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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik
toplantısı içtüzük teklifinin tümü ve ibir kısım
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü.
Oörüşmeler sırasında toplantı salonu sağ lo
casına gelecek Meclisi ziyaret eden ve alkışlar
la karşılanan Batı '.Berlin Parlâmento Baş'kanı
Sayın Otto Bach'a ve Kcisliğindeki kurula Baş
kanlıkça «hoş geldiniz» denildi,

BİRİNCİ

9 Aralık 1964 Çarşamba günü saat 15 tc
toplanılmak üzere (Saat .18,05 te) Birleşime
son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Kastamonu
Fvrruh Bozbeyli
Sabrı Keskin
Kâtip
Yozgat
Veli Uyar

OTURUM

Açılma Saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok
KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Nevzat Şener (Amasya)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi-

nin -'5 ncü Birleşimini açıyorum:

2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacak.
Sayın üyeler lütfen beyaz düğmelere bassın
lar. Yoklama işlemi başlamıştır.
Lütfen arkadaşlar biraz acele etsinler. Yok
lama muamelesi devam etmektedir..

" (Voklaına yapıldı.)
BAŞKAN — Yoklama .muamelesi bitmiştir
Müzakereler 'için gerekli çoğunluğumuz •mev
cut t ur.
Müzakereye başlıyoruz.

GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Eski İçişleri Bakımı Hıfzı Oğuz Bekata
ve eski Sağlık ve, Sosyal Yardım Bakanı Yusuf
Azizoğlu hakkında, soruşturma yapmakla görevli
bulunan Soruşturma Komisyonu raporu ve Mil
let Meclisi Başkanlığı yazısiyle C. Senatosu Niğ
de Üyesi Kudret
Baykan'ın önergesi (3/43,
4/18) (S. Sayısı : 22 ve 22 ye 1 nci ek) (1)
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; gündeme
geçmeden evvel gündemde takdim tehir talebini
muhtevi bir önerge vardır, okutuyorum.
(1) 22 ve 22 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı
24 . 6 , 1964 tarihli 13 ncü Birleşim tutanağı
sonuna eklidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
T. B. M. Meclisi Birleşik Oturumunun gün
demini tesbit maksadiyle evvelce Yüksek Riya
set Divanının grup başkanlariyle yaptığı top
lantıda tesbit edilen gündem sırasının; uzun
zamandanberi hasta bulunduğu ve tedavisinin
daha da uzun bir müddet devam edeceği anla
şılan Dr. Yusuf Azizoğlu hakkındaki tahkikat
müzakerelerinin uzun zaman Mecliste 'kalması
psıkolojikman bünyesi üzerinde -menfi tesir icra
edeceği düşüncesiyle gündem sırasının değiştiri
lerek adı geçen Yusuf Azizoğlu ve Hıfzı Oğuz
Bekata hakkındaki tahkikat müza'keresinin ön-
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çelik ve ivedilikle, İçtüzük müzakerelerinden
önce görüşülmesini arz ve teklif ederiz.
A. P.
O. H. P.
Grup Başkanı
Grup Başkan V.
A. Naili Erdem
Fethi Çelik'baş
O. K. M. P.
M. P.
Grup Başkanı Y.
Grup Başkam
Rasim Hancı oğlu
Y. T. P.
(inip Başkanı
Şe'kip İnal
BAŞKAN —- Öner »'e üzerinde söz istiyenler?... Yok. Önerge daha önce Başkanlık Diva
nınca görüşülmüş ve müspet mütalâa edilmiş
tir. Takdir Yüce Heyetinizindir.
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. Gün
demin ikinci numarasını teşkil eden madde bir
numaraya alınacak ve bir numara ise bunu ta
kiben görüşülecektir.
Sayın arkadaşlar, yüce malumlarınızdır ki,
bu mesele daha. önce görüşülmeye başlanmış
ve son olarak 4 ncü bölümde Zeki Erat aman. matlabıııı taşıyan ve'eski Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı Doktor Yusuf Azizoğlu'nıın Yüksek
Adalet Divanı hükümlülerinden doktor Zeki
Erataman m, Haydarpaşa Numune hastanesinden
firarı dolayısiylc al fi kasın m ve sorumluluğunun
teshiline mütedair tahkik konusu üzerinde mü
zakereye devam etmekte idik.
Bu konu üzerinde daha önce arkadaşlarımız
söz almış bulunmakta idiler. Bunları şimdi hu
zurunuzda tekrar okuyorum.
Komisyon adına Sayın Orhan Apaydın, Sayın
Naci Güray, Sayın Turhan Bilgin, Sayın Ktem.
Kılıçoğlu, Sayın Hıfzı Oğuz Be'kata ve Sayın Ne
cip Mirkelâmoğiu, bu konu üzerinde söz iste
mişi erdi v.
Sayın Apaydın.
TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZUÜSÜ OB
UAN APAYDİN (Aydın Milletvekili) — Arka
daşlar konuşsunlar da ondan sonra efendim.
BAŞKAN -— Sayın Naci Güray.. Vazgeçti
ler. Sayın Turhan Bilgin. Vazgeçtiler. Sayın
Ktem Kılıçoğlu, yoklar. Sayın Hıfzı Oğuz Bekata... Lüzum yok, diyorlar Sayın Necip Mir
kelfımoğiu, Yoklar.
Arkadaşlar, Sayın Yusuf Azizoğlu 4 ncü
madde ile ilgili olarak müdafaasını Meclis Baş- .

kanlığına göndermiş bulunmaktadır. Müsaade
ederseniz bunu okutalım. Biraz uzunca sürmek
le beraber... Faydalı telâkki ediyor musunuz
efendim:.
(Hayırı lüzum yok sesleri)
O halde raporun 13 ncü sayfasındaki neti
ceyi hüküm olarak «Keyfiyet, takdir hakkını
kullanmak üzere Yüksek Meclisin ıttılaına arz
edilmekle iktifa edilmiş, eski Sağlık Bakanının
ise, firar olayı ile bigüna irtibattı olmadığına
ve hakkında her hangi bir mesuliyet teşbihine
imkân bulunmadığına ittifakla karar verilmiş
tir». Rapor bu şekilde netice olarak düzeni ne
misin.'. Raporun bu kısmını şimdi oyunuza su
nacağım.
Raporun bu kısmını. Ve eski Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Doktor Yusuf
Azizoğlu
hakkında her hangi bir mesuliyet tesbitiııe im
kân. bulunmadığına dair ittifakla verilmiş bu
lunan kararı Yüce Meclisin oyuna sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... İttifakla
kabul
edilmiştir.
(Ekseriyetle kabul edildi sesleri)
mevcudun ittifakı ile efendim.
16 ncı sayfada ilâç konusu üzerindeki müza
kereye başlıyoruz.
H I F Z I (HİFZ BLKATA (C: Senatosu An
kara Üyesi) — Bir önerge vardı efendim.
BAŞKAN — Hangi önerge Sayın Bekata.'
HIFZI OÖFZ BERATA (O. Senatosu An
kara Üyesi) — Komisyon Başkanlığından Diva
na verilen önerge.
BAŞKAN —- Efendim zaten Meclis Başkan
lığı o önerge üzerinde işlem yapmaktadır. Okun
masına bu bakımdan lüzum görmüyoruz.
H I F Z I OĞUZ BEK AT A (O. Senatosu An
kara Üyesi; — Orada benimle ilgili bir bölüm
vaı*. okunmasını rica ederim.
BAŞKAN — ZatıâÜnizo aidolan kısmın bu
rada mcvzuubahsedilmesinc dahi lüzum yok
tur efendim.
HIFZI 0(1 l'Z BKKATA (O. Senatosu An
kara Üyesi) — Okunması MI yine rica ediyorum.
BAŞKAN —- Efendim Başkanlığa verilmiş
olan bir önerge vardır. Sayın Bekata'nın talebi
ile okutuyorum.
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuz raporunun IV ncü bölümü
nü teşkil eden Zeki Rratamaıı'm kaçışı ile alâ
kalı konuda, eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz
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Bekata hakkında açılmış bir Meclis tahkikatı
bulunmadığından, Bekata'ya ilişkin bir karar
talebimiz de yoktur.
Bu itibarla komisyonumuz raporunun oylan
masında bu hususun nazara alınmasını saygı
ile arz ederiz.
Tahkikat Kom. Başkanı
Saadet Evren
BAŞKAN — Başkanlığınız da önerge gere
ğince bu hususu dikkat nazara almamış ve oyla
maya da lüzum görmemiştir.
ilâç ithaline mütedair 9 ncu kotanın tan
zimi sırasında vâki olduğu iddia edilen yolsuz
luklar sebebiyle açılmış bulunan soruşturma
feonusu.
Bu hususta söz almış bulunan arkadaşların
isimlerini okutuyorum :
Sayın Hıfzı Oğuz Bekata,
Sayın Adnan Aral,
Sayın Raif Aybar,
Sayın Kemal Badıllı,
Sayın Yusuf Azizoğlu,
Sayın Ruhi Soyer,
Sayın Recai îskenderoğlu,
Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, buyurunuz.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (C. Senatosu Üye
si) — Pek muhterem arkadaşlarım, konu maa
lesef talihsiz şartlar içinde müzakere mevzuu
yapıldı. İlâç konusu, Sayın Eski Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Doktor Yusuf Azizoğlu 'ıran
Bakanlığı zamanındaki tasarrufları ile ilgilidir.
Ve Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile
her hangi bir alâkası olmayıp, Bekata Ankara
Senatörü olarak ve bu sıfatla bu mevzuu tahkik
etmişti. Bugün gündeme alınması ile alâkalı
önergenin metninde, sayın arkadaşımıza bir an
evvel âcil şifalar dilerim; hastalığı vesilesiyle bu
konunun bir an evvel halledilmesi ve gündemde
de takdim tehir yapılması ricasında bulunuldu.
Benim buna bir itirazım bahis mevzuu olamazdı.
Ancak, bir husus var ki, benim şahsım ve şahsi
yetimle • ilgilidir. O husus şudur arkadaşlar:
Kendisini şu anda müdafaasını karşımda yap
mak imkânına sahibolmıyan bir arkadaş hakkın
da konuşmam çok güçtür.
RBCAÎ ISKENDEROĞLU (Diyarbakır Mil
letvekili) — Var, müdafaası var Hıfzı Bey. Ko
nuşmanızı yapın.

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bu
itibarla ben, baştaki konuşmamı arkadaşımın sö
zü üzerine sonraya bırakıyorum. Eğer müda
faa benim, bâzı şeyler söylememi icabettirirse o
zaman, şimdi sözümü tehir ederek konuşacağım.
Konuşma güçlüğü dolayısiyle arkadaşlarıma, bu
mevzudaki bildiklerimi delilleriyle bir broşür ha
linde her arkadaşın kutusuna koydum. Bu iti
barla mesele benim konuşmamı icabettirirse, mec
buren noktai nazarımı ayrıca soyliyeceğim. Fa
kat her hangi bir şekilde şu noktayı sadece teba
rüz ettirerek kürsüden ineceğim. Konunun si
yasi bir tarafı yoktur. Tamamen maddi delillere
dayanan bir yolsuzlukla ilgilidir. Müdafaayı dinliyelim, ondan sonra ben, gerekirse söz alaca
ğım. Şimdi konuşmak istemiyorum.
RECAt ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır Mil
letvekili) — Usul hakkında.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Iskenderoğlu
REOAl ISKENDEROĞLU (Diyarbakır Mil
letvekili) — Efendim, takdir buyurulursa, ev
velâ iddia serdedilir, ondan sonra müdafaa..
Sayın Bekata arkadaşımız dediler ki, evvelâ
müdafaa serdedilsin, lüzum görürsem ben ona
göre cevap vereceğim. Böyle olmaz. Bu itibar
la evvelâ iddianın serdedilmesi lâzımdır.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ko
nuşmaların kendine has bir sureti yoktur. Şim
di, arkadaşların isimlerini sıra itibariyle oku
dum. Sayın Bekata bu şekilde cevapta bulun
dular. Kendileri bu şekilde konuştular. Daha
sonra konuşacak arkadaşlarımız konuşurlarsa,
onu takiben müdafaayı okuturum, müdafaayı
okuttuktan sonra başka arkadaşlarımızın yine
söz alma hakları vardır. Bu bakımdan onu ketmedemeyiz.
Buyurun Sayın Iskenderoğlu.
RECAI ISKENDEROĞLU (Diyarbakır Miî*
letvekili) — Efendim, takdir buyurulur ki, bu
kabîl konuşmalarda evvelâ itham eden iddiala
rını serd eder, onun muhatabı, müdafaa pozisyo
nunda bulunan kişi müdafaalarını ifade eder.
Sayın Bekata arkadaşımız dediler ki, «Efen
dim, hasta oldukları için ben şimdi iddialarımı
serd etmiyeceğim. Onun müdafaasını dinliye.
. yim, ona göre lüzum, görürsem cevaplar yereoe*
ğim». Zaten bir seneden beri kendisinden ımmL
mıyan bir gayretin üstünde kulisle, istediği şekil-
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de, daha fazlasiyle ifadelerini herkese duyurmuş
tur, Sayın Bekata. Ancak, Yusuf Azizoğlu ya
zılı müdafaasını bundan evvelki iddia ve itham
ların esası ışığı altında hazırlamış ve komisyonla
Sayın Bekata'nm göstermiş olduğu şahitler, de
liller, vesikalar, komisyonca enine boyuna tetkik
edildikten ve Sayın Azizoğlu'na sual mahiyetin
de tevcih edildikten sonra Azizoğlu da, size niyafteten vazife gören Komisyon huzurunda mü
dafaasını yapmıştır. Eğer Sayın Bekata yeni id
dia ve ithamları eline geçirmiş, bu iddia ve it
hamlarla komisyonun varmış olduğu kararın dı
şında başka bir istikamete Yüksek Heyetinizi
sevk etmek kuvvet ve iddiasını kendisinde görü
yor ise, lütfetsinler, teklif etsinler burada, bu
yeni iddia ve delillerini serd etsinler, teklif et
sinler burada, bu yeni iddia ve delillerini serd et
sinler ondan sonra Azizoğlu'nun adına her hal
de Azizoğlu'nun elinde bulunan dokümanlardan
istifade ederek, onun müdafaasını yapacak arka
daşları çıkacaktır. Aksi takdirde eğer Sayın Be
kata yeni deliller serdinin imkânından mahrumsa biz Azizoğlu olarak, bizde müdafaaya gitmek
ten vazgeçiyoruz. Komisyonun varmış olduğu
karara ıttıba ediyoruz. Hürmetlerimle.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara Üyesi) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bekata
H I F Z I OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara Üyesi "i — Muhterem arkadaşlarım, konu şu
anda bir usul konusu halindedir, îddialar, mü
dafaalar ve komisyon incelemeleri komisyon hu
zurunda yapıldı. Burada Sayın Meclisimizin
Başkanının da işaret ettikleri gibi, iddia müda
faa tarzında bir işlem bahis konusu olamaz. Ko
misyon raporu konuşuluyor. Bu rapor üzerinde
söz alan arkadaşlar konuşurlar. Bu arkadaşla
rın sözleri, neticede Yüce Heyetin kararı ile"
bir neticeye bağlanır.
Yeni eclilil, eski delil mevzuuna gelince;
ben esasen bu konuda bir tahlil yaptım ve bütün
arkadaşlara arz ettim, broşür halinde dağıttım.
Fakat bu broşürü okumamış arkadaşlar da ola
bilir. Burada açıklanacak hususlar varsa on
lardan sonra benim konuşma hakkım vardır. Bu
itibarla şu anda konuşmamam her hangi bir de
lil ve saireyle ilgili değildir. Delilleri ellerinize
verdim zaten. Onun için arkadaşımızın yazılı
müdafaasını dinlemek istedim, ikna edecek bir
tarafı varsa, ben de çıkıp, «Azizoğlu arkada-

