. 8. Eti R. Aksoy 
Samsun Siird Trabzon 
T. İleri B. Erden C. R. Eyüboğlu 

Trabzon Urfa 
8. F. Kalaycıoğlu N. Açanal 

• ('#: Sayısı : fift ) 
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3G56 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmın
da değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli w 3656 
sayılı Kanuna bağlı (X) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı 
cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı kadro
lar çıkarılmış, ve yerine ilişik (2) sayılı cetvelde 
derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar eklen
miştir. 

MADDE 2. — Bö kamm neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti .memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
Q. %atrdmıcı 

Devlet Vekili 
Fethi Qelikbas 
Adalet Vekili 

O. 8. Çiçekdağ 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
E. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel VekiM 
E. Makefaf 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Folatkatı 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytineğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündag 

Tavım Vekili 
M. Ökımn 

Çalışma Vekili 
Jff. E¥km"e% 

işletmeler Vekili 
8. Yırcdlı 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

III BATILI CETVEL 

D. Görevi Sayı Aylık 

13 Üniformalı ve sivil polis 6739 20 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevi Sayı Aylık 

10 
11 
12 
13 

Ümifonmalı ve »ivil polis ' 
» » 
» » 
> > 

3300 
1000 
1000 
1439 

35 
30 
25 
20 

6739 

(S. Sayısı: 249 ) 