0:1

şımız, haklıdır, doğrudur.» derim. Arkadaşla
rım, müsterih olsunlar. • Evvelâ, arkadaşımızı
dinliydim.
BAŞKAN — Sayın Adnan Aral.
ADNAN ARAL (Diyarbakır Millet Vekili)
-r- Vaiz geçtim.
BAŞKAN — Sayın Raif Ayibar.
ORAİF AYBAR (Ankara Millet Vekil) —
Şûmdilik vaz geçiyorum.
BAŞKAN — Sayın Kemal Badıllı.
KEMAL BADILLI (Urfa Millet Vekili) —
Vaz geçiyorum.
BAŞKAN — Sayın Yusuf Azizoğlu. Müsaa
de buyurursanız, Sayın Azizoğlu'nun müdafaa
sı gelmiştir, müdafaasını okutayım. Lüzum
var mı efendim? (Yok, yok sesleri)
Sayın Ruıhi Soy er.. Yok. Sayın Bekaca.
(Müdafaanın okunması lâzım, sesleri) Arka
daşlar lüzum ıgörmedi isterseniz
okuturuz.
Buyurun Sayın Bekata.
. Arikadaşlar, ıbizıiım şimdi müzakere ettiği
miz husus münhasıran komisyon raporudur,
Onun için, komisyon raporunum üzerinde arka
daşlarımız istediği kadar sıra ile söz alabilir
ler. Sayın Bekata söz alır, ıbıınu takiben (baş
ka arkadaşlarımız söz alır, ondan, sonra sayın
Aziizoğlu'nuiiı müdafaasının okunması istenirse
cıkunur. Bunların hepsi usul içinde bulunmak
tadır. Takdüım tehir icaibeıttiren bir husus, yoik.
Bu 'bakımdan her arkadaş hiç bir sıraya Ibağlı
kalmadan 3 defa, beş defa kürsüye gelip konu
şabilir. Buyurun efendim.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (C. Senatosu Anikara Üyesi) — Muhterem
arkadaşlarım, tbu
durum karşısında son derece (kısa fbir kaç
cümleyle sadece olayı (belirtmek ve olayla il
gi li karar safhasına
dokunmak is'.iiyorum.
Sayın arkadaşımız Yusuf Azizoğlu, Vekâ
lette bulunduğu zaman, ıbu Vekâletin, kendi
sinden önceki vekillerimin tatbik ettiği onay
lar ve prensip kararlarına dayanan 'bir Hıâç
ithal sistemi vardı. Bu ilâç ithal sistemini sa
yın Azizoğlu, geldiği andan itibaren aynen ka
bul ve komisyonlardan meşru şekilde çekmiş
(bulunan liste ile onaylamak sureiiiyle mevkii
tatbike koymuştur. (Bilâhare yapılan çeşitli
tesirler ve Azizoğlu'nun iher hangi IV.IT şekilde
şu 'veya bu düşüncesiyle daha önoe onaydan
çıkmış (bulunan konu, 50 yeni kalem ilâç il'âve
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edilmek suretiyle bozulmuştur. Sayın Azizoğlu
bu noktada diyor İki, «Ben resen hiç 'bir tasar
rufta ihul-unmadım ve fon ilâveleri . ikomisyönlar yaptılar, benim resen bir tasarrufum bahis
konusu değildir..»
Şimdi 'bir iki cıümleyle hulâsa ettiğim bu
konunun portesi, 33 milyon lira civarındadır.
Türen ilâçların •mahiyeti ise, Türkiye'de lâzım
olmıyan ilâçlardır. Benim burada size ibraz
•olmayan ilâçlardır. Benim iburada şifle ibraz
edeceğim bir tek vesiika var. Bu vesikada,
Sayın Azıizoğlu, «Ben re'sen bu işleri yapma
dım. <H.erıhangi bir şekilde benimle alâkası yok,
eiinlkü iben"•takdir hakkımı kullanmadım.» de
diği halde, birinci onay 10 . 11 . 1962 tarihli
olan muciptir, 151 kalemin ithali kabul cdilimiştir. Ve bunun değiştirmesini icabettiren
hiç bir ciddî sebep yoktur. Komisyon kararına
müstenittir. Ondan sonra da ben re'sen her
hangi bir şey ya pim adını dediği halde, kendisi
ile ilgili yeni •bir onay çıkarmıştır. Bu onay
sudur arkadaşlarım; •Makamiınıızca ismen tes
hil edilen ilişik liste muhteıviyaıtı 50 kalcın ve
buna- ilâveten Roter'in de emirlerinizle ilâve
siyle hâsıl olan ceman yekûn 70 tıbbi müsılahzarm ithaline müsaadenizi, diyor. Azizoğlu da bunun altına imzasını atmış bulunuyor.
Şimdi burada sarih olan şey şudur; daha evvel
bir onay, var bu onayda bu 51 adet girmesi
memnu ilâç yoktur;
Sonraki onayda ise bizzat umum önüdür ve
müsteşar mesuliyeti düşünerek imza atmamışlar
ve umum müdür yazdığı mucipte-; makammızca
ismen tesbit edilen ve gene makamınızca ilâve
edilen rot er ithal edilmiştir,.. deniyor. îkisi de
kendisinin imzasını taşıdığı için başka bir delile
ihtiyaç yok. Birçok vesika var, vesaire var, oku
muyorum.
Bununla 33 milyonluk. Türkiye'de lüzumu ol
madığı komisyon karaıiariyle sabit bulunan 51
aded ilâç gelmiş bulunuyor. Bu ilâçların ise, ta
mamen sorumulluğu mucip ve muayyen firma
ların himayesi suretiyle girdiği ise; sabit bir ha
kikat tir. Buna dair de bütün vesikalar dağıttı
ğım broşürlerin içinde vardır. Bu durum karşı
sında Komisyonun kararı şu suretle tecelli etmiş
tir :
Komisyon 10 kişiden terekkııbetmektedir. 10
kişinin zannederim, 5 i katılamamıştır. Katılan
arkadaşlarımızdan ise üçü lehinde bulunmak su-
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re tiyle bu konuları bir bir tesbit etmiş olmakla
beraber, mesuliyeti de hattâ kabul etmekle bera
ber, mesuliyetin Azizoğlu na sirayetinde tereddüdederek doğrudan doğruya memurlara raei 'imiş'
gibi, bir mülâhazayla Azizoğlu'nu sorumsuz gös
termekte; diğer iki arkadaş ise, Şükrü Akkan ve
Muammer Obuz, Azizoğlu •mm sorumluluğunu
tesbit ederek muhalefet şerhlerini yazmış bulun
maktadırlar. Konu tamamen maddi olduğu için
sizleri saatlerce işgal etmek işitemiyorum. Rapor
larla, ifadelerle, her türlü delâille, şahitlerle bu
keyfiyet sabit ve vesikalara bağlanmış bulunu
yor. Memleketin 30 milyon dövizini, üstelik plâ
nın da dışında bir yolsuzluk istikametine götür
düğü ve bunun için tek mevzu olarak siyasi bâzı
tazyikler yaptığı Ibu zevata ilâç ithal edenler mü
racaat ettiler, onların gönderdikleri mektup üze
rine bu konunun ele almış tarzında bir göste
riş var ise de gene Sayın Azizoğlu'nun, sarih im
zaları ile gerek Başbakana ve gerekse liderlere
verilen cevaplarda, birinci defa kabul edilmiş bu
lunan listelerde bir değişiklik yapmaya lüzum
olmadığı, memleket ihtiyaçlarına tekabül eder
mahiyet taşıdığını bunım için listeleri değiştirmiye-eeğini resmen, tarih ve numaralarla Başve
kile, Sayın Alican'a Sayın Dineer'e ve diğer alâ
kalılara bildirdiği halde, 180 derecelik bir dönüş
le bilâhara tamamen mesuliyeti mucip 51 kalem
ilâcı kendi eliyle ve bu hususta umum müdür
mesuliyetten çekindiği için olacaktır ki, makamı
nızca adları bildirilen ve ilâve edilen roter de
dâhil, mucip .alınmak suretiyle meseleyi tekem
mül ektirmiş bulunmaktadırlar. Ben huzurunuzu
uzun uzun işgal etmek istemiyorum. Vicdan ka
naatim şudur: Kendisinin de bulunup, iyi olup
konuşmasını çok arzu ederdim. Burada örtülme
sine imkân olmıyan mesuliyet vardır. Siyasi bir
durum olsaydı bir tek kelime karışmazdım. Ama
milletin 30 milyon dövizinin yok yere, yolsuz ye
re suiistimal edildiğine yüzde yüz vicdanî kanaat
taşııyan, bunu deUeri ile ispat etmiş bir insan
olarak böyle konuda arkadaşımın her hangi bir
durumunu hissi bir tesir altında kendime eza
vermesine rağmen, milletin menfaatleriyle ilgili
meseleleri, şahsi düşüncelerimizin üstünde tut
mak mecburiyetinde olduğumuz için durumu arz
ediyorum.
Arkadaşım bu yolsuzluğu maalesef yapmıştır.
Aksini ispat ve iddia etmeye imkân yoktur. Ellerinizdeki vesikaları okuyacak olursanız, bini a
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yüzde yüz kanaat getirmiş olacaksınız. Bunun
ötesinde karar yermek Yüksek Meelisinize aittir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, usulü müza
kere bakımından bir cihetin arzı faydalı olacak
tır. Bizim müzakere ettiğimiz husus münhasıran
Komisyon raporunun müzakeresidir. Bu itibarla,
iddia, müdafaa gibi bir şekil bahis konusu değil
dir. Komisyon gerek ithamı, gerekse müdafaayı
kâfi derecede dinlemiş ve kendisine göre bir ka
rar vermiştir. Şimdi Yüksek Meclisiniz Komisyo
nun vermiş bulunduğu bu karar üzerinde müza
kerede bulunacaktır. Sayın Azizoğkı, kendileri
rahatsız olduklarından burada bulunmadıkları
cihetle yazılı beyanlarını göndermişlerdir. Şimdi
bunu okutuyorum.
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar;
Komisyon üyesi Sayın Muammer Obuz'un
ilâç ithalinde t akiholunain usul hakkındaki 'iti
razlarına kısaca cevap vermek sorundayım.
Sayın Obuz, bu fasıldaki itirazında :
1. Teknik mütalâa ve teamüllere riayet ol im
in amıştır,
2. Muzır ilâçların ithaline müsaade edilmiş
tir,
3. Döviz israfına sebebiyet verilmiştir, de
mektedir.
İthal edilecek ilâçların listesini tanzim, ta
mamen bakana ait bir husustur. Bu, nizamın
verdiği !bir yetkidir.
Balkanın teknik müşaviri Eczacılık Unıuan
Müdürüdür. Liste. Eczacılık Umum Müdürlü
ğünden çıkmış ve hakanın tasdiklinden geçmiş ise
muamele nizamidir ve tamamdır.
Teamül veejhile ve tamamen istişari mahiyette
'bir defa toplanan teknik komisyon, ben'im za
manımda iki defa toplanmıştır. • Eczacılık Umum
Müdürlüğünün teklifiyle benim tasdik ettiğim
nihai liste bu iki komisyonun tesbit ve kalbini et
tiği ilâçlardan mürekkeptir. Muzır ilâç. tavsifi
yalnız yersiz değil, aynı zamanda gülünçtürİthal malı veya yerli bir ilâcın Türk piyasasına
çıkabilmesi için vekalet ihtisas teşekküllerinin;
tetkik ve tahlilinden geçmesi, hiejbir zararlı tesiri
bulunmaması ve devaî kıyme'tinin mevcudolması
şarttır. Kasdeittiği ilâç eğer Monc-tol ise bu ilâç
bugün Türk piyasasında profesörler de dâhil
bilhassa gözcüler tarafından kapışılan 'bir ilâçtır;
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Döviz israfına ıgelince :
Her «ene Hükümet, imkânları nisbotinde bir
miktar dövizi, ilâç ithali için tahsis eder.
Bu tahsisin tevzii tamamen Eczacılar Merkez
Heyetine aidolup vekâletle bir ilişiği yoktur.
Eczacılar Merkez Heyeti her noktada verilen, dö
vizi, imkânları nilslbdtinde ithalâtçılara tevzi
eder- İthal edilecek ilâç ihtiyacı fazla olmasına
rağmen verilen döviz miktarı ile yetinmek zaru
reti vardır. İthal edilmesine müsaade olunan,
ilâçların lisitede'ki sayısı ne olursa olsun harca
nacak döviz miktarı Ticaret Vekâletinin talhsis
ettiği miktar çerçevesindedir. Bu cümleden ol
mak üzere geçmiş kot al ardaki ilâç döviz miktarı
sövledir :

6. Kota
7. »
8. »
9. »
10. .»
11. »

1961

»
1962

»
196:]

»

2
2
2
2
1
1

500 000
500 000
000 000
500 000
500 000
000 000

lira

»
»
»
»
» dır.

Azizoğlu'mın zamanında cereyan etmiş ko
talar 9 - 10 ve 11 n.ci kotalardır. Ikibuıçuk .mil
yon lira, bir'buçuk milyon lira ve nihayet bir
milyon liraya indirilmiştir. Demekki döViz is
rafı iddiasında vaziyet beraklstir. îlik, def'i
döviz tasarrufu tatbikatı Azizoğlu'nun bakan
lığı zamanında ele .alınmıştır.
Bu müspet icraatımı huzurunuzda ifade et
meye vesile verdiği için Sayın Muammer Obuz
arkadaşıma teşekkürü 'boırçluıyum. Hürmetle
rimle.
Diyarbakır
Yusuf A.zizoğlu
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bekata.
HIFZT OĞUZ BEKATA (O. Senatosu Anka
ra Üyesi) — Şimdi arkadaşlarım'. Büyük Mec
lisin .gerçekler karşısında yanlış sözlere muhatafeolmasına razı olmadığım için tekrar* huzurunu
zu işgal ettim. Sayın Azizoğlu iki şeyi söylü
yor. Birisi, tahsis bakana aüt husustur, diyor.
Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa 62, bakan
>;byiüyor. Böyle bir -mühim işi; diyorlar ki datha evvel ona, listeleri siz .tanzim ediniz. Tuta
nakta, komisyon huzurundaki sözü şudur : Sa
yın Bakan, böyle mühim bir işi bir şahsa bıra
kamam. Bir heyete vermem, işin mahiyetine
uygun olur, mesuliyet de paylaşılmış olur.
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Demeluki (birinci söz neydi? Baıkamaı ait bir
ealâlhiyelt'tir. Bizzat 'bakanın Taihkifcat Komisyanu tutanağının 02 <ncl sayfasındaki sözü nedir,
aynen :
«Böyle bir mühim işi bir şahsa bırakamam,
.bir heyeite vermem, işin mdhiiyetine uygun ölür,
mesuliyet de paylaşılmış olur.» Birincisi bu.
İkincisi, yine konuşmasında dedli ki; «ıtathsis
cemiyete aittir.»
Şimdi, bu sözün üzerine gene, tutanaklara
vermek suretiyle, aeele olarak aldım. Buradan
hafızamdan bunları söyliyeceğim, kayıtlarını
da söyliyeceğim, Cemiyetin bizzat dosyada rapo
ru var. Şimdi tarih ve numarasını da arz ede
ceğim. Bu raporda deniyor ki, «Roter'e» aidolan
tahsisi bizzat Yusuf Azizoğlu kendisi yapmıştır.
Tahsis cemiyete aittir, diyor, itirazlar vâki ol
muştur. Bu 5 senedir memnu ilâcın 90 bin do
larlık, yani yaklaşık olarak bir milyon liralık
tahsis yapılmak suretiyle heba edilmesine hakkı
mız yoktur.
Bunun üzerine cemiyet ilâve ediyor, tahsisi
Azizoğlu yaptığı gibi tahsisin miktarını da biz
zat Yusuf Azizoğlu tesbit etmiştir. (Y. T. P. sı
ralarından ne almış, bir şey almış mı? sesi) Bu
rada roter'ni de bizzat makamımızın emriyle kon
duğuna dair kendisinin imzası
bulunduğuna
göre demek ki ilâcın adını kendi imzasiyle koy
muş. Bu ne ile sabit? ilâç işleri Umum Müdür
lüğünün onayiyle sabittir ve bu onay da maka
mın ızca konan reter diye kendisine imza ettiril
miştir. Miktarın tahsisini nasıl buyuruyorlardı ? Cemiyete ait, ilâç ithalâtçıları cemiyetine ait
tir. Bu tahsisi de bizzat kendisi tarafından ya
pılmıştır. Bir noktayı ilâve edeceğim. Bugüne
kadar Türkiye'ye ithal edilen ilâçlardan hiçbir
kaleme bu ölçüde tahsis yapılmamıştır. Roter'in
de Türkiye'de lâzım bir madde olmadığına dair
Farmokoloji Enstitüsü profesörlerinin resmî ra
porları listededir.
Şimdi huzurunuzda bir de şahit gösterece
ğim. Daha evvel bu makamı işgal etmiş bulu
nan Sağlık Bakanı da aramızdadır. Kendisinin
üzerinde vâki son derecede ağır bir rica üzeri
ne, roter'i acaba ithal edebilir miyiz diye Bakan
lığa getirmiştir. Bakanlıkça roter'in faydasız bir
ilâç olduğuna dair komisyon kararları ve sala
hiyetli heyetlerin raporları karşısında, kendile
ri giderek 10 bin dolarlık bir roter'in dahi ithal

edilmesini memleketin döviz kaybı ve sağlık du
rumuyla ilgisizliği dolayısiyle reddetmiştir.
Arkadaşlarımız hatırlayacaklardır, belki Sa
yın Ragıp Üner hâlen aramızdadır, eğer gerekir
se şahadetini de rica ederim. Şimdi bu durum
karşısında, muhterem eski Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı, Azizoğlu'nun huzurunuzda okun
muş bulunan müdafaası iki ana temele dayanı
yordu. «Tahsis Bakana aittir.» kendisini kendi
sözü ile tekzip ediyorum; komisyonlara aittir.
Ve bugüne kadar hiçbir komisyonun hazırla
dığı listenin ötesinde hiçbir Bakan tek bir ilâ
ve yapmamıştır; bu bir.
ikincisi; tahsis cemiyete aittir buyuruyorlardı. Ta'hsisin de bizzat kendisi tarafından ya
pıldığına dair komisyon dosyasının içinde ra
por vardır. Kiminle alâkalı ? Cemiyetle alâkalı.
Tahsis miktarını da eskiden cemiyetler yapar
mış. Bunun da bizzat kendisi tarafından roter'de tesbit edildiğine dair rapor vardır, vesika
vardır. Bu durum karşısında müdafaanın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi muvacehesinde, ak
sini bilmeme rağmen, susmak gibi bir duruma
katlanmadığım için açıklıyorum: Tarihi, nu
marası vesairesi ve broşürde vardır, raporda
vardır. Kendilerine itimat ettiğim Sayın Baş
kanın başka türlü söylemesine ele imkân olma
dığına kaaniim. Zaten Komisyon raporunda da
bu, kısmen tesbit edilmiş bulunmaktadır. O
halde müdafaa karşısında bu beyanımı açıkla
dıktan sonra gene karar, 33 milyon liralık bir
yolsuzluğun bu müdafaası da şu suretle çürü
dükten sonra nasıl arzu ederseniz öyle karar
verebilirsiniz. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Evren, Komisyon adına
söz istemişsiniz. Yalnız daha evvel Sayın ih
san Hamit Tigrel de söz istemişti. Ondan evvel
konuşmak istemlisiniz?
TAHKİKAT KOMİSYONU BAŞKANI SA
ADET EVREN (istanbul Milletvekili) — Her
kes konuşsun ondan sonra konuşacağım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tigrel.
İHSAN HAMlT TİGREL (C. Senatosu Di
yarbakır Üyesi) — Saym Başkan, muhterem Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri. Ben buraya ne
Yusuf Azizoğlu'nu itham ve ne de müdafaa için
gelmedim. Yalnız bir hâdiseyi Yüksek Meclisini
ze arz etmek istiyorum.
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Azizoğlu - Bekata, Bekata - Azizoğlu dâvası
Mecliste ve umumi efkârda âdeta bir tiksinti ya
rattığı bir sırada ve tatile takaddüm eden gün
lerde Sayın Bekata bana geldi. Komisyonda ra
por hazırlanmıştır, yazılmıştır, bunu okuyacaksı
nız. Umumiyetle bir şey yoktuı. Bu meseleyi
kapatıyorum.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (C. Senatosu Anka
ra Üyesi) — Böyle bir şey yok.
ÎHSAN HAMİT TÎGREL (Devamla) — Be
nim hayatta bir tek defa yalan söylediğimi işiten
olmamıştır.
Sayın Bekata; bana müsaade ediniz anlata
yım. «Bir şey yoktur. Okunsun geçsin, bu, mese
le kapansın.» Ben de Sayın Bekata'ya, «Gayet
iyi olur,» dedim ve bu arzularını bâzı arkadaşla
rıma da ilettim. Rapor okundu, üzerinde müna
kaşalar az - çok cereyan etti. Sayın Bekata ken
dini tebriye ettirmeye muvaffak oldu. Bu muvaf
fakiyetinden sonra, bu mesele üzerinde konuşmıyalım diye Sayın Bekata yalnj; konuşmakla ik
tifa etmiyor, broşürler bastırmak suretiyle bu
broşürleri şuraya, buraya ve milletvekillerinin
dolaplarına dağıtıyor. Siyasi manevraların bu
dereceye düştüğünü, 30 seneden beri Parlâmento
da bulunmuş ve faaliyetini takibetmiş bir insan
sıfatiyle, görmüş değilim. İbretle nazarınıza arz
ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Komisyon adına, komisyon baş
kanı Sayın Evren, buyurun.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara Üyesi) — Söz istedim.
BAŞKAN — Söz sıranız kaydedildi.
TAHKİKAT ŞOMİSYONU BAŞKANI SA
ADET EVREN (İstanbul Milletvekili) — Pek
muhterem arkadaşlar, haddizatında karışık gibi
görünen bu ilâç konusu komisyonumuza şu şekil
de intika etti: Sayın Bekata iddialarında dediler
ki; ilâç ithali konusu Sağlık Bakanının mutlak
yetkisi içinde olmasına rağmen ihtilâli müteakip
istikrar bulan teamül mucibince Bakan bu yetki
sini şu şekilde kullanıyor.
RUHİ SOYER (Niğde Milletvekili) — Tea
mül değil, tüzük.
TAHKİKAT ŞOMİSYONU BAŞKANI SA
ADET EVREN (Devamla) — Teamül... Onu
tesbit ettik ve arz edeceğim. Istişari, ilmi heyet
ler kurar. Bu iştişari ilmi heyetler Eczacılar Mer
kez Birliğinden, Müstahzarlar İthalâtçıları Birli-

ğinde daha evvel İlâç ithalâtçıları Cemiyeti ta
rafından, daha evvel tanzim edilmiş listeler üze
rinde ilmî bakımdan tetkikat yaparlar ve mem-.
lekete ithalini zaruri buldukları ilâçları kalem
olarak tesbit ederler, Bakana bildirirler. Bakan
bunu değiştirmeksizin; Merkez Eczacılar Birliği
ne imza ederek tebliğ eder bu şekilde listeler ka
tiyet kesbeder, ilâçlar ithal edilir, gelirdi. Yusuf
Azizoğlu da bidayette bu şekilde hareket etmiş
tir.
Ancak sonradan Merkez Eczacılar Birliğin
ce vâki müracaat ile tazyikler neticesinde ev
velce imzalayıp gönderdiği listeden tamamen
rücu ederek, 180 derecelik bir dönüş yapmıştır .
ve tıbben ithali lüzumlu olmıyan memlekette
döviz israfına sebebolacak birçok kalem mevaddı şahsan, ışahsi insiyatifini kullanmak suretiy
le ithal etmiştir. Bunu, neden yapmıştır diye
sorduk, bunu da şöyle ifade buyurdular : İnisi
yatifini kullanmak suretiyle ithal etmiştir Bu
nu neden yapmıştır diye sordum, bunu da şöyle
ifade ettiler : Dediler ki, bu ilâç ithali
öteden
beri Sağlık Bakanlığında
rüşvet
iddialariyle
melfuf
bir
iddiadır.
Ba
na intikal eden şekliyle Yusuf Azizoğlu'nun
Diyarbakır'da bir ecza deposu vardır; «İstika
met Ecza Deposu» Seçilmeden önce bunun du
rumu, ticari durumu iflâsa doğru gitmiştir, bir
çok borçları kalmıştır, birçok ilâç ithalâtçısı
firmalara da Yusuf Azizoğlu borçlu kalmıştır.
Bizim istihbaratımız, bu listeye sonradan ithal
edilen ilâçların mukabilinde bu firmalar, Yu
suf Azizoğlu'uda olan alacaklarını ibra etmiş
lerdir. Böylece ilâç mevzuundaki suiistimali
ben doğrudan doğruya Bakanın şahsına bağlı
olarak telâkki ediyorum diye sarih beyanda, bu
lundu. Kendilerinden delillerini istedik, delil
olarak bize; Ankara'da Doktor Refik Erer, İs
tanbul'da ilâç ithalâtçısı Yontef Benbasat isim-'
li, bu suiistimal hâdisesine vâkıf şahit isimleri
ni verdikleri gibi, ilâçların fuzuli, tedavi kabi
liyetlerinin müessiriyetini kaybetmiş ilâçlar ol
duğu halde listeye sonradan konduğunu bilen
insanlar olarak da 14 tane şahit ikame ettiler
ve bu mevzuda vasıf itibariyle üzerinde ısrar
ettikleri ilâçların isimlerini de Komisyonumu
za bildirdiler. Sayın Yusuf Azizoğlu'nu davet
ettik, Yusuf Azizoğlu da dediler ki; ilâç ithali
konusunda benim takibettiğim prensip, şimdi
, ye kadar yani ihtilâlden sonra Bakanların,
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Sağlık Bakanlarının takibcttiği prensipten in
hiraf etmiştir, şu mânada inhiraf etmiştir;.
O zamanlar döviz darlığı sıkıtnsı nazara
alınmış, bunda ısrar edilmiş ve çağrılan istişari ilmi kurullar döviz noktai nazarından e ok
-muzdar vaziyette olduğumuz buna nazaran ilâç
kalemlerinin tesbit edilmesi fikrine dayandırı
larak çalıştırılmıştır. Ben döviz ziyama sebebi
yet vermedim. Fakat bu meyanda psikolojik te
sirleri de nazara aldım, hekimin alıştığı, hasta
nın alıştığı bâzı ilâçlara da yer verdim. Bunu
da yine şahsan yapmadım. İlk topladığım ilmî
kurul 140 kalem ilâç tesbit etti. Ben bunu ka
bul ettim. Fakat Eczacılık eski Umum Müdürü
Sadi Bilginsoy gelerek bu listeye şahsan şid
detle itiraz etti. Binaenaleyh, Müsteşarım Alâeddin Erkmen'e sen bu muteriz arkadaşı da içi
ne katmak suretiyle, bilhassa farmako dimimi
•profesörlerini de içine katmak suretiyle yeniden
.bir ilmî kurul tâyin et, dedim. Müsteşarını bu ku
rulu tâyin etti, bu kurul Merkez Eczacılar İtha
lâtçılar Birliğinin tesbit ettiği listeden bu sefer
bir kısım daha ilâç ilâve etmek suretiyle listeyi
267 kaleme çıkarttı, - Af edersin iz yanlış söyle
dim; ilk ilmî kurulun tesbit ettiği liste 207 ka
lemdi, buna eski Bakan Suat Seren zamanındaki
Sadi Bilginsoy itiraz etmişti, yeni toplanan ku
rul bunu 165 e indirmiştir. Bunun üzerine de
l)iı sefer Merkez Eczacılar Birliği, İlâç İthalât
çıları Birliği, Tıbbî Müstahzarlar Birliği topyekfın harekete geçerek, fevkalâde bir kongre ak
detmişler, Ankara'ya mümessil heyet gönder
mişler, Reisicumhur, parti başkanları, Başba
kan. v.s. Senato Başkanları, bunların hepsine
memlekette filhal ve altı aylıktan dört seneliğe
kadar depolarında stoku mevcudolan ilâçların da
getirildiğini - tanzim edilen ilmî kurul listesinde buna mukabil piyasada aranan, şiddetle ihtiyat;
duyulan !bâzı isimlere yer verilmediğini, kendileri
nin depolarında mevcudolan ilâçları getirmek
mecburiyetinde olmadıklarını, binaenaleyh, Ve
kâlet bunda ısrar ederse, bu ilâçları getirme
mek suretiyle kotayı tahakkuk ettirmiyeccklerini söylediler, ısrar ettiler. Bu sefer yeni bir
ilmî kurul topladım, ancak vakit dardı, sene
sonu idi. Kotanın tahakkuk etmesi lâzımdı.
Ancak 5 kişi toplanabildi, bunlar da kendileri
ni sahibi salâhiyet görmediler. Bunun üzerine
ben Merkez Eczacılar Birliğini, İthalâtçılar Birli
ğini çağırdım, o halele bana dedim; sizde mev-

I cudolan, stok edilmiş bulunan, memleket ihti
yacım karşüıyacağmı iddia ettiğiniz kalemle
rin stok olarak yeddinizde mevcut bulunduğunu
tevsik vdin, •dedim. Bana tevsik ettiler, tahrirî
olarak. Bunun üzerine hen de şahsan inisiyati
fimi kullanmaya mecbur kalarak, diğer birin
ci ilmî kurulun tâyin ettiği 165 kalemi geçme
mek suretiyle, bunun içinden stoku mevcut
memleket ihtiyacına yetecek kadar stoku mevcudolanları çıkartın, onun yerine ikinci ilmî
kurulun 267 kalem olarak tesbit ettiği liste
I içinden Merkez Eczacılar Birliği, İthalâtçılar
Birliğinin tensibini ve Vekâlet Eczacılar Umum
Müdürlüğünün de muvafaktini alarak 40 kaleI mi ikame etsin dedim. Bunu Azizoğlu'na sorI duk; efendim dedi, ben 1961 de buraya-seçilip
gelmeden önce, 1961 de Meclise gelmeden önce
orayı, İstikamet Ecza Deposunu tasfiye ettim.
Hiç kimseye bir borcum yoktur. Yalnız bir .tek
yovo borcum vardır. Nasıl tasfiye ettiniz, de
dik, «Efendim, kısinen para olarak tasfiye et
tim» dedi. «Kısmen bono verdim, kısmen de
mevcut ilâçları iade etmek suretiyle tasfiye1 et
tim. dedi. «Bu sebeple iade ettiğim ilâçlar meyanında sadece «ABOS» firması iade ettiğim
ilâçları kabul etmedi, bana iade etti. Bu sebep
le onunla aramızda bir ihtilâf vardır. Bir de
I Tege Firmasiyle aramda bir ihtilâf vardır. BaşI ka firmalarla aramda bir ihtilâf ve bir borcum
yoktur.» dedi. «O Abos Firmasına da, ilâcımı
kabul etmediği, iade ettiği için bono verdim.»
Kendisine sorduk: Bu ilâve ettiğiniz kalem
ler tıbben tedavi müessiriyetini kaybetmiş, tama
men lüzumsuz ilâçlar mıdır? «Ben tıbbi olarak bu
I kanaatte değilim.» dedi. Biz, delillerin tetkiki
ne geçtik. Evvelâ Sağlık Bakanlığından; «İlâç
I ithali mevzuunda mevzuatınız nedir» diye sorI duk. Sağlık Bakanlığı mevzuatını celbettik.
Azizoğlıı'nun tanzim ettiği kotalar; 9 - 1 0 - 1 1
nci kotalardır. Komisyonumuz teamülü de an
lamak için 6 ncı kotadan itibaren, muhtelif
Sağlık Bakanları zamanında ilâç ithalleri han
gi yollarla olmuştur diye 6 ncı kotadan itiba
ren ilâç ithalinde istinadedilen mevzuat, yapı
lan döviz tahsis miktarları, istişari kurul ka
rarları, varsa muhalefet kararları tahsis edilen
ilâçların isimlerini gösteren listeler ve buna
müteferri bilcümle dosyaları celbettirciik, tetl kik ettik. Bu arada istitraden arz edeyim ki, Sa-
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«Benim refikam İstikamet Ecza
Deposunda
mesul müdür olarak çalışmıştır ve ücret ihtilâ
fından dolayı refikam Yusuf Azizoğhı ile mah
kemeye düşmüştür.» Ancak orada teknik Me
sul Müdür olarak çalışmış olmasına rağmen
biz, İstikamet Ecza Deposunun borçlu olduğu
na dair bir bilgiye sahip değiliz. İstanbul'da su
iistimal olayına şahit gösterilen - Yontef Benbasat isimli ithalâtçıyı çağırdık, tabiî o külliyen
âdemi malûmat beyan etti. Diğer piyasa erba
bından, Merkez Eczacılar Birliği, İthalâtçılar
Birliğinden doktorlardan, farmakodinami mü-,
t ahassıslarmdan, fa rai akologl arda n, dâhiliye
•mütahassıslarından, profesörlerden kimi dinledikse, biı* tek Allanın kulu, Yusuf Azizoğlu'
nun bu ilâç ithalinde şaibeler bulunduğuna da
ir bir tevatür bulunduğuna daihi şahadet etme
di.

yın Bekata yalnız roter isminde bir ilâca °.> mil
yon dolar;
HIFZI OĞUZ BEKATA (0. Senatosu An
kara Üyesi) — •> milyon değil, 90 bin dolar.
TAHKİKAT KOMİSYONU BAŞKANI SA
ADET EVREN (Devamla) — Yalnız Roter
hakkındaki tahsis mevzuu dahi zatıâlinizin ba
his buyurduğu kadar değildir, onu da ilâve ede
yim.
Böylece tahsis şöyle oluyor: 6 ncı kotadan
itibaren memleket daha önce, liberasyon dev
rinde iken ilâç ithali tamamen serbestti. Her
kes istediği ilâcı getirebilirdi. Yavaş yavaş dö
viz darlığı çekilmeye başlanınca, 6 ncı kotada,
bu sefer Vekâlet kendisi ilâçların nevini tesbit
etmek durumunu, salâhiyetini üstüne almıştır'.
Fakat bu, müspet netice vermemiştir. Çünkü
Vekâlet, istatistik! malûmata sahip değil. Piya
sada ne kadar ilâç var, ne kadar stok var, han
gi ilâçlai' şiddetle aranıyor-, bunu Vekâlet ken
disi rakam olarak tâyin etmek kabiliyetine salıibolmadiği için müspet netice, vermedi.
Bundan sonra mütaakıp kotada şöyle yap
mışlar: İlâçların nevini tâyine, Merkez Kozacı
lar Birliğine, İthalâtçılar Birliğine, yani piya
saya bırakmışlar, tahsis edilecek döviz miktarı
nı Vekâlet kendi üzerine almış. Bu da müspet
netice vermemiş. 19(>() dan sonra, 7 nci S no i
kotada şöyle olmuş: Tekrar teyiden arz edeyim
ki ilâç ithali mevzuu tamamen bir Bakanın, Sağlık
Bakanının kendi yetkisi dâhilinde olan bir mevzu
dur mevzuata göre. Aksini ispat eden hiçbir kayıt
yok. Fakat Bakanlar şöyle yapmışlar; İst işar i ku
rul ilmî heyet kurmuşlar, o ilmî heyetin getirdiği
ilâçları parafe etmişler gelmiş. Bu ilmî kurulu
Azizoğhı da kurmuş. İlk ilmî kurul, arz etti
ğim
gibi
267 kalem ecza
tesbit etmiş.
Ondan sonra da vakayü arız ettian. O itiraz et
miş, bu itiraz etmiş, son olarak da kendi ikame
•(itmiş. Bize tahkiki icabeden cihet .şu oluyordu:
Acaba hakikaten borçlu, da, sonradan ithal et
tiği kalemler arasında alacaklarını ibra eden
müstefit firmalar var mı, yok mu? Naip heyet
olarak İstanbul'a gittik, tetkikat yaptık. Evve
lâ Sayın Bekata'mu gösterdiği şahitlerin cüm
lesini dinledik. Ankara'da suiistimal
olayına
şahit olarak gösterdikleri Dr. Refik Erer, ki bu
zatın karısı mesul Müdür olarak Diyarbakır'da
Yusuf Azizoğlu'nun İstikamet Ecza Deposun
da bilfiil çalışmış. Dr. Refik Erer geldi dedi ki,

Abot firmasının mümessilini eelbettik. Sor
duk; alacağınız var mı diye? «Evet, 9 045 lira
küsur kuruşluk bir alacağımız var.» dedileı.
Neden mütevellit, dedik; Yusuf Azizoğlu'nun
beyanı veçhile dediler ki, bize bunu emre mu
harrer üç tane senet ver, demişti, biz bu emre
muharrer senetleri kabul etmiştik. Fakat sonra
bunu cirantaları'ödemedi. Cirantaları ödeme
yince Yusuf Azizoğlu'ııa rücu etmek mecburi
yeti hâsıl oldu. Diyarbakır'da bir avukat tut
tuk. vekâletname, verdik, vekâletnameyi de al
dık dosyasına koyduk. Yusuf Azizoğhı hakkın
da icrai takibatta bulunması için. Avukat bize
oradan aldığı malûmatta; «kabili tahsil bir ma
lı yoktur» diye ce*vap verdi. E, maaşına haciz
koydurmak lâzımgeliyordu. O zaman da Sağlık
Bakanı olduğu için, bunu nezakete uygun gör
medik, bekliydim dedik, dedi firma mümessili.
Acaba bir ibra vaziyeti var mı di}'e, resmî
defterlerinizi getirin dedik. Muhasebeden Abot
firmasının resmî defterleri geldi, (torduk, zap
ta geçirdik. Borç, 1961 den 1962 ye, 1962 den
1963 e bizim tahkikat yaptığımız tarihe kadar
ibra edilmemiş, muhasebe defterlerinde müte
madiyen matlup hanesinde devredilmiştir. Bir
ibra keyfiyeti yoktur, muhterem arkadaşlar.

I

Yine Sayın Bekata buyurmuşlardı ki, bâzı
ilâçların ithali mukabilinde, Eczacılık Umum
Müdürü, Avrupa'ya Sandos Firması tarafından
davet edilmiş, gezdirilmiş, misafir
edilmiştir.
Sandos firmasının mümessilleri var; Dr. Pof-
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fet ve Mirel Limitet Kimya Ticaret ve Sanayi
Şirketinin 'mümessilleri. Onları celbettik, onlar
dediler ki, «Biz bütün memleketlerden mütahassıs eleman davet ediyoruz. Bu, fabrikamı
zın reklâmını yapmak için zaruridir, bunda hu
susi bir kasıt yoktur.» Bununla iktifa etmedik,
siz ithal ettiğiniz kalemleri getirin bize dedik.
ithal ettikleri kalemlere baktık, Yusuf Azizoğlu'nım listeye ilâve ettiği kalemlerle onların
hiçbir münasebeti yok. Pek tabiî bu vaziyette
menfaat iddiası sabit olmuyor. Hattâ bunlar,
ilâç dahi ithâl etmiyorlar, mevaddı iptidaiye
ithal ediyorlar. Mevaddı iptidaiyi de liberas
yon suretiyle getiriyorlar, kotadan değil.
Sayın Bekata bize bâzı isimler vermişti:
«Bu ilâçlar tamamen fuzulidir, tedavi müessiriyeti kalmamıştır, tıp âleminden silinmiştir.
Böyle iken bunlar listeye girmiştir ve bir zi
yana sebebiyet verilmiştir» diye.
Aramızda doktor olan arkadaşlarımız pekçoktur. Onun için kendisinin, bizim, üzerinde
tetkikat yapmamız için verdiği ilâç isimlerini
sayayım: Bunlar şunlardır. :
Roter, Monetöl, Akrofolline, Goagulen, Cenapsyl, Morucail, Clauden, Blagit, Surparye,
Lamaklarin, Endoidoin. Dolkitor arkadaşlar 'bun
ları gayet iyli bilirler.
ilmî îstişari Kurula dâlhil olan ıbütün profe
sörleri çağırdık. Yani Azizoğlu zamanında mü
tenevvi, ilk defa toplanmış bu kurul. Mulhterem arkadaşlar, bu ilâçların, ımori'kal müstesna,
diğerim üzerinde, hiçbir tedavli müessiriyeti,
kalbiliyeti kalmamış, Dhıalttâ zararlı ilâçlar olduk
larına dair hiçfbirisi <bir beyanida bulunmadılar.
- Morucal müstesna. - Morucal içlin. dediler fc'i; bu
nun bir tedavi kabiliyeti yoktur, kalmamıştır
artık. Bunun neden listeye igirdiğini araştırdık.
Bu şöyle oMu; Morucal 6 ncı kotadan itibaren
mûtadolarak itihıafl. kotalarına girermiş. Mûta
dolarak ithal kota'laırınıaı 'girdiği için, 8 nei ko
taya da gireceği zehabiyle, - Azizoğlu'nidan bir
evvelki kota - Azizoğlu zamanından evvel vekâ
let bir taımiim yapmış, demiş ki, «Müesseseler it
hal edecekleri ilâçları, şimdiden, altı ayı bekle
meden sipariş versinler.» Sualt Seren zamanın
da böyle bir taımf.m'e lüzum görülmüş. Morucal i
itihal eden Pederelii firması da bu tamime uya-naik, o da ilâcını sipariş etmiş. Bundan ne Olur
dersiniz? Bumdan şu oluyor : Ya'bancı firmala
ra ilâç ithali içj'n sipariş verildiği zaman o fir-

malar, - bizde bir kanun var, ilâçların duş ka
paklarının içindeki kullanmıa şartlarını gösteren
kâğıtların karşılıklarının Türkçe olarak yazıl
masını âmirdir. Yanıi fahrika bu şarta riayet
etırneık mecburiyetinde. - Morucalkı sipariş veril
diği firma da, bu masrafları ihtiyar ederek bil
fiil yapılacak ihracat için bu masrafları yapmış,
sonradan, Suat Seren zamanındaki 8 nei kotaya
'bu ilâç ithal ediJlmeyince, Itıalya'daıki fafbrikatör
firmıa* ile buradaki ithalâtçısı Pederelii firması
ibirbirler'ine düşmüşler, buradaki firma müşkül
mevkide kalimış. Suat Seren zamanında gelmiş
ler, Eczacılık Umuım Müdürlüğünü aşındırımışlar. Aman 'biz müşkül vazDyetteyiz, filân... Ama
'bu bir neitice vermemiş. . 10 !bin lira rüşvet tek
lif etmişler. Onların adamlarını çağırdık, on
lar derler ki. «Bunu bizden eski Eczacılık Umum
Müdürü Said'i Bilginsoy yardım diye istedi,
'biz de yardım olur diye - Kızılaya falan filân öyle telâkki ettik, vermek dfâltedik.» Eczacılık
Umum Müdürünü çağırdık, o da dedi ki; «Ha
yır, illâ bunu sokalım diye rüşvet tekEtf ettiler.»
Neyse foizi ilgilendirmez. Ama bu ilâcı mutla
ka, müşkül durumda kalfan firmanın itihal kota
sına soikmak istediği hır vaJkıa. Bu iş Yusuf
Azûzoğlu zamanında olmadığı için rüşvet iddia
sının tetkikine girmedik.
Yusuf Azizoğlu vekil olumca pek tabiî ki:, 'bu
Pederelii firması Yusuf Azizoğlu zamanında da
Eczacılık Umum Müdürlüğünü .aşındırmış. Aman
demiş, .ben sipariş yapıtım, müşkül mevkide kal
dım, şöyle oldu, böyle oldu.. Bir taraftan da
Merkez Eczacılar Birliğine müracaat etmüş. Mer
kez Eczacılar Birliği vaziyeti biliyor. Birinci
komisyon, ikincil! komisyon, üçüncü komisyon'
dağılmak üzere i'ken teklifi, Mer'kez Eczacılar
Birliği Reisi Selâhattin Tandal komisyona ge
tirmiş, demiş ki; hu iDrma müşkül mevkide kal
mıştır. Bunu bir defaya mahsus olmak üzere
âoıkuınuız buraya.» Ve raporda da 'belirtilmiş, ko
tada da böyledir; bir defaya, mahsus olmak üze
re Morucal ilâcı kotaya sokulmuştur ve bu se
bep ve zaruretle sokulmuştur.
Vekâletteki ilgilileri çağırdılk, 'bu ilâcın it
halinin rüşvet iddialar'iyle bulaşık olduğunu
' siz Azizoğlu'na intikal et'tirdini'iz mi, dedik«Hayır, intikal ettirmedik.» dediler. Bu vazi
yette Yusuf Azıizoğiu'na şâmil bir taraf göreme
dik.
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Bir de mevzuubahsolan, üstünde durulan
«Rater» var. Sayın Befkata onıa temas ettii, o na
sıl girmiş?
Demin de iarz 'ettiğim gibi bu, stokları mevcudolduğu tesbit edilen ilâçlar yerine 40 'kalem
düğer ilâç, yine birinci iötişari kurulda birinci
distişari kurulun tesbit dttiği 267 kalemlik' İislteden 40 kalem ilâç ikame edilirken, ikinci isbi§ari kurul raporunda, yanii o tahdidi kurulda Sue- Mac denen ıbir ilâca yer verilmiş Sue-Mac, ecza
cılıkla ilgili arkadaşlar bdiiırler - roterin muadili
bir Haçtır. Eczacılar birliğinde, ithalâtçılar
ibirliğinde
ihir
ilâca yer
verildiği za
man mutlaka onun muadiline de yer verilmek icaibedermiş. İlmî İstişare Kurulu listesinde Sue- Maca yer verilince, roterin sahibi de bu sefer
gelmiş, Merkez Eczacılar Birliğine, Bakanlı
ğa tutturmuş, demiş ki; «Sue-Maca nazaran be
nim roterim memleket sathında çok daha tu
tunmuş, piyasada aranan bir ilâçtır. Bu iti
barla ona yer veriyorsunuz da benimkine niye
vermiyorsunuz? Benimki tutunmuştur, benimki
üstündür, benimki şöyledir..» muadiline yer ve
rildiği için de yine rotere, Merkez Eczacılar
Birliğinin tavsiyesi üzerine ve 165 plâfonluk
rakamı aşmamak suretiyle stokları mevcut olan
ilâçlar yerine ve sırf piyasada çok arandığı için
ikâme edilmiş bulunuyor.
Biz istanbul'da iken Sayın Bekata burdan tek
rar istida ile müracaat ederek bize, yeniden 12 ki
şi şahit gösterdi. Bu, roterin ithalindeki yolsuz
luğu Ibilen var diye. O 12 kişiyi de dinledik, yine
sadre şifa verici ve yolsuzluğu tesbit edici hiçbir
beyanda bulunan olmadı.
Böylece rüşvet iddiaları, suiistimal iddiala
rı, komisyonumuzun, bir muhalife karşı ittifak
la vardığı kararla sabit olmadı. Düşündük, ta
şındık, acaba dedik, bu ilâçlar hakikaten fu
zuli ilâçlar mıdır? Yani bunları ithal etmek
suretiyle, gerçi cezai, hukukî mesuliyet yok ama,
acaba döviz israfına sebebiyet vermek sure
tiyle malî bir mesuliyeti var mıdır. Yusuf Azizoğlu'nun. Profesörleri topladık, dinledik. An
kara'daki farmakodinami profesörü ile, İstan
bul'daki farmakodinami profesörü - size şerefim
le temin ederim ki, - bir ilâç üzerinde müsait
ilmî bir beyanda bulunamadılar. Bu ilâç mev
zuu bu kadar zor. Bir profesör geliyor, «Olsa
da olur, olmasa da olur» diyor Başka bir profe
sör geliyor, «Ben Amerika'da tatbik ettim, ha-
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rü harıl bu ilâcı tatbik ediyorlar. Nasıl söyle
nir efendim?» diyor. Yani mirucal'dan başka.
üzerinde lüzumsuzluğunda ittifak edilen Mç,bir ilâç olmadı.
Böylece malî mesuliyet tevdiine de imkânolmadı. Morucallm söylediğim şartlar dâhilin
de bir defaya mahsus olmak üzere ithal liste
sine konduğunu burada arz ettim.
Bunun dışında daha ne istersiniz, bilmem.
Arzu edebileceğiniz malûmat varsa söyliyeyim
ama bu iş çok uzadı, daha derin tetkiklerimizi
nazara almıyoruıri.
RUHİ SOYER (Niğde Milletvekili) — Mü
saade ederseniz bir sual soracağım.
BAŞKAN — Buyurunuz.
RUHt SOYER (Niğde Milletvekili) — Morueal'ı ithal eden firma* evvelden bir sipariş;
yapmış, bunun evvelden ambalajı ve propektüsii
hazırlanmış bu şekilde fabrika bir masrafa gir
miştir. Firma ile fabrika arasında ihtilâf olmuş
bu sebeple ithaline müsaade edilmiş. Yani ec
nebi fabrika ile onu temsil eden firmanın za
rarı millet namı hesabına ödenmiştir.
Şimdi bana izah edebilirler mi; evvelâ aynı
firma müracaat ediyor, on bin dolarlık ithale
razı, bunun için de -beher dol'âr başına bir lira
rüşvet teklif ediliyor, eski ölçü ile, yani on bin
lira rüşvet teklif ediyor. Rüşvet teklifini alan
arkadaş durumu, Başkanın dediği gibi, ken
disinde tutmuyor, müdür muavinine halbeır've
riyor. Müdür muavini bana gönderin, diyor.
Şimdi hâdise böyle iken . sonradan, Sayın Yu
suf Aziizoğlu'nun 10 bin 'dolar yerine hâdisede
dinllendiği igiıbi, firmanın Kararını karşıüıyaeaktıir, bunun önlemek istediği, harice karşı itiba
rlımız falan filân neyse. Ama 10 bin dolar iıstiyen bir müessese, 10 bin dolar için 10 bin lira
teklif eden bir müesseseye 30 bin dolarlık
döviz verilmesini yine anlıyamadım.
TAHKİKAT KOMİSYONU BAŞKANI SAA
DET EVREN (Devamla) — Sayın Ruhi Bey
efendi; bu rüşvet iddiası üzerine durumu
umum müdür 'müsteşara aksettirmiş.
RUHÎ SOYER (Niğde Milletvekili) — Müs
teşar kovmuş.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lütfen.
TAHKİKAT KOMİSYONU BAŞKANİ SAA
DET EVREN (Devamla) — Müsteşar Vekilini
de davet ettik. «Size böyle rüşvet iddiası in
tikal ettiği zaman niçin bir zabıt tutmadı-
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nız '?» dedik. Kovmakla iktifa ettim, dedi. Za
yıf biı* şeydia\ Geçmişe >adft bil- istif. Asıl üze
rinde durulacak şey, onbin dalar teklifi yeri-na
niye otuzbin dolarlık tahsis yapılmıştır. Me
sele odur, Otuzbin dolarlık tahsis yapılmamıştır
morvekale. 30 bin dolardık tahsis rote.ro yapııimııştır. Karıştırıyorlar.
BAŞKAN'— Sayın Halis Bayramoğlu, bu
yurunuz.
RUHİ SOY ER (Niğde Milletvekili) — Bir
sorum daha var.
BAŞ/KAN —- Henüz müzakereler bitmemiş
tir bu. 'bakımdan söz allmaık imkânınız mev
cut t ur,
RUH t SOY ER (Niğde Milletvekili) — Ben
söz istemedim. Bir sı*al daha sormıak istedim.
Müzakere kâfi değil.
BAŞKAN —• Efendim, ben müzakerenin, kâfi
geldiğine dair bir beyanda bulunmadım, arka
daşıma KÖZ veriyorum. Her arkadaşın söz alıma
hakkı vardır. Buyurun simi ini soracaksınız?
NACİ ÖK.TBM (İstanbul Milletvekili) —
Bendeniz de bu komisyon âzasıyım. Demin Sa
yın Bekata arkadaşım konuşurlarken bu ilâç
mevzuunda benim de muhalefetimin olduğun
dan bahsettiler. Lütfen Sayın Başkan, ko
misyon başkanı olarak, benim ilâç -mevzuunda
muhalefetim yoktur, sorumsuzluğuna rey ver
dim, açıklasınlar :
TAHKİKAT KOMİSYONU BAŞKANİ SAA
DET EVREN (İstanbul) — Bir muhalife karşı
ittifakla
verilmiştir. Muhalif
arkadaşımız
Muammer Obuz'dur.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayram oğlu. •
HABİS BAYRAM OĞLU (CKimüşane Mil
letvekili)— Çok muhterem arkadaşlarım, bir
eczacı arkadaşınız olarak bu işin içerisinde,yani 9 ncu kota ilâçlar ithal edilirken 'ben
deniz de tesadüfen, birkaç defa orada bulun
dum, Eczacılık Şubesi Umum Müdürünün ya
nında, bu cetveller üzerine ben de biraz -eğil
dim ve bunları tetkik etmiş oldum. Muhterem
arkadaşlarım, ilâç ıııasıl İthal edilir? Bu hu
susta biraz Muhterem Meclisi aydınlatmia.k is
terim. İlâç, doğrudan doğruya ithalâtçılar ve
depocular tarafından bir liste olarak hazırlamı\ Bu liste İstanbul Eczacılar Merkez Heye- •;
tine gönderilir. İstanbul Eczacılar Merkez He- .1
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yeti bu listeyi Bakanlığa gönderir. Bakanlık,
bu listeyi aldıktan soımı bu liste üzerinde mem
leketin ihtiyacına göre ilaçlan ithal etmek
ister. Bakanlıkta Profesörler Heyeti tarafın
dan. kurulan bir komisyon tarafından bu ra
porlar tetkik 'edilir. Dokuzuncu kotadaki bu
rakamlar bakanlığa geldiği zaman-, Birinci
Kuru! tarafından tetkik edilir ve Birinci Ku
rul. bu ithal edilecek ilâçları iki yüz kalem
olarak t esb.it etti. Fakat bu iki yüz rakama,,
ödenecek döviz biraz aşırı görüldüğü için bu
rakamı biraz indirmek cihetine gidiildi. İkinci.
bir komisyon kuruldu muhterem arkadaşlar.
İkinci. Komisyonda 'bu iki yüz aded ilâcın ye
rine 146 'kalem ilâcın ithaline karar verildi.
Bu 14(5 kalem ilâç. için de depocuların, yani
ithalâtçıların .elinde büyük miktarda bu
lunduğu içindir ki, Eczacılar Birliği, Merkez
Heyeti de dâhil olmak
üzere , ithalâtçılarla
birlikte Bakanlığa geldiler dediler ki, bu 140
'kalem içinde 'memleketin ödeyeceği dövize
karşılık depolarımızda mebzul miktarda ilâç
vardır, bunları ithal etmiyelim,
memleketin
muhtaçokluğu ilâçları ithal edelim. Yeniden
•bu mevzu tetkik edildi. Hattâ bu 146 ikalem
ilâcı 120 ye indirerek karar verdiler. Ve bunun
ithalâtına gidildi. 120 kalem içim 2,5 milyon
dolar. 9 ncu kotadan ödenmek şartiyle karar
verildi ve bu cetvel •Bakanlıktan çıkarıldı.
Muhterem arkadaşlarım. Sayın. Hıfzı Oğuz
Bekata arkadaşımız lıakkaten memleket men
faatlerinde çok hassas hareket etmektedirler.
Kendilerine memleket nâmı hesabına teşekkür
ederiz. Yalnız kendilerin.' bn hâdiseleri nakleden.
arkadaşlarımız, hiç şek ve şüphem olmasın ki,
yanlış aksettirmişlerdir.
Ampul monetoi ve rot er mevzuuna gelince;
Muhterem arkadaşlarım, bendeniz dahi, bu ku
rulda bulunan Sayın Hocam Prof. Enver İzgüdeyi dahi tazyik etmişimdir. Ampul monetöl ve
roter bu listede yoktu evvelâ, kendim tazyik et
tim, dedim ki, «Hocam biz eczacıyız, her zaman
doktorların reçeteleri ile karşı karşı.yayız. Roter,
monetoi, ampul Coagulen bunlar devamlı suret
te hastalar tarafından aranan ilâçlardır. Fakat
maalesef bunlar bu listede yoktur. Kendilerini
tazyikettim. Monetoi bugün kılcal damarlarda'ki
•kanamaları durdurmak için, Türkiye'de muadili
bıılunmıyan hattâ dünyada dahi muadili bulun-
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mıyan yegâne bir ilâçtır. Şimdi hayatiyeti mev
zuu bahis olan ve mühim olan bu ilâcın ithal
edilmemesi, bu listeden çıkarılması - Hangi bil
gi ve hangi mantık ile izah edilir, bilemiyorum Bu kotada muhterem arkadaşlarım, gerek Roter,
Akrofolline, Monetol, Ooagulen, damla Cenapsyl,
Saadet Hanımın saydığı bu isimler memleketin
hakikî ihtiyaçlarıdır. Bunlar hiçbir sebep göste
rilmeden, menfaat gösterilmeden memleketin ha
kikî ihtiyaçları olduğu için talebedilmiş ve ithal
edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, bir zaman içinde bu
lunduğum için mutıtaliim, zaten Vekilin salâhi
yeti yoktur. Kanunla, bu salâhiyet vekile veril
miş ama yakın zamana gelinceye kadar teamüle
göre doğrudan doğruya kurulan kurul tarafın
dan karar alınır ve ithal yapılır. Profesörler Ku
rulu tarafınldan ithaline karar verilen kalemler
üzerinde Vekil şahsan, zannederim bir tasarruf
yapamamıştır, doğrudan doğruya kurul kararı
üzerine ithal edilmiştir, yoksa arkadaşıma, hiç
şek ve şüphe olmasın ki, bunlar, Bakanlık için
deki bâzı arkadaşlar tarafından - ki kendilerini
de kısmen tanırım - yanlış olarak aksettirilmiş
tir. Günlerce, aylarca bu muhterem çatının al-,
tında memleketin mesele1 erinin bir tarafa itilip
bu gibi mevzularla ilgilenmesine sebebolmuşlar
dır.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, buyu- .
runuz.
H I F Z I OĞUZ BEK ATA (C. Senatosu An
kara Üyesi) — Pek muhterem arkadaşlarım; ge
rek Saadet Hanımefendiye, gerekse Halis Bayramoğlu arkadaşıma çok leşekkür ederim. Şiî udi
her iki arkadaşımın konuşmalarını, ben hiçbir
şey ilâve etmeden, bizzat Azizoğluiıa tekzip et
tirdiğim takdirde Meclisin diyecek bir sözü kalmıyacaktır.
Şimdi muhterem arkadaşlarını, Sayın Halis
Bayramoğlu'nun; «Kuru 1 karar sahibidir, yani
Komisyon karar sahibidir, Vekilin yetkisi yok
tur ve ümidediyorum ki, olmamıştır.» sözüne ben
de parmak basarak, kısa kısa ve sadece delilleri
karşılaştırayım, ondan sonra ne buyuracaktanız,
benini de elbette ki, makbıılümdür.
1. Vekâlette bir veki! ve bir de onan yanın
da müsteşarı vardır. Müsteşar idari her türlü ta-
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sarrafta vekilin yanında bulunan insandır. O
halde, bu hâdiselere müsteşar ne demiş? Birer
cümle ile arz edeyim. Müsteşar diyor ki - Ko
misyon karşısında - «İlâç konusunda 7 nel kota
nın hazırlanması sırasında eski Bakan Doktor
Ragıp Üner'le birlikte v -irdiğimiz mutabakat ve
tesbit ettiğimiz prensip şu idi, (Muadili olan ve
müessiriyeti şüpheli olan ilâçlar, velevki piyasa
da doktor ve hastalar tarafından şiddetle aranan
cinsten dahi olsalar bu psikolojik harblere ehem
miyet verilmeden, ithallerini menetmek...)» Bunu
devam ettirerek şöyle biıiriyor; (7 nci kota bu
prensip tahtında hazırlandı ve bundan sonra da
'kanaatimi muhafaza ettim) Nusret Fişek ifade
sini şu cümle ile bitiriyor;
«İlâç ithali hususundaki esas prensibi hazır
lanacak yeni kotalar için de muhafaza ettim.»
(Tahkikat Komisyonu tutanağının 59 ve 60 ncı
sayfaları.)
Azizoğluiıu' ilâve me\zuubahis konusu olun
ca, mucip, eski mucibi bir komisyon kararma da
yanmadan ret ve inkâr eden durumda getirilin
ce, müsteşar buna bakıyor, diyor ki; bu, mesuli
yeti muciptir. Azizoğluiıa diyor ki, bu, daha ev
vel, 15 gün evvel verdiğiniz karara aykırıdır.
Bundan türlü meseleler çıkar. Mesuliyeti mucip
tir, bunu yapmayınız. Buna rağmen Azizoğlu
imza atmak istiyor, «O halde ben mazurum, im
za etmem» diyor ve imza etmiyor. Buna aidolan
sözü de, Azizoğlu Komisyonun huzurunda şöyle
ifade etmiştir: «Müsteşar geldi, daha evvel imza
ettiniz, doğru olmaz, bunu yapmayınız diye söy
ledi.» .
Şimdi buna aidolan birçok delillere komis
yon sahip. Şu halde, bizatihi Vekâletin bünyesi
içindeki Müsteşarın mukavemetine, bu işlerde
salâhiyet sahibi bir de Prof. Şükrü Kaymakealanin şu cümlesini ekliyelim: «Bâzı ilâçların
mukaddema diğer Vekiller zamanında ithal edil
memesine rağmen Azizoğlu zamanında birden bi
re piyasada görülmesi takdir hususunu aşan bir
keyfiyettir.» (Tutanak sayfası 72) Şimdi burada
yine Sayln Azizoğlu ile alâkalı bir noktayı oku
yayım. Diyor ki Azizoğlu, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde 23 . 10 . 1963 günkü konuşması: (Di
ğer bir müstahzara da Bakanlıkça re'sen 79 000
liralık - 90 bin lira olacak - bi.. tahsis yapılmış
olduğu iddiası gayrivârittir, Bakanlık hiçbir fir
maya • re'sen tahsis yapmamıştır.)
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Saym Azizoğlu'nun Büyük Millet Meclisi hu
zurundaki resmî ifadesi; «Bakanlık hiçbir firma
ya re'sen tahsis yapmamıştır.»
Şimdi bunu da böylece işaret ettikten sonra
Sayın Komisyon Başkanımızın üzerinde durduk
ları Morueal mevzuunda, ki çok kısa olduğu için
sadece ifade etmek, ötekileri anlatmaya yetecek
tir.
Morueal mevzuu nedir arkadaşlar? Evvelâ mo
rueal hakkındaki ilmî raporu iki cümle, okuyo
rum. Dosyada vardır, zaten arkadaşımız da «ilmî
birleşim oldu.» dedi.
«Morueal de caleium, balık karaciğerinden el
de edilen yağların, yağ asitleri açığa çıkarıldık
tan sonra bu yağ asitlerinin calcıiuımla teşkil et
miş oldukları, caleium tuzlarımdan başka bir şey
değildir. Böyle bir preparatla yapılacak tedavi
ancak caleium tedavisi yerine geçebilir.
Balık yağının tıbbi önemi ihtiva ettiği yağ
asitlerinden ileri gelmeyip, içinde bulunan A ve
D vitaminlerinden ileri gelmektedir. Morueal'in
A ye D vitaminleriyle hiçbir alâkası olmadığın
dan, balık yağının gösterdiği tedavi tesirini dahi
göstermesine imkân yoktur.» Bu rapor Sağlık
Bakanlığında ve komisyondadır. Buna aidolan
şahıslar şöyle diyor: Sedat Tavas, Tıp Fakültesi
Tedavi Farmakoloji Kliniği Ord. Profesörü,
«Morucal'in hiçbir tedavi kabiliyeti yoktur, mut
laka listeden silinmesi lâzımdır.» (Tutanak dergi
si, sayfa 12).
Şahit istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Te
davi Farmakoloji Profesörü Alâattin Akçasu;
«Morucal'in hiçbir tedavi kabiliyeti yoktur, ismi
nin unutulması icabeden ilâçlardandır.» demiştir.
(Tutanak 12)
Şahit Doktor Nsret Fişek: Morucal'in teda
vi müessiriyeti yoktur, diyerek katî hükmü vekâ
let olarak söylemiştir. (Tahkikat Komisyonu tu
tanağı sayfa 61) Esasen Tahkikat Komisyonun
da Sayın Başkanın dilinden ifade buyurdular ki,
Morueal üzerinde ilmî birleşim olmuştur. O da
kendi raporlarının 20 nci sayfasının 38 nci satı
rıdır.
Şimdi, nasıl geldiğine aidolan Başkanın iza
hatının öteki yüzünü de gösterince Meclis bir vu
zuha varacaktır. Baknız arkadaşlar; buna rağmen
Azizoğlu tarafından ithal edilen Morueal^ ki lis
teye kendisi koymuştur, elli ilâç arasındadır. Bu
tipik bir şey... Pederelli isminde bir firmaya ait.
Bu firmanın Türkiye Mümessili ise İbrahim

Oranlı bu hususta Komisyona aynen şunları söy
lemiştir; «9 ncu Kota hazırlanırken, ben firma
mızın tesbit ettiği ilâçlar ve bu meyanda Moru
eal için Bakanlığa giderek Umu.n Müdür Fahret
tin Beyle görüşüp yazılı talebimizi savundum.»
Diğer ilâçlar için böyle bir yazılı talep savunması
yoktur. Keza Eczacılık Eski Umum Müdürü Sa
di Bilginsoy da Morueal için 10 bin liralık rüş
vet hâdisesini daha önce, Vekil dâhil herkese an
lattığı gibi biraz evvel buyurdukları gibi, bizzat
Müsteşar Muavini tarafından bu rüşvet teklif
eden adam Vekâletten kovulmuştur, bu da sabit
tir ve Tahkikat Komisyonu dosyasında 67 nci
tutanağmdadır. Nusret Fişek de bu rüşvet hâdi
sesini ayrıca teyidetmiştir. Yine tutanakta sayfa
60 ta, okumuyorum bunları. Şimdi Sayın Aziz
oğlu bu konuda ne demiştir? Ssyııı Azizoğlu di
yor ki, en dakik teferruat anlatılmış olmasına
rağmen, ilâve ilâçlar meyanmd'., ismi geçen Mo
rueal, Morueal B-12 adlı ilâçların ithal müsaade
sini alabilmek için Müsteşar Muavini Dr. Demir
Erel'e rüşvet teklif edildiğini yeni öğrendim, di
yor. O da sayfa 43 tedir.
Şimdi arkadaşlar, bu 10 bin lira rüşvet teklif
edilme hâdisesi dâhil, her şey daha evvel Saym
Azizoğlu'na açıktan açığa anlatılmış bulunmasına
rağmen, bu ilâcın nasıl geldiğini şimdi göreceğiz:
Yusuf Azizoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi
huzurunda, «yalnız. 10 bin dolarlık ithal mü
saadesi için 10 bin liralık rüşvet teklif edildiği
beyan olunan bir ilâcın 9 ncu kotada yer alması
nı izah edeceğim» buyurdular, 20 . 10 . 1963
tarihli celsesinde. Burada Bakanlığın bir mü
dahalesi olamaz, imdi Başkanımızın konuşması
ile Azizoğhı'nu karşılaştırıyorum. Burada Ba
kanlığın bir müdahalesi olamaz. Bakanlık hiç
bir suretle ve hiçbir kimseye resmen bir tahsis
yapmış değildir. Saniyen 39 Ibin dıolâr. talhsi's
yapıldığı beyan edilen ilacın, bu ilâç, ithal lis
tesine yukarda bahsi geçen birinci komisyonda
bundan böyle memlekette imal edilebileceği bildi
rilmesi ve muadilinin de bulunmaması dolayısiyle yalnız 9 ncu kotadan ithalinin uygun görül
müş olmasındandır. Demek ki, memleket dâhi
linde yapılacakmış, muadili de yoktur. Hangi
ilâç? İlmî birleşim ile yüzde yüz faydasız olduğujkararlaştırılan bir ilâç için. Memleket dâ
hilinde yapılabileceğini, bu itibarla bir defaya
mahsus olmak üzere geleceğini buyuruyorlar.
(23 . 10 . 1963 T. B. M, Meçlisi. Tutanağı sayfa
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409) Azizoğlu maalesef doğruyu söylememiştir.
işte ispattı, nitekim bu ilâcın lüzumsuzluğu iti
raf edilmiş ve Meclis Tahkikat Komisyonunca
da Ibu husus katî şekülde tes'büt ve iifad'e 'olunmuş
tur. Diğer taraftan Eczacılar Birliğinin 9 ncu
kotaya ilâvesini istediği listede Morucal yok
tur. Bakanlıkta kurulan komisyon da Morucali
- Halis Bayramoğlu arkadaşımızın sözünü mes
net alıp söylüyorum - listeye koymamıştır. Bu
na aidolan resmî vesika: 9 ncu kotada bulunan
Morucal B 12 ampul, fabrikamızın - mümessil
söylüyor bunu - Türkiye için hazırlamış olduğu
ambalajlar dolayısiyle ithalâtçısının mağdur ol
maması amacı ile yalnız 9 ncu kotada ithaline
müsaade olunmuştur. Bunu da bir mucibin'met
ni olarak okuyorum. Mucibin tarihi: 20.6.1963
numarası 21109. Demek ki ithalâtçısının mağ
dur olmaması için. Şimdi, bunun iç yüzü nedir
arkadaşlar? Bu ithalâtçı 5 sene evvel vekâlete
müracaat etmiş. Vekâlet kendisine demiş ki;
Morucal faydasızdır, girmemesine karar veril
miştir. ithalâtçının bahis konusu ettiği ambalaj
iki bin liralık kâğıt ambalajdır. Çünkü hepiniz
bilirsiniz ki, ilâçlar 5 - 10 sene durmaz, eskir
bozulur. Bu itibarla, bu ambalaj için 10 bin
lira vermiş, kabul edilmemiş. Bilâhara ne ol
muş1? Beş senedir kullanılmıyan bir ambalaj hi
kâyesine istinadeden bir talep ile 10 bin dolar
için 10 bin lira rüşvet verilmesi hâdisesi vekâ
letin bünyesinde mevzubahisken, tam 39 bin do
larlık döviz verilmiştir. Bu 390 bin Türk Lirası
yapar. Gümrüğü, ithalâtçı kârı, toptancı kârı.
perakendeci kârı ile şöyle böyle 800 bin liraya
yakın bir para tutar. O halde nasıl izah ede
biliriz ki, 2 bin liralık bir ambalaj kâğıdı hikâ
yesinde alâkalı firma zarar görmesin diye bu
memleketin bu kadar kıt dövizinin bulunduğu
bir zamanda, 10 bin lira rüşvet hikâyesi de ma
lûmken, 39 bin dolarlık bir Morucal ithal iznini
re'sen bakanlık verirse, bunu izahta, bunu ifa
dede, bunu her hangi bir şekilde müdafaada im
kân görür müsünüz1? Şimdi Morucal hikâyesini
böylece tescil ettikten sonra, arkadaşlarıma kısa
kısa cevap vereyim. Bir tanesi çok küçüktür.
Sandoz Firmasının sahibi, bu hâdiselerden son
ra îlâç Umum Müdürünü, Eczacılık Umum Mü
dürünü davet etmiş. Eczacılık Umum Müdürü
- dosyadan aynen okuyorum - müsteşara gide
rek bu davete icabet edeceğini söylemiş. Müste
şar Nusret Fişek demiş ki; bizimle münasebeti

olan bir firmanın böyle bir davetini kabul et
meniz doğru değildir.
Sonra, «benim haberim olmadan gitmiş» di
yor. Bir vekâletin müsteşarının haberi olmadan
bir umum müdür müsteşarın bu tarz menfi mü
talâasına rağmen gitmiştir. Yanma bir de ha
nım almış, orada çalışan memurlardan. Müste
şar diyor ki, «bundan hiç haberim yok.» vekâle
tin bu nevi meselelerde umum müdürün kime da
yandığı hakkında da bir fikir vermesi bakımın
dan bunu ifade etmiştim.
Şimdi arkadaşlarım, Muhterem Başkan bu
yurdular ki, 'bu mevzulara dair bir yolsuzluk
yapıldığı 'hakkında şahitler bir şey söylemediler.
Bir tanesini ısöyliyeeeğim; çak var da bir tanesi
ni söyliyeceğim. Bu, ahlâk ve karakteri ile örnek
bir ilim ve ihtisas adamı olduğunda kimsenin
şüphesi olmıyan Ankara Tıp Fakültesi Farma
koloji Enstitüsü Profesörü Dr. Şükrü Kaymakçalan'm ifadesi : «Bu memleketin bir evlâdı ola
rak ışalhsan bir liralık döviz tahsisini dahi günâh
saydığım bu ilâçlara yüz binlerce liralık döviz
tahsisi bir faciadır ve memleket menfaatlerine
yapılan bu suikastı bir balkanın takdir hakin ile
telif eltımek imkânsızdır.» ilâç işleri, hiçbir baka
nın zamanında, Azizoğlu'nun bakanlığı zama
nında olduğu kadar anarşik bir durum arz et
memiş ve keyfî fbir şekilde idare edilmemiştir.
Şimdi arkadaşlarım, Sayım Başkan buyurdu
lar ki; Başbakana ve diğer zevata vâki müracaat
lar üzerine Azizoğlu, mevzuu bir başka istika
mete sevk etmeye, biraz da zaruret görmüştür.
Azizoğlu'nun 'bütün <bu ithalâtçıların vâki müra
caatları üzıerine Başbakanlığın yazdığı yazının
aslını okuyorum.
«Başbakanlığa, ithal olunacak tıbbi müstah
zarlar hakkında ithalâtçı firmaların makamınıza
sundukları ve Bakanlığımıza havale buyurulan
telgraflar incelenmiştir. Bakanlığımızca, yurdun
ihtiyacı bulunan tıbbi müstahzarlar (bu birinci
komisyonun doğru kararından sonra) önceden
bir komisyona tetkik ettirilerek tesibit edilmiş
tir. Ancak bu komisyona bâzı profesör ve müte
hassısların iştirak edememiş olması dolayısiyle
tıbbi müstahzar listelerinin yeniden 'gözden ge
çirilmesine lüzum hâsıl olmuştur. Memleketimiz
de kurulmuş bulunan ilâç sanayiinin yurdun ih
tiyacının önemli bir ki'ammı karşılaması, tıbbi
müstahzarların modern tedavide değerleri de na-
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zara alınarak ikinci komisyonca ıtesibit edilen
tıbbi müstahzarlar memleket ihtiyacına tamamen
cevap verecek .mahiyette ve 'durumdadır. Keyfi
yeti bilgilerinize saygı ile arz ederim.
Sağlık Bakanı
Doktor Yusuf Azizoğlu»
Bu yazı Başbakanlığa
6.12.1963 tarihinde
yazılmıştır ve Sayın Alican'a, Dinçer'e ve Mec
lis Başkanlığına da ayın 7 nci günü ve bizzat it
halâtçılar cemiyetine de aynı gün 10707, 10822,
821, 823 ve 824 numaralı yazılar 'halinde bildi
rilmiştir. Damak ki, Azizoğlu'nun doğru olarak
'kabul ettiği komisyonun tesbiti kendisi de birin
ci defa kabullenerek, bizzat Başbakanlığa da bu
nun değişmesine lüzum olmadığını, çünkü mem
leket ihtiyaçlarına cevap verdiğini kendi imza
sı ile, kendi yazısı ile /bildirmiş bulunuyor. Bunu
da böylece cevaplandırdıktan sonra diğer
bir
hususa geçiyorum. Muhterem Saadet Hanım ar
kadaşımız, «Roter 90 bin değildir» buyurdular.
O halde her hangi bir yanlışın benden gelmedi
ğini göstermiş olanak için onun da vesikasını
arz edeyim. Şahit : Tıibbi Müstahzarlar ithalât
çılar Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan. Tıbbi
Müstahzarlar İthalâtçıları Câmiyeti Başkanı İb
rahim Aslan, roter için 90 bin dolar tahsis edil
miştir. Tutanak bunu tahkikat komisyonuna söy
lüyor. (Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa 66.)
Binaenaleyh, ıbulmakta kolaylık olur. Şimdi ar
kadaşlarım, Sayın Komisyon Başkanı bu yetki
vekile ait bir yetkidir, dedi. Sayın Yusuf Azizoğlu da diyorlar ki; «İthal listesine alınan ilâç
lara tahsis edilen dövizi, tahsis kalemleri ara
sında bölmek, tercih etmek tamamen Eczacılar
Merkez Birliğine aittir, vekâletin
hiçbir rolü
yoktur.» Biraz evvel de arkadaşım komisyonla
alâkalı olan İnamını ifade ettiler. Bu da Tahkikat
Komisyonu tutanağı sayfa 39 da kayıtlıdır
Muhteremi arkadaşlarım, şimdi bu hakikatler
üzerinde üç cümlelik mâruzâtım kaldı. Demek
ki, Vekâlet döviz tahsis etmek salâhiyetini haiz
değildir. Delmek ki, Vekil her hangi bir kimsenin
ilâcını listeye re'sen koymaya salahiyetli de de
ğildir. Kendisinin beyanı da bu. Buna muka
bil bu 90 000 doları 10 ile çarparsanız 900 000
lira eder. Bunun kârını, ^gümrüğünü koyunca
1,5 - 2 -milyona yakın taksisi ibir tek ilâç, sadece
9 ncu kotadan, - bir de 10 nen kota var, aıma sa-
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dece 9 ncu kotadan - ve bilâhara kim tahsis et
miş! Evvelâ Saym Bakanın bunu tekzibini oku
yorum; Sayın Yusuf Azizoğlu Mecliste ve Ko
misyonda «Bakanlığım, Ihiçbir firmaya re'sen bir
tahsis yapmamıştır» demişlerdir. Vesika şudur;
Türkiye Eczacılar Birliği Merkez Heyeti tara
fından Sağlık Bakanlığına yazılmış olan dosya
da, 12.1.1962 tarih ve 955 sayılı resmî yazının
ikinci sayfasında «Roterin, ithali lüzumuna ait
takdiri yüksek makamınıza
bırakıyorum» De
mek ki relsen takdir yapmadık, demişti ya; rote
rin mesuliyetini bildiği için cemiyet üzerine alma
mış, biz karışmıyoruz, size bırakıyoruz demiş.
Bunun şahidi: Türkiye Eczacılar Birliği Merkez
Heyeti gibi Türkiye Tıbbi Müstahzarlar ve İt
halâtçılar Cemiyeti de bu ağır sorumluluktan
kendisini .sıyırmıştır. Nitekim, ıbu
Cemiyetin
Başkanı İbrahim Aslan, Meclis Komisyonundaki
ifadelerinde aynen »şöyle demiştir. «Roterin mü
messili, Vekâlete müracaat ile, roterin listeye
ilâvesini istedi. İsmin listeye girmesi Vekâlete ait
bir tasarruftur.» Tahkikat Komisyonu tutanağı
sayfa 66.
Şimdi arkadaşlarım, görüyorsunuz İki, Sayın
Azizoğlu Komisyonda ve Mecliste, «Ben hiç kim
seye 'bir tahsis yapmadım, yetkim yoktur» diyor.
Buna ımukaibil İthalâtçılar 'Cemiyeti••Reisi diyor
ki, resmî bir yazı, «Roter'i listeye Bakan kendisi
koymuştui".» Buna ait bir onay da var. Yani kim
senin kimseye bir şey diyemiyeceği bir onay.
Onay ne diyor : «Roter'in de makaımmızca liste
ye ithaliyle hâsıl olan 15.1 kalemi tensibinize arz
ederim. Muvafıktır. Yusuf Azizoğlu.»
Dem ak ki, Sayın Azizoğlu'nun re'sen yap
madım sözünü, Sayın Azizoğlu kendi onayı ile.
İthalâtçılar Cemiyeti kendi raporiyle ve bizatihi
Roter'e her hangi bir tahsis yapmadığını söyle
mesine rağmen 90 hin dolarlık tahsis yapıldığı
nı yine cemiyet ifade ediyor. Peki o halde bu
Roter nedir? Arkadaşlarım, hu nevi meselelerde
huzurunuza gelmeden evvel (ben ele çok düşün
düm. Bu itibarla bunların sadece, şahitlerini de
ğil, ilmî raporlarını da dosyadan bir bir sağla
dım). İki cümle; esas itibariyle Roter hakkındaki
ilmî rapor, esas itibaryile Roter'in terkibinde ka
leviler vardır. Kaleviler şüphesiz mide asiditesini
nötralize. etmek suretiyle hiperasidite allerjide.
hastalarda mide yanmasını ve ekşimesini önliy.ecek bir rahatlık temin ederler.
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Fakat aynı şeyi Bi Carbonat de sut da yap
maktadır. Esasen roterin tertibinde de karbo
nat mevcuttur. Bu işi görmek için piyasada pek
çok kalevi ilâçlar meveudolduğu gibi, bizzat Bi
Carbonat de sut da aynı vazifeyi görebilir. Bu
terkipte bir ilâea döviz vererek memlekete sokulmamasında hiçbir ilmî zaruret mevcut değil
dir. En son ilmî terakkilere göre, Roterin terki
binde bulunan Nitrat de Bizmut bağırsak bak
terileri ile Nitrite değiştirebileceğinden uzun
müddet kullanıldığı takdirde bir Nitrit zehir
lenmesine de sebebolabilir. Bu da Roter hak
kında, yâni bir defada 2 milyon liraya yakın
para verilen Roter hakkında Bakanlık dosyasın
da ve Tahkikat Komisyonu dosyasında bulu
nan ilmî rapordur. Şimdi o halde, Roteıie ilgi
li mevzuu da şöylece hulâsa edebiliriz: Komis
yon listeye almamış, İthalâtçılar birliği listeye
koymamış, teklif etmemiş, Roterin mümessili
dahi komisyonda, verdiği ifadede; «Roter dai
ma reddedildiği için biz gittik, teşebbüs ettik.»
Diyor. Roterin girmesi için hiç bir ilmî zaruret
olmadığına dair raporlar ve ifadelerde var. Ko
misyonda koymadığı halde, roterin girmesin
den ötürü yarın çıkabilecek mesuliyeti yüklen
memek için müsteşar da reddetmiş. Bizzat
Umum Müdür yazdığı mucibe; normal Devlet
«Emrinizle koyuyorum, yarın mesuliyet olursa
dairelerindeki mucip çeşnisinin dışına çıkarak,
ıuış. «Makamınızın emriyle giren Roter diye
size aittir» diye belirtmek mecburiyetinde kalıSaynı Azüızoğlu da diyor ki, :ben hiçbir ilâca re'sen bîr tahsis yapmadım.
Şimdi arkadaşlar, bu nevi meselelerde şahsi
küskünlükler, küçük politik meseleler elbette
ki. bu kürsüde böyle müdafaa edilmez. Ama,
milletin menfaatlerinin Türkiye .Büyük Millet
Meclisine arzında hakikatleri bilenler söylcnıezlerse bunlar da aynı türlü vebal içinde kalırlar.
Bu itibarla ben vazifemi yapıyorum sadece.
Şimdi arkadaşlar sözlerimi
toparlarken,
muhterem arkadaşım, İhsan Hamit Tigrel Be
ye de iki kelime söyîiyeeeğinı.
İhsan Hamit Tigrel arkadaşımın, ben Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Reisi olmadığım bili
yorum. Kendisinin Türkiye. Büyük Millet Mec
lisi üzerinde nafiz ve ne söylerse, öyle hareket
edilecek 'bir zat olmadığı hakkında da kanaatim
var. Böyle bir zatı tanıdığım için dostumdur.
Ama beni tanıyan bizzat kendisidir. Yaşma ve ifa-
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de tarzına yakıştırmadım. Sadece bir hemşehri
lik gayretiyle bir zatı korumak için bir başka
insanla vâki olmıyan şekilde konuşursa kendi
sim» denecek söz vardır.
İhsan Hamit Tigrel arkadaşıma düşen vazi
fe şudur: Sizin elinize cesaretle verdiğiniz ve
kürsüden konuşmak istemediğiniz için. Yazma
ya mecbur olduğunuzu söylediğiniz bu broşü
rün filân cümlesi yanlıştır, derse özür dilerim.
Ama her hangi bir kimse hakikatleri dile getir
diği için onu, Büyük .Millet Meclisinin karşısın
da kendisine vâki olmıyan bir sözü söylemiş
hale getirirse sadece ayıptır. Kendisinin bütün
hayatına yakışmayacak şekilde bir ayıptır. Ben
kendisini, dostlukları ve hemşehrilikleri bir ta
rafa bırakıp vazifeye çağırıyorum. Bu raporu
okusunlar. Bugün yarın ve ilerde ve bir tek
hakikatini tekzip etmeye muktedir olurlarsa
huzurunuzda, kendilerinden özür diliyorum.
(Komisyon tekzip ediyor, sesleri)
ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van Milletve
kili) — Bendenize de aynı şeyi söylediler.
BAŞKAN — Sayın Kösereisoğlu, çok rica
ederim müdalhale ötmeyiniz.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şimdi
muhterem İskenderoğiu arkadaşımız diyorlar ki,
'komisyon tekzibe* t i. Hayır. Şimdi tekrar ermiyeceğim. Komisyon buyurdu ki, 90 000 do
lar Rot ere verilmiş değildir. İt'hal atçılar Cemi•yeltinin reisinin komisyonda yazılı ifadesini oku
dum. 90 000 dolar verilmiş. Deme'kki, benim
sözüm doğrudur. Zaptı verdim, tutanağı ver
dim. Arkadaşiiinızın bir kasdı yok, hafızada
kalmıyabilir, ama şimdi işte sayfayı da verdim,
benim sözüm doğru. Arkadaşımız buyurdular ki,
Morueale bir ambalaj mevzuu dolayısiyle veri''îııi'Ş. Doğru ama, Morucalin hikâyesi bir, iki,
beş sene evvel yapılmış bulunan 'bir ambalaj
dolayısiyle bir tiirma i'kibin liralık zarara gire
cek diye, 500 000, 600 000 lira dövizi memleket
haricine vermek suretiyle, ilmî birleşimle fay
dasız okluğu salüt bulunan Morucal'in girmesini
müdafaa etmek mümkün müdür? O halde ben ko'miiisyon ile ilgili 'bir sözü mecibur olduğum içi M
söyliıyeceğim :
Arkadaşlar, komisyon; on kişiliktir. On ki
şilik komisyonda. Sayın Başkan, buyurdular
ki, «Muammer Obuz arkadaşımız hariç, ittifakla
h\\ karar alınmıştır.» Hayır arkadaşlarım, sini-
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di söylüyorum,feomiilsyiommkarar günü, Sayın
Saadet Evren Hanım .bulunmuştur, Saym Apay
dın bulunmuşlardır, Obuz bulunmuştur, Bay
kan arkadaşımız bulunmamıştır, ibir. Erdoğan
arkadaşımız bulunmuştur. Mirkelâmoğlu arkada
şımız, kısmen bulurrmamıştır, iki. Ali Rıza Ulusman arkadaşımız kısmen veya tamamen bulun
mamıştır, üç. İsımıail Hakkı Akdoğan arkadaşımız hiç bulunmamış ve Sakıp önal arkadaşımız
da (bulunmamıştır. Buna nağmen Meclis teamü
lüne aykırı olarak, kararda bulunmamış olan
Jbu arkadaşlarımızın raporda kayıtları şudur :
«İmzada bulunamadı.» İçtüzüğe göre, «İmzada
ibulunamadı» demek kararda .'bulundu ama im
zada bulunamadı, demektir. Hal'buki bu arka
daşlarım kararda bulunamamışlardır. O halde bir
İrtifak da bahis konusu değildir. Bu kısım da
böylece açıklandıktan sonra ben, sözümü şöylece
ıtoparlıyaoaği'm arkadaşlarım. Muhterem Azizıoğ<lu arkadaşımız vekâlettin aldığı prensip karar
larına, ilim kurallarının raporlarına, bu işteki
salahiyetli komisyonun raporuna müsteşarın,
tşalhsan direnerek, mesuliyet gelecektir 'beyefen
di, yapmayınız demesinle, Başvekâlete, Başvekil
yardımcılarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne, 1 nci komisyonun kalbul ettiği ilân edilmiş
ve ithalâtçılara töbliğ edilmiş bulunan mucip
teki listenin, memleket ihtiyaçlarının zaruretle
rinde multaibıkltır, bunun değişmemesi lâzımdır
diye resmî cevap vermiş olmasına nağmen bu
listeye 51 kalem, lüzumsuzluğu ıaporlarla saibit
ve en büyük rakamı Türkiye'de şimdiye kadar
hiçbir kotada hiçıblir ilâca verilm'iyen 90 bin
dolarlık döviz sadece Roter gibi, faydasızlığı
sabit bir ilâca tahsis etmiş olmasına ve bütün
bu hâdise1!eri kendi imzası ile de, suçluluk dolayıaiyle ben re'sen blir muamele, yapmadım, de
mesine rağmen, kendi imzalı ımuciibiyle kendisi
teklif ettikten sonra denecek bir şey varsa ben
onu Büyük Millet MeöİMnin takdirine bırakı
yorum. Beniim hicjbir insanla şalhsi münazaam
bahis mevzuu değildir. Azizıoğlu .arkadaşımla da,
kendisi bilir; hiçjbir münakaşa dahi yiapmamışıımdır buraya gelinceye kadar. Böyle hir ardakaşı
şu cins ağır bir mevzuda ve ilimdeki! bütün de
lilleri de vermek suretiyle itfham ediyorsam
Ibeni buraya şalhsım değil, milletin menfaatleri
ni müdafaaya medbur olduğum sıfatım çıkar
mıştır. Takdir Yüksek Heyetinizindir.
Hürmetlerimle.

İHSAN HAMİT TİGREL (C. Senatosu
Diyarbakır Üyec/1) — Bana, ayıptır sözü ile Mr
sataşma olmuştur, söz istiyorum.
RUHİ SOYER (Niğde Milletvekili) — Yok
öyle şey.İHSAN HAMİT TİGREL (O. Senatosu
Diyarbakır Üyesi) — Ya gözünü geri alsın, ya
bana söz verin.
BAŞKAN — Sûzin vâki beyanlarınız üzerine
«Bu (bakımdan eski arkadaşıma göne ayıptır.»
dedi. Değil mi Sayın Bekata?
HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara Üyesi) Evet.
İHSAN HAMıİT TİGREL (C. Senatosu
Diyarbakır Üyesi) — Bir insana, ayıptır demek
sataşmanın İta kendisidir.
BAŞKAN — «Yakışmaz» dedi size. Sayın
Tigrel, size .'başka türlü bir sıfat lîaafe etmedi,
siae başka türlü bir ithamda .bulumadı. Yalnız
elinde bulunan vesikaların hakikate uygun ol
duğunu .kendisine göre belirtti. Yani ski şalhsam
rencide edecek bür beyanda bulunmuş olsaydı
saitaşmayı kalbul edendim.
TİGREL (O. Senatosu:
! 1HSA^^^AM1T
Diyar bakır Üyesi) — Bana, ayıp bir iş yaptı,
dedi. Ayıp diye bir ifadede bulunmadım. Bunu
ifade etmek istiyorum. (Ortadan karşılıklı ko
nuşmalar)
BAŞKAN — Sayın Soyer, müsaade buyu
run, rica ederim. Meclisi tuz mi idare edeceksi
niz, ben mi? Müsaade buyurunuz.
Sayın Tigrel, sataşma yok. Eğer diren'irseniz
Yüksek Mecl'isin reyine başvuracağım.
JİHSAN HAMİT TİGREL (O. Senatosu
Diyarbakır Üyesi) — Hayır efendüm, direnmiyo
rum. Bu kadarı kâfi.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gerger.
VASFİ GERGER (C. Senatosu Urıa Üyesi)
—. Muhterem arkadaşlarım, Saym Yusuf Azizoğlu'nun ilâç meselesindeki durumu tartışılır
ken mihrak olarak ortaya atılan iddia şu: Lüzumsuzluğu sabit olan ve faydası olmıyan birçok
ilâçlar kotaya ithal edilmiş ve bunlar için dö
viz sarf edilerek memlekete getirilmiştir. Şim
di benim anlamadığım bir cihet var. Faydasız
lığı sabit olmuş, lüzumsuzluğu ilmî raporlar
la ve doktor şahadetiyle belli olmuş. Peki böy
le bir ilâcı ithal edenler elbetteki bu dövizin
karşılığını veriyorlar. Nasıl ithal için müracaat
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ediliyor veyahut bu ilâçlar ithal ediliyor? Pi
yasada rağbet görmiyecek, revaç görmiyecek
ve ithal edenlerin de zararını mucibolacaksa ne
den bu zararlı, rizki bir tarafa bırakalım, ithal
edenler şahsan bu zararı göze almışlardır? Anlıyamadığım cihet Ibu. Demek ki rağbet görü
yor, revaç buluyor. Ama bir doktor karbonat
yazar, diğer bir doktor meyva tozu yazar, bir
kısmı roter diye ilâç yazar. Demek ki, yazılabiliyor, rağbet görüyor. Ve piyasada ve ecza
nelerde sarf edilebiliyor, lüzumsuz ve fayda
sız ilâç deniyor. E lüzumsuz faydasız ilâçlar kâr
getirmez, sürüm de yapamaz.
Şimdi, ithal hususunda belki şekle ait Sa
yın Azizoğlu'nun hataları düşünülebilir. Ama
tahkikat evrakının bize verdiği kanaat ve Sa
yın Komisyon Başkanının verdiği izahata göre,
ne bir menfaat ne de bir himayenin mevzuubahsolmadığı görülüyor. Bütün bu hakikatler
ortada iken Azizoğlu'nun, haklı haksız, Bakan
olarak takdirini kullanmasını cezai mesuliyetle
müterafik addetmek doğru değildir ve buna hukukan imkân yoktur.
Ben şahsan Sayın Azıizoğlu'nu çcık yakın
dan tanıyan bir insanım, politika hayatı, po
litik durumu beni ilgilendirmez ve bu mevzu ile
de alâkası yoktur. Ama menfaat bakımından
.şahsi fazilet ve karakterinin sağlam olduğunu
burada arz etmeyi bir vazife telâkki ediyorum.
Hürmetlerimle. (Sağdan ve soldan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Sakıp Önal. Komisyon
adına mı konuşacaksınız yoksa şahsınız adına
mı?
SAKIP ÖNAL (Cumhuriyet Senatosu Ada
na Üyesi) — Şahsım adına efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz.
SAKIP -ÖNAL (C. Senatosu Adana Üyesi)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ve sena
törler; Hıfzı Oğuz Bey ve Yusuf Azizoğlu dâ
vasının bu Mecliste memleket sathına yayılış
şekli, fikriyatı hakikaten memleketi üzecek bir
durum ihdas etmiştir, yalnız Parlâmentoyu de
ğil. İddiaların, bilhassa Yusuf Azizoğlu'na ya
pılan iddiaların, ilâç mevzuundaki kısmı, mes
leğinin doktor olması hasabiyle beni ilgilendir
diği için bu mevzuda hassasiyetle durdum.
Günlerce İstanbul'da tahkikat yaptık. Yapılan
tahkikatta isnatların, iddiaların mesnetsiz oldu-

ğunu ibizzat müşahede ettik ve gördük. İlâç
mevzuu Roter veya Morveal veya Monetol.
Eğer bunları biz bugün dahi Türkiye tâbibleri
arasında bir referanduma tabi tutsak bu ilâç
ların kıymetli olduğu tezi kazanır. Halk arasın
da da bunlar için bir referanduma gidilse yine
bu tez kazanır. Roter hakkında, Alâattin Akcasu benim sınıf arkadaşımdır, Sedat Tavat hocamdır, kendilerine bir sual tevcih ettim; ma
demki Roter denilen ilâcın bu şekilde kıymet
siz olduğu iddia ediliyor, siz bunu Etibba oda
ları vasıtasiyle T/ürk »hekimlerine neden ilmî 'bir
otorite olarak duyurmadımz ? O zaman dedi
ler ki, /tez -tabibi ıbir kıymeti yoktur demiyoruz.
Ama muadilleri vardır. Ben de bir Türk heki
mi olarak elbetteki yerli ilâçlarımızı yazmışım
dır, müdafaa etmişimdir. Hekimlik hayatımda
netice aldıklarımın sarfiyatını ön plâna almışımdır. Ama buradaki hâdise doğrudan doğruya
döviz darlığından mütevellit, hariçten ithal edi
lecek ilaçlan dâhildeki yerli firmalarımızın
Avrupa ilâç seviyesine ulaşması yönünden bir
nevi koruma, onları geliştirme yönündendir. Bu
:bakımdan da bir tefrik yapılmış bir ara 200 kü
sura, ondan sonra daha aşağıya indirilmiş Bu
gün Roter karaborsada satılan bir ilâçtır. Halk
bunu arıyor. Hekim bunu yazıyor öyle psiko
lojik ilâçlar vardır ki, hastanın üzerinde çok
iyi tesir yapar. Bir hasta pratisyen bir hekime
inandı mı, profesörü getirseniz, inandığı için
pratisyen hekime gider. Bâzı ilâçlar vardır ki,
hasta o ilâca inandığı için bunu alır almaz ken
disinde bir iyilik hisseder. Bu işin mânevi ve
piskolojik tarafıdır. Bu itibarla Roter kıymet
siz bir ilâç değildir ve hiçbir profesör de böyle
iddia etmemiştir. Ama muadili vardır. Türkiye'
de muadili bulunduğu için döviz kaybını önle
mek bakımından onun yerine muadili verilebilir
denmiştir. Bir Türk efkârı vardır, bir Türk he
kimleri efkârı eczacıları efkârı vardır. Bir he
kim bunları da tatmin etmek mecburiyetinde
dir. Zaten bir gün politikaya ilim hâkim olursa
yalnız Türkiye'de değil dünyada da huzur ola
caktır. Ama maalesef bâzı yerde de politika hâ
kimdir ve bu politika yine bir efkârı umumiyenin noktai nazarına uymak içindir.
Roter kıymetsiz Ibir ilâç değildir. Yüzlerce
.hastamı tedavi etm'tşiimdıir. Ama, onun mua
dili Türkiye 'de vardır. Ben Mr bakan olsay
dım, ıböyle ıbir ilâcın ithali hususunda halkı
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düşünür, -halkın psikoiojislini düşünür, kota
ya konmasına çalışırdım. Şayet lira ilâç. için
lüzumsuzdur şeklinde bir rapor vermişi erse
hımıı veren ilini heyeti de suçludur.
Bu ilim 'heyeti, kendileri (bundan evvel çıkımış olan. tıp mezunlarıma, bunun kıymetsiz
olduğunu ifade edecek yassılar yazmaları, bro
şürler neşretmeleri gerekirdi, Viilâyetlerdeki
etipba odalarına durumu bildirip hekimlerin
ibıı ilâcı yazmalarını
önleyelbilirlerdi.
Bu
önlenilmemisitir. Ben hocama dedim ki, «Neden
siz bu firmanın ilacı yaramaz diye ibir broşür
neşretmediniz, ıbunıın sarfiyatını Türkiye'de
önlem edin'iz?» Bu itibarla Roiter diye MORUCA
diye bir ilâç vardır. Eğer bu ilâçlar haki
katen fa yan etsiz olsaydı, bugün istihsal edileni
memleketlerde derhal fabrikaları kapatılırdı.
Kapatılmadığına «üre .cihetteki bunların bir
kıymeti vardır. Onun için bu noktayı bilhas
sa arz etmek istedim.
Sırf memleketin, dövizini dışarıya göndermemcik, yerli ilâç sanayiimizi geliştirmek yö
nünden ibir sıkıntı içinde olduğumuz için böy
le yavaş .yavaş en müıbrem ihtiyaçlarımızı kar
şı lıyaca'k ilâçları koymak mecburiyetinde kal
ımsızdır da ondan. Yoksa (bu mevzu üzüntü
veriyor bana. Ne Hıfzı Oğuz bey, ne Yusuf
Azizoğlıı höyle bir mevzuu iburaya kadar ge
tirmemeliydiler. Ve hu ibun-da hiç bir suiistimal
görmedik. Ancak yerli sanayii ayakta tutmak,
Avrupa seviyesine kendi istilhsalâtımızı ilâç
istihsalâtımızı ulaştırmak ve ıbu arada bizde
(bulunmıyan hayati ehemmiyeti haiz olanları
getirmek zarureti vardır. Bunun içinden de
halk efkârının ve 'doktorların psikolojik (ba
kımdan inanışları ve
eczacıların .getirmek
istemeleri, 'karşısında ibir Bakan tazyik altın
da kaldıysa hen de 'bakan olsaydım bu ilâcı
getirtirdim ve ıhiejbir mahzuru da yoktur.
Hürmetlerimle. (Sağdan alkışlar)
'BAŞKAN -— Sayın arkadaşlar, bu konu hak
kında müzakerelerin yeterli görüldüğüne dair
bir önerge vardır, oikutıuyorum.
Başkanlığa
Müzakereler kâfidir. Konu aydınlanmıştır.
Konuşmaların yeterliğine karar verilmesini
teklif ederim.
Diyarbakır Milletvekili
Adnan Aral
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'BAŞKAN — Kifayetin
aleyhinde Sayın
Ruhi Soyer,
R P H Î SOVKR (Niğde Milletvekili) —
Verimi arkadaşuma verdim.
BAŞKAN—(Buyurun Sayın Özal,
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya Milletvekili) —
Ook muhterem arkadaşlarım. Verilen önerge
nin umumi temayüle uygun düştüğü kanaa
tinde virn. Hakikaten konuşmaların uzamasının,
arzu edilmez bir safhaya gelmiş bulunduğunu
(beraberce teshil etmiş durumdayız. Yalnız,
karar safhasında, oy safhasında Ihize rehjber
olacak, Ibizi aydınlatacak ıbâzı hususların (be
lirt ilmesin e de lüzum olduğu kanaatindeyim.
Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel ifa
de etmek lâzımdır ki, çok ağır bir mesuliyet ile,
.güç şartlar altında, ağır bir vazife yapmış olan
Tahkikat Komisyonunun çalışmalarına takdirsizlik göstermemek itinasını bilhassa işaret ettikten
sonra, gor.dk imza safha nnida, gerek tahkikatın
bütün teferruatlı seyrine rağmen varılmış olan
sonuçlarda, biraz evvel izah edildiği gibi itti
fakla verilmiş olduğu söylenen kararlara muka
bil, bâzı azanın karar safhasında hazır bulunma
ması gibi keyfiyetler muvacehesinde ve hait-tâ ra
porun tanziminden sonra Meclis Başkanlığına
verilmesinde, iade edilmesinde ve tekrar bâzı
imzaya ait merasim değişikliklerinde, bâzı zihin
lerde, raporun muallelliğ; şüphesini doğuracak
kadar tereddütler, istifhamlar yaratmış bulundu
ğu hakikatini göz önünde tutmak 'mecburiyetin
deyiz.
Bundan başka, raporun bugünkü müzakerele
rinde kısmen seyir değiştirmiş olduğunu da te's•bit etmek kolaydır. Filhakika, yurda ithali lü
zumlu sayıknıyan bâzı. ilâçların ilmî heyet rapo
runa rağmen ithal edilmiş olması keyfiyetini bir
vazife ihmali, bir vazife suiistimali ölçüsünde tet
kik etmek meselesi dururken bu meselenin yanın
da bir rivayete bir zanna istinaıdederek bir sui
istimalin de bulunup bulunmaması keyfiyeti
esas hâdiseyi örtmüş, sadece böyle bir suiistima
lin meveudolup olmadığı meselesi, konuşmaların
esasını teşkil etmiştir. Halbuki raporun tetkikin
de bu lüzumu belirtilmiycn, yurda ithal edilme
mesi bir ilmî heyet tarafından tesbit edilen, bir
bakanlığın müsteşarının ve zannediyorum, yar
dımcısının da uyarmalarına rağmen ithal edil
miş olan ilâçlardan dolayı Bakanlıkdaki memn-
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«Eski Bakan Yusuf Azizoğlu'nun zamanın
riyetlere sâri birtakım ef'al ve hareketin de ra I
daki ilâç ithal kotalarının tarzı tanziminden mttporda yor almış olmasına bunların suçlu olup,
tevellidolarak malî, siyasi ve hukukî bir sorum
olmadıkları hususunun işaret edilmiş bulunması
luluğu bulunmadığına bir muhalife karşı ekseri
na ve memuriyetlere râei olabilecek birtakım ha
reketlerden dolaıyı da Bakana her hangi bir so
yetle karar verilmiştir.» Komisyon raporunun
rumluluğun izafe edilip ediimi'yepeğine yer veril
netice-i talebolan bu kısmını oyunuza sunuyorum
memiştir.
I Kalbul edenler... Ka'bul etomiyenler... Kalbııl edil
miştir.
Muhterem arkadaşlar; müzakerelerin kifayet
etmediği hususunun ayrı bir delilini de şöylece
Diğer 6 neı kısmına geçiyoruz. Sosyal Yar
ifade etmek; mümkündür :
dım Fonu konusu üzerindeki müzakerelere baş
Dün akşam, bizlere gözlerimize konulmak su
lıyoruz.
retiyle tevzi edilmiş olan, Sayın Hıfzı Oğuz BeTAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR
kata tarafından hazırlanmış raporu okuduktan
HAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) — Müza
sonra bir milletvekilinin, kendi hesabıma, düşün
kerelere geçmeden evvel bir hususu belirtmek
cesi şu olmuştur: Bu raporu okuduktan sonra
istiyorum.
ortada bir suçluluğun bulunduğunu kabul etme
BAŞKAN — Buyurun.
mek, bunun aksine deliller beyan edilmeden, bu
TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR
nun aksi ortaya konulmadan inanabilmek haki
HAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) — Muh
katen güçtür. Kendisi nurada bulunmıyan, fazla
terem arkadaşlarım, komisyonunuz sosyal yar
olarak hasta olduğu bilinen bir arkadaşımızın gı
dım fonunun sarfına mütedair iddiaları 5 mad
yabında bu delilleri vekâleten dahi olsa burada
de halinde toplamış ve bunları ayrı ayrı müza
iyice belirtmedikten sonra verilecek kararın, her
kere ederek bu hususta gereken kararları ittihaz
şeyden evvel mertliğine şahsan inandığım, müca
etmiştir. Komisyonun takibettiği bu usulün
delesini alkışladığım bir arkadaşımın, Sayın Yu
Yüksek Heyetinizce de kabul edilmesi müzakere
suf Azıizoğiu'nu tatmin etm iveceği kanısındayım.
lerin salim bir şekilde cereyanı ve arkadaşlarımı
Ben bir düğümün meveııdotduğunu ve bu düğü
zın, reye konacak her mevzu hakkında bir ka
mün bu âna kadar çözülmediğini müşahede et
naat sahibi olabilmelerini temin için zaruri gör
miş bulunuyorum. Bu maksatla, kifayet takriri
mekteyim. Bu hususun kabulünü istirham edi
nin kabul edilmemesini ve arkadaşlarımın, arz
yorum efendim, hürmetlerimle.
ettiğim noktalarda bize yardımcı olmalarını kararlarrmızın daha açık kalplilikle ve daha gönül
BAŞKAN — Efendim İçtüzüğün maddci
rahatlığı ile verilmesini temin etmelerini istir
mahsusuna göre, 36 ncı madde; bir mesele müham edeceğim, hürmetlerimle.
taaddit fıkralardan ibaret ise, Meclisin tasvibini
almak suretiyle o fıkralar ayrı ayrı müzakere
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
edilip, ayrı ayrı reye konabilir. Yalnız bun
nuyorum. Kaıbul edenler . Kafoul etmiyenler...
dan evvel Yüce Meclisin karar vermesi lâzımdır.
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (O. Senatosu An
Sayın arkadaşlarım, şimdi Komisyon tarafın
kara Üyesi) — Söz istiyorum efendim.
dan neticei talöbolarak beyan edilen hususu oku
yacağım, sonra da Yüce Heyetin oyuna başvura
BAŞKAN — Usulî mesele hakkında rai, bu
cağım.
yurunuz, Sayın Bekata.
TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR
H I F Z I OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
HAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) — İtten
kara Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım; biraz
dim bir hususu tavzih etmek mecburiyetindeyim.
evvel konuşan Apaydın arkadaşım, komisyonMüzakere her ne kadar kâfi görülmüş ise de,
çoğunluğunun sosyal yardım mevzuunda Sayın
kararın muallel olduğu, raporun muallel oldu
Azizoğlu'nu suçlu bulma kararının dışında kağu Rüştü özal arkadaşımız tarafından iddia edi l lan arkadaşımızdır. Yani sosyal yardım konu
liyor. Kısaca izah edeyim.
sunda Sayın Komisyon yaptığı incelemeler soBAŞKAN — Mümkün değil Sayın Apaydın. I nunda Azizoğlu arkadaşımızı suçlu bulmuş ve
Müzakereler kâfi görülmüştür, şimdi oylamaya 1 Türk Ceza Kanununun ilgili maddesine göre
I kendisini mesuliyet mevkiine gönderme karanın
geçilmiştir.
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vermiştir. Apaydın arkadaşımız ise bu hususa
muhalefet eden arkadaşımızdır. Kendilerinin
şimdi ifade ettiği hususta şundan ibarettir: Sos
yal yardım yolsuzluğu konusu aslında bir kül
dür ve bunun birbirine girift münasebetleri var
dır. Bu münasebetler kül halinde konuşulmadı
ğı takdirde, bir bir bunları tetkik etmek sure
tiyim ayrıldığı takdirde komisyonun vardığı so
rumluluk noktası yine mahfuz kalmakla beraber
işin mahiyeti za'fa uğramakta ve bir netieei haseneye varırken meselenin bölünmüş olmasından
dolayı küllün anlatılması güçlük haline gelmek
tedir. Mucipler var, beraber. Tasarruflar var,
beraber. Bütün bu birbirine girift olan mesele
leri ayrı ayrı mütalâa etmeye fiilen de imkân
yoldur. Onun için, arkadaşımız '«bölelim» di
yorlar, mesele bölünemez ki. Bu itibarla mese
lenin kül halinde müzakeresi yerinde olur kana
atindeyim.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu madde
mütaaddit meselelerden ve mütaaddit fıkralar
dan ibarettir. Aslında komisyon da bu esası
kabul ederek, netieei talebolarak, yedi fıkrada
bunları ayrı ayrı mütalâa etmiş bulunmaktadır.
Esasen Yüce Meclis huzurunda yapılacak bir oy
lama da, komisyonun; bâzılarında mesuliyet gör
müş olduğu, bâzılarında mesuliyet görmemiş bu
lunduğu hususlar ayrı ayrı reye konacaktır. An
cak müzakerelerin her madde hakkında ayrı ay
rı cereyan etmesi elbette mümkün değildir. Mü
zakereler tümü üzerinde cereyan edecektir. Ne
tieei talebolarak maddeler ayrı ayrı oya kona
caktır.
Şimdi, bu sosyal yardım konusu üzerinde söz
istiyenleri işaret edeceğim. Daha evvelden isimle
rini yazdırmış bulunanları okutuyorum: Sayın
Hıfzı Oğuz Bekata, Adnan Ar.-tl. Kemal Badıllı,
Yusuf Azizoğlu ve tekrar Hıfzı Oğuz Bekata.
Buyurun Sayın Bekata.
H I F Z I OĞUZ BEKATA ,C. Senatosu An- kara Üyesi) — Efendim, şimdilik konuşacak ar
kadaşları da dinlemek için konuşmaktan vazge
çiyorum, öbür konuşma hakkımı kullanacağım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Adnan Aral..
ADNAN ARAL (Diyarbakır Milletvekili) —
Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; komis
yonun yapmış olduğu tahkikat sonunda 5 madde
lik kısımda suç unsuru görmemiş, yalnız 6 ncı
maddeyi suç olarak vasıflandırmıştır. Bendeniz
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suç teşkil eden bu 6 ncı maddenin esasına girerek,
suç var mı, yok mu? Onu tetkik ve tahlil edece
ğim. Konuşmam bu sıralar içinde cereyan edecek
tir.
Komisyon raporunun 39 ncu sayfasının 6 ncı
maddesinde yalnız bir hâl için suçluluk iddia
edilmektedir. Buna göre Azizoğlu.. Sosyal Yardım
Fonu tesisi ve toplanan paranın tevzii şekli hak
kındaki Yönetmeliğin 5 nci maddesinin (H)
bendine aykırı davranışlarda bulunmuş, denil
mektedir.
Şimdi, suç var mı, yok mu varsa nedir, na
sıldır bunu anlıyabilmeniz için bu Yönetmeliğin
5 nci maddesinin (H) bendini ckumak istiyorum:
«Malî yardımdan istifade eden dernekler müş
terek fona para yatıran resmî ve hususi teşekkül
lere yardım için ayrıca başvııramazlar. Fona,
tevzi edilmek üzere para yatıran resmî ve husu
si teşekküller yardımını tevzii şekli ve miktarla
rına karışamazlar. Ancak sosyal hizmetler fo
nuna yatırılmak üzere fazla ödenek ayıran vilâ
yet, özel idare ve belediyeler mevcut olduğu tak
dirde bunlar için kendi vilâyet derneklerine yar
dımda aynı gruptaki dernekler sırasında tercih
hakkı tanınır.» denmektedir. Bu bend ihlâl edil
miş midir, edilmemiş midir? Toplanan paralar
sarf edilirken, bu bend ne şekilde ihlâl edilmiştir,
bunu görelim.
Komisyon raporunda diyor ki, «Tercih hakkı
nı kötüye kullanmıştır ve suçludur». Bendeniz de
iddia ediyorum ki, suç yoktur. Bunu şimdi is
pat etmeye çalışacağım.
Efendim, evvelâ bu Yönetmelikten kısaca
bahsetmek istiyorum.
27 Mayıs Devriminden sonra 7355 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin (E) ve (F) bendlerine
göre çeşitli teşekküllerin bütçek-rinde sosyal yar
dım işlerine ayrılan paraların israfını önlemek,
koordinasyonu sağlamak, böylece verimi artırmak
maksadiyle tedvin edilmiş bulunan bu yönetmelik
baştan sonuna kadar münakaşa edilirse mesuli
yet derecesini ortaya koymak mümkün olacaktır.
Bize göre bu yönetmelik hükümleri karşısın
da suç ve suçluluk halinden bahsetmeye imkân
yoktur. Şöyle ki; komisyon raporunda Sosyal
Yardım Fonundan malî yardımlar yapılırken Ba
kanın malûmat ve direktifi dâhilinde tercih hak
kının ihlâl edildiği beyan olunmaktadır. Bakanın
malûmat ve direktifinin olması suç sayılamaz. Zi-
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ra, bir yönetmeliği uygulıyan -teşekkülün en üst
makamını işgal eden şahsın emir ve talimatı bu
Yönetmeliğin tatbiki demek olup vazife ifasından
ibarettir. Şu hale göre suç ve suçluluk hali ter
cih haklanın ihlâlinde ortaya çıkar.
Şimdi bakalım bu tercih hukkmın ihlâli var
mı yok mu?
Azizoğlu'nun suçlu olabilmesi için tercih hak
ki doğmuş bulunan dernekler yerine başka der
neklerin seçilerek emir verilmesi gerekmektedir.
Yönetmeliğin 5 nci maddesinin (H) bendine göre
tercih hakkı bu fona yatırılmak üzere fazla öde
nek ayıran, vilâyet, özel idare ve belediye mevcudolduğu takdirde, bunlar için kendi vilâyet
lerine yardımda aynı gruptaki dernekler sırasın
da doğmaktadır. Böylece tercih hakkının ilk şar
tı bu fona para yatırmaktır. Para yatırılmadık
ça tercih hakkı doğmaz. Para yatırmıyan teşek
küllerin bölgelerindeki dernekler tercih hakkı id
diası ile ortaya çıkamazlar. Olayda yatırılmış bir
para olsa idi, Bakan Azizoğlu bu derneğin tale
bine rağmen onun yerine başka bir derneğe yar
dım yapılmak üzere emir vermiş bulunsaydı ko
misyonun görüşü doğru olabilirdi. Böyle bir hal
raporda gösterilmemiştir, şu halde yoktur.
ikinci şarta gelince: Yönetn.eliğe göre 9 ncu
maddenin (D) bendinin malî yardım talebinin ya
zılı olması şarttır. Yatırılmış para olsa bile bu
maddeye göre bir talep sepketmedikçe yardım ya
pılamaz. Yönetmeliği uygulıyan makam, elbette
ki, talebi olan dernekleri tercih edecektir. Bu nor
mal bir sonuçtur. Komisyon raporunda Azizoğ
lu'nun hangi dernek yerine yazılı talebi bulunmıyan derneği tercih eylemiştir hususu vakıa zik
ri suretiyle gösterilmemiştir. Şu halde böyle bir
vaziyet de yoktur. Eğer Doğu'daki derneklere
fazla yardım yapılmış olması bunun için bir se
bep gösterilmek isteniyorsa bunun olayla ilgisi
güçtür. Zira, icra organında vazife gören bir
Bakan, Bakanlığı içinde Hükümet programını ba
şarıya ulaştırmak mecburiyetindedir. Hükümet
programının temeli ise Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nıdır. Olayların cereyan ettiği 1963 yılı icra
programının 243 ncü sayfasında yazılı «Sosyal
hizmetler programlarının amacı çeşitli çevrelerde
ortaya çıkan sosyal bozukluk ve düzensizliklerin
giderilmesidir. Bu amaç Devletin ve onunla iş
birliği yapacak olan çeşitli gönüllü kuruluşların
çalışmalariyle sağlanacaktır. Bu hizmetler için
kamu kaynakları öncelikle gönüllü tasarrufları

harekete geçirilebilen kuruluşlara verilecektir.»
denilmektedir. Olaylara dönüp bakalım, Azizoğ
lu icraatiyle bu programın dışına çıkımış mıdır?
Doğu bölgesi derneklerine yardım bu programa
sadakatin ta kendisidir.
Gerek Bakanın gezilerinde, gerek bizler hepi
miz incelemelerimizde çeşitli bozukluk ve düzen
sizlikten şikâyet eden insanlar görmüyor muyuz?
Bu mustarip insanlara yardım etmeye çalışmıyor
muyuz? Bu sosyal bozukluk ve düzensizliklerin
sorumlusunu bulamıyorsak, gidermek ve düzelt
mek istiyenleri suçlamak hakka ve insafa sığmaz.
Bakanlığa bu talepleri milletvekili olarak intikal
ettirip onu takibeyliyerek sonuca ulaştıranlar iş
görüldü diye icra programına uygun davranışın
dan dolayı bir kişiyi Anayasa ^îahkemesine sevk
etmemelidir. Eğer bir suç varsa, talepte bulunan,
takibeden ve bu yardımı çıkaranların olur. Her
halde masum bir kişi varsa o da Azizoğlu'dur.
Doğu bölgesi mahkemeye şevke mâni bir se
bep de sayılmalıdır. Zira, bugüne kadar Doğu
nun meselelerine ilgi duymıymlar kınanmamış
ki, duyanlar ve çalışanlar kınanmış olsun. Bu
bölgenin talihsizliğini bu olay dolayısiyle tescil
den kaçmamız lâzımdır. Bu talihsiz kaderiyle başbaşa kalan yığınların tek tesellisi insan onuruna
yaraşır bir hayat seviyesi sağlamayı vadeden ye
ni Anayasanın eksiksiz uygulandığını görmekten
ibarettdr. Azizoğlu 'bu davranışlariyle Doğu'ya
yeni Anayasanın ilkelerini götürmeye çalışmıştır.
Böylece sosyal hayatımızın çok bozuk ve çok dü
zensiz bir kesimi sefaletten kurtarılmaya çalışıl
mıştır. Bunun mânası ise, suç olmayıp, vazife gör
mektir.
Nitekim, Yönetmeliğin 5 nci maddesinin (H)
bendinin ilk cümleleri Bakanlığa yardım husu
sunda geniş takdir hakkı verildiğini göstermek
tedir. Buna göre fona para yatıran resmî ve
hususi teşekküllerin yardımın miktarı ve tevzi
şekline karışmıyacakları beyan edilmiş bulunmak
tadır. Şu hale göre tercih hakkının bahis konusu
olmadığı ahvalde tevziatın miktar ve sekli Bakan
lığın takdirine mevdu bir keyfiyettir. Bu takdir
halikını kullanmak ise sorumluluğa mesnet göste
rilemez. Fonun tecavüz edildiği, mahalline uy
gun sarf edilip edilmediği ve yardım talebinin
Yönetmeliğe uygun şekilde düzonlenip düzenlen
mediği, sıhhat derecelerinin kontrolü hepinizin
takdir edeceği gibi bir Bakanın bizzat yapacağı
işlerden değildir. Bütün bunlar Bakandan gayrı
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memurlara ait bir keyfiyettir. Vaziyet bu .şekil
de ortaya çıkınca artık suçtan bahsetmeye imkân
yoktur sanının.
Sözlerime son vermeden evvel, bir noktaya
dikkatinizi çekmeden geçemiyeceğim.
Bizler vazife gören bir Bakanı Anayasa Mah
kemesine sevk etmekle kötü bir teamülün ilk örne
ğini vermekten çekinmeye mecburuz. Bilhassa
Türkiye'mizde yaşadığımız ortamı hep beraber
gördük. Lokomotif ithali konusunda burada ya
pılan görüşmede Ulaştırma Bakanlığının bünye
sini kimlerin ne hale getirdiği;.'] gördük. Millî
Eğitim Bakanı hakkında açılar, gensoru dolayısiyle Bakanlık içinde ve Bakanhk dışında çeşitli
teamüllerin çarpışmak için bir bakam sahneye çı
kardığını hep beraber gördük. Şu halde Türkiyemiz bu manzarasiyle bilinmelidir. Bu karak
teriyle ortaya konmalıdır, devan bulunmalıdır.
Şimdi sahnede Azizoğlu buluıvm aktadır.
Ortada bir vakıa vardır. Sosyal Yardım Konu
ve 1)U paraların, sari' edilmesi keyfiyet! Bu
nun. için çeşitli şeyler söylenebilir. Fakat ben
Sayın Bekata'nın müsamahasına sığınarak söy•1 iyeeeğim, vicdani kanaatimi »beyan 'edeceğim.
Kaimi eder veya etmez, orasını bilmem. Ben
bir çuval dolusu altını, ağ!zmı dikmeden ve
saynradan Azizoğlu'na teslim etmekte tereddüt
etmem. Böyle bir adam. için suç isnadetmek
benim vicdanıma uygun düşmüyor. Türki
ye'de bu gibi insanlar pek çoktun*. Bunları
iftira karşısında korumaya mecburuz. Yoksa
kimse iş yapmaz. Bugün güt yarın gel.. Ana
yasa olduğu yerde sayar, rejim buhrandan
kurtulamaz. İlk iş; çalışan insanların namu
suna bekçilik etmektir. Yüksek Heyetinizden
'bunu bekliyorum, aksi halde sonu beraetle ne
ticelenmesi muhtemel olan iddiaların; Devlet
hayatında çalışmak istiyenJeri vazife gör
mekten alıkoyacağı mubakaktır.
Mahkemeye gider berae't ederse, her mahke
meye gitme korkusunun; insanlarda nasıl bir
tutukluk yapacağını, mahkeme kapısından
gecenler her halde 'bilirler.
Âcizane kanaatim şudur k i ; Bek ata arkada
şımız fazla, hassasiyet gösteınmiş, ihtimal Ba
kanlıktan düşmenin ıstırabı kendisini teşvik
etmiş veya gerçekleri yanlış görmüştür. Bu
hâdisede gerçeği 'görmesini rica ediyorum.
Azizoğhı masumdur, rapoırun bu maddesini,
komisyonun anladığı şekilde 'değil; vicdan

ve hak ölçülerine göre değerlendirin. Allah her
halde bunun raükfı.fatını sizlere verir. Hepinizi
hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Kemal Badıih? Yoklar.
Sayın Yusuf Azizoğlu'nun yazılı beyanını
okutuyorum.
T. B. M. M. Sayın Başkanlığına
Gündemde bulunan hakkımdaki Tahkikat
Komisyonu raporunun müzakeresine hastanede
bulunmam sebebiyle 'bizzat iştirakim imkânsız
olmuştur.
Bu sebeple Tahkikat Komisyonu raporunun
6 ncı maddesi ha,kkmdaki yazılı »avunmamı
ekli olarak takdim ediyorum.
İçtüzük gereğince T. B. M. M. ne okunmak
suretiyle aramın teminini rica ederim.
Saygılarında,
Diyarbakır Milletvekili
Dr. Yusuf Azizoğlu
Sayın. Başkan, T. B. M. M. nin .•sayın.
üyeleri;
Tahkikat Komisyonunun sonuncu maddesi,
olan sosyal yardımlara ait kısım yedi fıkrada
mütalâa olunmuş, 'bunların altısında
Sağlık
Bakanı olarak bir mesuliyetim 'bulunmadığı
ekseriyetle karaılaştıınimıştır. Yalnız bu mad
denin altıncı fıkrasında (Sosyal Yardım Fonu
nun istimalinde malî yardımdan istifade ede
cek demeklere hangi halde tercih hakkı ta
nınacağını. derpiş eden talimatnamenin 5 nci
•maddesinin (M) bendine muhalif 'olarak yardı
mın tevzi edildiği, keyfiyeti bakanın malûmat
ve direktifi dâhilinde cereyan ettiği anlaşıl
makla. işbu tevziatta Bakanın talimatname hü
kümleri dışında bir tercih
hakkı kullan
ması mümkün görülmediğinden tasrih edilen
talimatname hükmüne riayetsizliğinden, dolayı
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine göre mesu
liyeti bulunduğuna iki muhalife karşı üç eksu reliyle karar verildi, denmek suretiyle me
suliyetime gidilmiş bulunmaktadır. Raporun
bu kısmını raporte etmiş bulunan Sayın Se
natör Muammer Obuz'un raporunu tetkik eden
lerin, konunun ortaya konuş vesikaları değer
lendiriş ve kaleme alış tarzının tesirinde kal
maması, (ne de çok usulsüz şeyler yapılmış)
denmesi mümkün değildir. Bu itibarla rapora
usulsüz ve keyfî bir davran-ş olarak sunu-
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lan vesika ve iddiaları vuzuha kavuşturmakta
zaruret vardır.
Sosyal yardım fonunda karardaki ithamla
rın bir tek ihbarcısı ve iddiacısı vardır. Bir
hanım olan bu memur1, suiahvalinden, u m u n
müdürlük bünyesinde yarattığı huzursuzluk
ve üst tanımaz hareketlerinden bizar olan üst
leri taralından bana şikâyet, 'edilmiştir. İlâ
veten de psikopat olan bu kadın o derece mü
tecaviz bir mahlûktur ki, dolmnduğumıız tak
dirde, yapmıyacağı tertip, üzerimize fırl'atmıyaeağı çamur yoktur denilmişti. Yaptığım in
celemede teeyyüdeden bu beyanlar üzerine
(Gökten bile çamur yağdırsa bu kadın derhal
bakanlıktan uzaklaştırfacaktır) teatî -enirim
üzerine, istifa edeceği bilinerek Erzurum Ebe
Okuluna öğretmen olarak
tayin •edilmiştir.
Böylece bakanlıktan uzaklaştırılan nıeraure ha
nım derhal Sayın Bekata. ile işbirliği yapmış.
aleyhimde şmıtaj projeleri hazırlanmıştır.
(hımhurbaşkanıudan Örfi İdare Komutanına
kadar çalmadık kapı bırakmamıştır. Vaziyeti
bütün açıklığı ile ifade eden yetkililerin ve
şahitlerin beyanlarına hie'bir kıymet verme
den, temelsiz tezvir ve şantajdan ibaret ve
•kaynağım öç almak duygularından alan bu ih
barlar - sosyal yardımlar raporunun - tek bir
muteber mesnedi olmuştur. Böyle nıüt'eaffin
iddialara cevap vermek ve psikopat dejenere
bir kimseye karşı kendimi müdafaa etmek mec
buriyetinde kalmam ibeııim için işkencelerin en
tahammül edilmesidir. Buna rağmen tereddüt
lere mahal verebilecek mahiyette olan bu iddia
lara teker teker cevap arz ediyorum.
1. Ortadan kaldırılan mucip meselesi :
Mühim bir vesikanın yok edillımesi ve ciddî
bir suiistimali, gibi takdim edilmek istenen bu
mesele aslında, basit ve masura, 'bir muameleden.
başka bir şey değildir'. Sosyal Yardım Fonu
Şube Müdürü malûm ve meşhur hanımın dik
katsizliği yiHünden fasıllar arasındaki mabet
lerde bir sarfiyat fazlalığı yapılmış, hu yan
lışlığı yapan memure hanım durumu âmiri ita
olan müsteşar' muavinine bildirmiş, müsteşar
muavini de fasıllar arasındaki bir münakakv
için bir mucip hazırlıyarak alâkalı daireye •ver
miş, hemen akabinde hukuk işleri müdürü
aktaırmaların Bakanlar Kurulunun tasdikine
aid olduğu ikazı üzerine, muteber olmıyan
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aktarma, mucibi g*eri alınarak derhal aktarma
teklifi benim imzamla Bakanlar Kuruluna su
nulmuştur. Bıı husus raporda ifade edildiği
gibi (Bakanilar Kuruluna intikal hazMığı) ha
linde değil şikâyetten aylarca evvel Bakanlar
Kuruluna sunnlmuş ve normal prosedür içinde
cereyan etmiş bir muameledir.
2. Florence Mghtngole Yüksek Hemşire
Okulu yaptırma işi :
Bu iş benden çok evvel 1958 yılında Sağlık
Bakanlığı ve Amerikan AİD Teşkilâtı arasında
varılan bir anlaşma gereğince yürütülen büyük
ve çok faydalı bir tesis kurma teşebbüsüdür.
Bakanlığın vecibelerini ifa etmemesi yani
hissesine düşen yardımı ödememesi yuzundan.
AID nin yapacağı 2 milyon lira yardım tehlike
ye düştüğü bir sırada mesele tarafımdan tekrar
ve yeniden ele alınmıştır. Anlaşma gereğince
önce yapılan 500 'bin lira yardıma l milyon lira
daha e'klenerek ATİ) nin yardımı yeniden sağ
lanmış ve bu suretle memlekete büyük bir tesis
kazandırılmıştır.
Böyle bir asil hizmeti soysuzlaştırarak şahıs
lara verilmiş para şeklinde şartlı bağış olarak
göstermelv tahammül edilmez Ibir insafsızlıktır.
3. Sosyal yardımlar tahsisatı faslında ol
mıyan ve bütçenin 716 ncı faslında 'bulunan has
tane, sağlık merkezi ve hemşire okulları yaptır
ma derneklerine yardım tahsisatı 1962 yılında
3,5, 1963 yılında 6 milyon lira olup bunun sos
yal yardım fonu ile bir münasebeti yoktur. Bu
tahsisatı da sosyal yardım fonuna ilâve ederek
bakanlığın sosyal yardım fonunun yüksek mik
tarlara baliğ olduğu hissini uyandırmak yan
lıştır.
Asıl sosval vardım fonu tahsisatı :
1961
1962
196:1

1 343 524 37 Tl.
988 780 40 Tl.
420 797 00 Tl.

(Ceman 3 senelik yekûn)

2 753 101 77 Tl.

;> senede yapılan dağıtım :
1 722 843 43 Uradır.
1964 yılına devrolunaıı harcanmamış fon
miktarı :
H 030 258 34 liradır.
4. Rapora, konan bir listede Diyarbakır
Numune Hastanesine 1962 yılında 130 000,
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1963 yılında 390 000 lira verildiği kaydedile
rek aynı roparun başka bir yerinde 'bu para
ların bölgecilik maksadiyle verildiğine işaret
olunmaktadır,
önce bu yardımların sosyal fonla bir ilgisi
yoktur. Bu listedeki yardımlar hastane yaptır
ma derneklerine ayrılan bütçenin 716 ncı bölü
münden yapılmıştır.
Nedense aynı listede (bulunan îçel Verem
Savaş Derneğine verilen 500 (bin lira, Konya
Hastanesine verilen 500 bin lira dikkati çekme
mekte, Konya Hastanesinin aynı paviyonu için
bütçenin inşaat faslından ve ilâveten verilen
1 milyon liradan hiç bahsolunmamaktadır.
Aynı bakan aynı devrede Konya Devlet Has
tanesi pavyon inşaatı için ceman 1 500 000 lira
vermiştir. Bu normaldir. Ama Diyarbakır Has
tanesine büyük bir polikinlik binası inşaatı için
iki senede ceman 520 bin lira verilmişse, bıı ra
porun ifadesine göre (Bir maksat aranmaksızın)
izahına imkân yoktur.
I
Sayın raportör maksat arıyor ben de insaf
arıyorum.
5. Raporda aleyhime bir vesika olarak ib
raz edilen (Bakan Azdzoğlu tarafından Diyar
bakır gezisini takiben kalemi mahsus marife
tiyle yerine getirilmesi kaydiyle umum müdür
lüğe havale edilen dilek 'listesi) diye 'bir liste
salâhiyeti kötüye kullanmanın bir belgesi ola
rak takdim olunmuştur. Bu listeyi aynen oku
yorum :
1. Halveti Fakir Talebeler Yar
dım Derneğine
2. Suruç Atatürk İlkokuluna
3. Hilvan kazası falkir talebele
rine Yardım Derneğine
4. Grüngüş Sağ. Mer. Yap. Der.
5. G-üngüş Ortaokul Yap. Der.
(Bu para fakir talebelere yardım
adına gönderilecektir).
6. Hani Sağ. Mer, Yap. Der.

10 000
2 000
2 000
50 000
20 000
derneği
50 000

7. Silvan Kütüphanesine sosyal
yardım olarak
8. Silvan Ortaokulu için

15 000
50 000
(30 000)
(15 000 lirası fakir çocuklara harcanacak)

9. Silvan doktor lojmanı
için gönderilecek,

inşaatı
60 000

10. Diyarbakır Eğitim Ens. T al.
Cem. yardım
5 000
11. Diyarbakır Filarmoni Der.
2 000
Ve (Elyazısı ile) Silvan Sağ. Mer. nok
san tesisleri ikmali derneği
60 000
Bu liste kalemi mahsusun 15 Nisan 1963 ta
rih ve 11 sayılı yazısı ile Sosyal Hizmetler
Umum Müdürlüğüne (Sayın Bakanın Diyarba
kır gezisinde emrettikleri hususlar hakkında
not) kaydı ile aktarılmıştır.
Beni suçlamak maksadiyle rapora eklenen
bu liste iyi niyetimin, mevzuata ve salâhiyetle
re olan saygımın bir ifadesidir. Zira Bakanın
emirleri olarak takdim olunan ve vatandaşla
rın ve derneklerin talebinin vazifelilere not ha
linde bir intikalinden ibaret olan bu listedeki
12 talepten ancak ikisi is'af edilebilmiş diğer
leri çeşitli mevzuat sebepleri yüzünden umum
müdürlükçe reddedilmiştir.
6. Hani Y. T. P. İlçe Başkanının mektubu.
Bu mektubu aynen rapordan okuyalım: (Sağ
lık merkezinin temeli henüz atılmadı sebebi
de kurulan dernek kaymakam tarafından fes
hedildi. Yeni dernek kuruldu. Bu da mütaahhide
müşkülât çıkardı. îşi terk etti. Dernek emanet
suretiyle yapsın, kendisi para yesin istemekte
dir. Fakir insanlarızı mümkün ise inşaatı doğ
rudan Bakanlık yaptırsın.)
îşte bahsedilen mektubun rapordaki hulâsa
sı budur. Bu mektup üzerine Bakanlık Diyar
bakır Valiliği ile temasa geçmiş, derneğin bu
inşaatı yürütecek kifayette olmadığı anlaşılmış,
inşaat vekâlet tarafından ele alınmıştır.
Bu mektup ve yapılan işlemde kötü ve ha
talı olan taraf neresidir? Anlamak mümkün de
ğildir. Maksat raporda bir Y. T. P. Başkanının
isminden bahsederek Ibir partizanlık hissi ya
ratmak ise bu gayret boşunadır.
7. En ziyade şaibeli gösterilmek istenilen
yardım Siverek Kültür Derneğine yapılan yar
dımdır.
Bu derneğe 1962 yılında 15 500, 1963 yılın
da 25 000 cem'an 40 500 lira yardım yapılmıştır.
Raporda aynen 30 000 lira îş Bankası Emek
şubesindedir, denilmektedir. Ancak tutanak der
gisi 405 - 406 da da 40 500 lira yardımın bu
derneğe yapıldığı mukayyettir.) deniyor. Bu ifa
denin altında yatan mânâ, bankada mevcut
30 bin liranın dışında kalan 10 500 liranın nere-
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I Bu kanaat değil, mevcut evrakı müsbiteyi görI memezlikten gelmek meseleyi arz edildiği şekilI de tefsir etmektir.
I
Tediyeler Ali Karahan'a yapılmıştır, diyor
lar. Sağlık Bakanlığı bütçesinden ve sosyal yarI dım fonundan ne Ali Karahan'a, ne de her hanI gi bir şahsa tek kuruş yardım yapılmış değilBakan
I dir. Bu yapılan tahkikatla sabittir.
I
Siverek Kültür Derneği îdare Heyetinin
I Sağlık Bakanlığına verdiği yazılı beyanı Meclis
I zabıtlarının 405 nci sayfasında aynen kayıtlıdır.

ye gittiği meçhul olduğudur. Halbuki aynı tu
tanak dergisinin 405 nci sayfasında derneğin
bankadaki mevcudunun 32 855 lira olduğu 7 998
liranın derneğin muhtelif ihtiyaçları için sarf
edildiği, sarfiyat madde madde sayılarak tas
dikli belgelerle açıkça gösterilmiştir.

Bir derneğe yardım yapılması için
lığın istediği evrak,
1. Müracaat,
2. Formüller,
3. Bir yıl evvelki bütçe,
Bütün bu evrak dosyasında mevcudolduğu
ve hattâ bunlar vesika halinde raporda da dercolunduğu halde saym raportör: (Yardım olarak
12.10.19i62 tarihli ve bilâ sayılı mucibe müstenit 5
bin lira tediyenin müstenidi usulü evrak kanaat
verici nitelikte görülmemiştir.) demektedir. Bu
ifadeyle raportör, işlem ne kadar tamam olur
sa olsun Ibeni suçlamaya âdeta kararlı görül
mektedir. Muhammen bütçe ile tahakkuk eden
gelir ve giderin gayet tabiî olan mutabakatsızlığmdan tegafül ederek (Kayıtlı olan belgeye
mutabakatı bulunmadığı ve buna mutabakatın
sağlanması için tahrifat yapıldığı kanaatini hu
sule getirecek mahiyette muamelelerin cereyan
ettiği sonucuna varılmıştır.) denilmektedir. Hem
lüzumlu evrak olan bütçeler ve formüller tam
olarak rapora almıyor hem de (Müstenidi usuli
evrak kanaat verici nitelikte değildir) buyuru
yorlar. Bu bir kanaat olamaz. Buna peşin karar
derleı\

Genel raporda (Bundan başka bakanlığın
derneklere yardım, yapılabilmesi için doldurul
ması gereken formüllerden iki nüshanın dosyada
mevcudolduğu ve yukarıda arz olunan gelir
ve gider hesaplarına muvazi olarak toplamları
ihtiva ettiği tesbit edilmiş bulunmaktadır. Yu
karıda tediyeyi takiben 22 . 12 . 1962 tarih ve
2144 sayılı ve «Olur. 2 1 . 12 . 1962» kabulü onay
ile aynı derneğe 10 bin lira verilmesi karargir
olmuşsa da bu tediyenin müstenidi evraka dos
yada raslanamamıştır. Tediye 28 . 12 . 1962 de
Başkan Ali Karahan'a yapılmıştır) diyorlar.
izanları felce uğratan şu mütalâaya (bakı
nız. (Bütçelerin mutabık olarak yapıldığı for
müllerin iki nüsha olarak dosyada mevcudoldu
ğu, tediye emrinin tamam ve mevcudolduğu)
bildiriliyor, arkasından da (bu tediyenin müste
nidi evraka dosyada raslanamamıştır) deniyor.

I
Dernekler idare heyetleri tarafından temsil
I edilir. Bu idare heyeti de şahıslardan müteşekI kildir. Bir idare heyeti içinde şu şahıs tahsilata
I veya sarfiyata yetkili kılınmıştır. Bu beni ilzam
I etme<:.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Kaldı ki, sosyal fondan yapılan yardım Ali
Karahan'a veya Veli Akhan marifetiyle alınmış olsun, kayıtlarla sabittir ki, bu paralar aynı
zamanda bankaya derneğin hesabına yatırılmıştır. îş Bankasının 19 . 10 . 1963 tarihli resmî
dekontu da zaptın 406 nci sayfasında mevcuttur. Buna sayın raportör niçin itibar etmez de
(Para Ali Karahan'a ödenmiştir) demekle Sağhk Bakanım şaibe altında bırakır. Gerçekten
elem vericidir. Sayın Bekata (Azizoğlu Sağlık
Bakanlığı bütçesinden şüpheli şahıslara para1ar vermiştir) demişti ya, sayın raportör Bekata'nm bu çirkin iftirasını maskelemeye kendini
mecbur görüyor gibi bir havanın içindedir.

I
I
I
I
I

Peki, Bekata başka bir isimden de bahsetmisti. Tunceli Kültür Derneği Başkanı komünist kürtçülükten mevkuf Ali Alagür'ün de şahsına Azizoğlu 10 bin lira vermiş diyordu. Ondan niçin bahis buyurulmuyor?

I
I
I
I
I
I
I

Çünkü : Ne Tunceli'nin İstanbul'daki derneğine, ne de Alagür isminde bir şahsa tek kuruş
para verilmediği sabit olmuş, Bekata da bu hususta komisyonda ağzını açıp tek kelime söyliyememiştir.
Raportör, Ali Alagürden de bahsetse Bekata
müşkül vaziyette kalacaktır.

I
I
I
I
I
1

Mademki Siverek Kültür Derneğine yardım
yapılmıştır. Siverek Kültür Derneğinin de bir
zaman Başkanı Ali Karahan olmuştur. O halde
parayı Ali Karahan almıştır, denir. Azizoğlu
da bu şaibeyi zihinlerden kolay kolay silemez.
Esef edilecek bir düşünüş.
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8. Diyarbakır'ın birisi İstanbul'da diğeri I (belt. ve faydasına inanıllmaısından doğmuş bir ta
sarruftur.
Ankara'da iki yüksek tahsil, kültür ve yardım
Kulp ve Siverek gibi gelip giden idarelerin
derneği vardır.
ihmaline uğramış ve her yönü ile mıüsitalluafc va
Yüzlerce fakir talebeyi okutan ve yardım
tan köşelerine yapilian, mefmihaını sadece iyi ni
eden bu derneklere ben bakanlığa gelinceye ka
yet
ve Miznıet duygusundan alan bir tutandan
dar tek kuruş yardım yapılmamıştır. Bakan
ıbeııim Adalet Divanına gönderilmekliğim mu
lığa geldikten sonra müşküllerini yakından bi
kadderce, bu yolculuğa gülen yüzle ve vicdan hu
len bir kimse olarak bana müracaat ettiler. Me
zuruyla çıkmaya hazinim. Bu hesabı yakiliz Di
seleyi salahiyetli umum müdürlüğe havale et
vanı Âli huzurunda değil, Divanı İlâhî huzu
tim. Tetkik edilmiş, gereken belgeler alınmış
runda
da rahatlıkla vermeye kendimi haklı ve
ve birine 50 bin. ötekine 60 bin lira yardım
güçlü görüyor um.
yapılmıştır. Bu yardımda usulsüzlük aramak in
Sayın Muammer Obuz muJhalefet serilinde
safsızlık olur.
('haklı se'belbi belirdi ölçüsü, Devlet Piânlaması
9. Kulp, Diyarbakır'ın ve belki de bütün
na kanun ve niizamliara uygunluğu izah ve tesTürkiye'nin en çok mahrumiyetler içinde kıvra | Ibıit olunamıyan
«Bakanın takdir yetkisine»
nan cennet gibi tabiî güzelliklere sahip bir va
istlnade/tt'irilen bir prensip ihdas etmiş.) eliyor.
tan köşesidir. 100 sene evvel teşkil olunan bu
Bu bahsedilen prensip geri kalmış bölgelerin ön
ilçe merkezinde, rahmetli Ekrem Hayrı Üstüncelik hakkı prensibidir. Bu prensip Devlet Plâ
dağ zamanında, gene benim delâletimle yapıl
nına nâçiz arkadaşınızın da teklifi ile alınmış
mış bir sağlık merkezinden başka Türkiye Cum
ve yıllık: icra programlarında da yer almıştır.
huriyetinin diktiği tek ağaç mevcut değildir.
Diğer bakanlıkların tatbikatları üzerinde
Bu ilçeye gayretli, memleketsever ve yapıcı bîr
durmak yetkisinde değilim- Yalnız şunu açıkça
kaymakam gelmiştir. Kazanın uyanık ve aydın
ifade ödevim ki, Sağlık Bakanlığının 1962, 1963
bir de müftüsü vardır. Bu iki enerjik insan
ve 1964 .bütçe, program ve tatlbikaitında ve mik
halktan da uyanık kişileri toplıyarak bir der
tarı, yılda 100 milyonu aşan yatıranlarının tevnek kurmuşlar, ilçede bir kalkınma hareketine
cillıinde geri kalmış bölgelerin öncelik halklarına
girişmişler, bir taraftan ortaokul binası inşa
ve ihtiyaçlarına ısadialkatle riayet olunmuş, geediyorlar, bir taraftan büyük ekseriyetiyle okul
tirdiğiim bu programlar, Hükümet Plân Encü
bulunmıyan köylerden çocukları alarak okutu
meni ve Yüksek Meclisler tarafından itirazla
yorlar, ortaokulu bulunan mahallere gönder
değil, bilâkis takdirle karşılanmıştır. Meninudikleri çocuklarına pansiyonlar kuruyorlar, ka
niye't ve vicdan huzuru içinde ifade etmek meesabada kütüpane tesis ediyorlar. Gözleri yaşar
İmriyeitıindeyıim ki, beni istihlâf eden sayın Sağ
tacak biı- hummalı gayretin içindedirler. Bana
lık ve Sosyal Vardım Bakanı da bu prensipleri
müracaat ediyorlar, bize yardım etmez misiniz?
aynen tatbik etmektedir.
Diyorlar. Bu bölgelerin çaresizliklerini bilen ve
Sayın üyeler, şimdi komisyonun hakkımda
yaşıyan bir insan olarak, meseleyi alâka ile tamuhakeme lüzumu gördüğü, Sosyal yardım fo
kibetmesini umum müdürden rica ediyorum.
nunun 6 ncı maddesindeki karar üzerinde mü
Gerekli tetkikler yapılıyor, ihtiyaç ve ehliyet
dafaama geçiyorum.
leri tesbit ediliyor ve 50 bin lira yardım yapı
Komisyonun kararı hulâsiaten söyledin* :
lıyor. Verilen parayı inşaata harcıyamıyacakDerueifelere hangi halde tercd'lı hakkı tanına
ları yazı ile ve tekiden derneğe bildiriliyor.
cağını derpl'ş eden talimatnamenin 5/A bendine
Ayrıca bu husus Diyarbakır Valiliğine de yazı
muhalif yardımın tevzi edildiği, keyfiyetin ba
larak, paranın mahalline masruf şekilde kulla
kanın malûmat ve direktifi dâhilinde cereyan
nılması ve alâkası rica olunuyor.
ettiği, işbu tevziatta bakanlığın talıimatnamo
Diyarbakır ilinin 11 ilçesi vardır. Hidbiıüsi- İ hükümleri dışında bir tercih hakkı kullanması
mümkün görülmediğinden ,sözü geçen talimatnane böyle bir yardım yapılmıyor. Bunlardan
yalnız Kulp ilcesine bir ya-rdıim.: yapılmış, olma I ın.o hükmüne riayöfcsizilik'teu dolayı T. C. K240 ncı maddesine göre mesuliyeti bulunduğu
sı bir kayırmadan dolayı değil, -'burada bir hiz
dur.
Karar ikiye karşı üç oyla alınmış/t IT,
met mili rakın m görülmelinden ve yardım in isa-
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Şimdi evvelâ sosyal yardım fonu tesisi ve
toplanan paranın, tevoi şekli hakkındaki yönet
meliğin 5 ncd maddesinin fıkrasını aynen oku
yorum.
(Malî yardımdan istifade eden dernekler,
mıMere'k fona para yattıran resmî ve hususi teşeklküllere yardım idin ayrıca başvurıamiazlaT'.
Fona tevzi edirmdk üzere para yatırımı yapan
re&mî ve hususi teşekküller yardımın tevzi şekli
••ve mükltarma karışanı azlar. Ancak sosyta'l hiz
metler fonuna yatırılmak üzere fazla ödenek
ayıran vilâyet özel idare ve belediyeleri mevcudo'lduğu takdirde bunlar için kendi vilâyet der
neklerine yardımda, aıynı gruptaki dernekler sı
rasında tercih halkikı tanınır.) denilmelkltedir.
Maddede dernekler arasında tercinin bir sebebi
olarak gösterilen, viiiâydt özel idare ve belediye
lerden fazla ödenek' ayıran illerin dernekleri
nin bahsedilen bir tercih hakkının mevcudolıafbilmesi için evvelemirde özel idare ve 'beledıi'yelerin yaıdımı makanlzm asının mevcut ve işler hal
de olması lâzımdır.
Halbuki, şimdi rakamlarla izah edeceğim gibi
özel idare ve belediyelerin sosyal yardım fonuna
verdikleri paralar lâşey mesabesinde, hemen he
men gayriımevcuttur ve derpiş olunan bu kay
nağın makanizması işlememiş haldedir. Bunun
sebebi de tanzim olunan yönetmelik bir müey
yideye sahip olmadığı için,, belediyeler esasen
içinde bulundukları malî imkânsızlıkların da
inzimamı ile hele büyük belediyelerin hiç birisi
fona yardıma katılmamıştır. Belediyelerin yar
dım listesinde bütçe durumları yüksek olan is
tanbul, İzmir, Ankara, Adana. Bursa gibi bü
yük belediyelerimizin tek kuruş yardımları
mevcut değildir.
Türkiye'de 1038 belediye, teşkilâtı mevcut
tur. Bunların toplanı gelirleri :
1961 de : 802 milyon
1962 de : 892
»
196:1 de : 923
»
liradır ve bu üç se
nelik belediye gelirleri yekûnu 2 milyar 617 mil
yon tutmaktadır.
Halbuki sosyal yardım fonuna belediyeleri
mizin yaptığı mecmu yardım miktarı :
1961 de : 61-belediye ceman
57 590 TL.
1962 » : 60
»
»
69 611 TL.
1963 » : 21
»
»
18.052 TL.
3 Sene yekûnu

145 254 TL.

Nisbet milyonda 66 lira.
Diğer taraftan 3 sene yekûnu olarak 1 100 li
radan daha fazla yardım yapan belediyelerin
isimleri de şunlardır :
Bahkçıhisar
Balıkesir
Bağazlayan
Bebekgölü
Bornova
Oatalağzı
Ereğli
Ergani
Filyos
Kars
Konya
Muş
Pendik
Pmarhisar
Reyhanlı
Simav
Sındırgı
Tatvan
Trabzon
Zenniler

1 800
18 000
6 500
1 500
4 050
3 500
6 000
1 057
2 000
5 000
1 300
3 449
1 500
1 700
2 100
1 500
1 050
7 982
2 000
3 500

T.L.
T.L. (yalnız 1962 de)
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L. (Karadeniz)
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.

Bu listede görülen 20 belediyenin büyük ek
seriyetinin küçük, köy belediyeleri olduğu aşi
kârdır.
Özel idarelerin yardım durumları da beledi
yelerden pek farklı değildir. Şöyleki :
1961 de 8 özel idareden
78 290 TL.
1962 » 11 »
»
88 063 TL.
1963 »
3 »
»
31 496 TL.
Üç sene toplamı
yardım yapılmıştır.

197 849 TL.

Bu rakamlar göstermektedir ki belediyeler, ve
özel idarelerin üç sene zarfında fona yaptıkları
yardımlar, tesisin istihdaf ettiği gayeden tama
men uzak ve bir değer ifade etmez mertebede
dir.
Mahallî idarelerin fona yardımı mekanizma
sı böylece işlenmemiş bulunduğuna göre, bu yar
dımı bu haliyle bir kıstas, bir tercih sebebi yap
maya imkân var mıdır?
Yönetmelikte: Aynı grupa dâhil dernekler
den'mahallî idareleri fazla yardım yapmış olan
lara tercih hakkı tanınır demek; bundan başka
bir tercih sebebi mevcudolamaz demek değildir,
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Yardım ancak, müracaat eden, durumu yö
netmeliğe uygun olan, ihtiyacı Umum Müdür
lükçe takdir olunan derneklere, ihtiyaç ve im
kân nisbetinde yapılır.
Muhterem komsiyon, fazla yardım yapıldığı
kanısına vardığı derneklere karşılık, haklı muh
taç durumuna rağmen haddi lâyıkmda yardım
alamamış birtakım dernekleri ismen tesbit edip,
mağdurun kim olduğunu ortaya koyabilseydi,
bu belki bir mucip sebep olabilirdi.
Yönetmelikte tavandan başka, yapılacak yar
dımın miktarını tesbit eden hüküm mevcudolmadığma göre, miktar tesbiti Bakanlığın takdir öl
çülerine bırakılmış demektir.
Bunu böyle tatbik etmeyip, yönetmelikte
başka ölçü mevcudolmadığma göre, aynı grupa
dâhil derneklere aynı miktarda yardım yapılır
gibi bir tatbikata gidilmiş olsaydı, Türkiye'de
16 bin dernek mevcudolduğuna ve fonun mikta
rı yılda 1 milyon lira civarında bulunduğuna gö
re her derneğe seyyanen 66 lira verilmek gibi
mânâsız bir netice hâsıl olurdu ki, bu, sosyal
yardım espirisi ile kabili telif değildir.
Sosyal, kültürel ve ekonomik durumları pe
rişan olan bölgelere mensup derneklerin, için
de bulundukları maddi müşküller göz önün
de bulundurularak ve bunların haklı ihtiyaç
ları bir sosyal adalet ölçüsü içinde karşılan
mak anlayışı gösterilmişse, bunu Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının ve Bakanının bir ku
suru değil bilâkis takdire ve teşvike lâyık bir
prensibi olarak karşılamak ieabeder.
Aynı muhtaç durumda bulunan dernekler
eğer Bakanlığın yardımından tam sayıda ve
miktarda istifade edememişlerse bunun sebep
lerini müracaatlarının mevcudolmamasmda, ni
zami durumlarının yönetmeliğe uygun düşme
mesinde veya hâdisenin baş muhbiri hanım gijbii anlayışsız memurların re'sen reddine mâruz
kalmaktan başka bir şey olamaz.
Bakan olarak, bana ulaşan hangi bölgeden
olursa olsun, haklı bir talebin anlayışla karşılan
mamış, imkânlar nisbetinde tatmin edilmemiş ol
masını katiyen hatırlamıyorum. Buna T. B. M.
M. nin pek çok üyelerini şahit gösterebilirim.
Sayın üyeler ;
Ne benim ne de arkadaşlarımın bu konuda
ki tasarruflarının hiçbirinin yönetmelik ve yet
kilerimiz dışında olduğunu kabul etmiyorum.

Bu istikamette bir suçluluk inancı ve görev
sizlik kompleksinin içinde asla değilim. Bu se
beple hiçbir karar vicdanımda bir eziklik se
bebi olmıyacaktır.
T. B. M. M. nin Sayın üyeleri;
16 ay. Sağlık Bakanlığı hizmetinde, hizmet
asliyle sadakat we şevkle, kendimii ıharabedercesine çalıştım, hizmete yeni bir hamle ve espiri getirmeye gayret ettim. Tutumumu izliyenlerin, vazifeli arkadaşlarımın ve aziz meslekdaşlarımın beni bilerek ve anhyarak desteklemele
ri Ve takdirleri bir faninin kavuşacağı en bü
yük şeref pâyesidir.
Bekata'nın çapraşık duygularla aleyhimde
açtığı bu çirkin kampanyadan tertemiz ve yük
selmiş olarak beraat kararımı en büyük mah
kemeden, âmme vicdanından ve kendi vicda
nımdan çoktan almış bulunuyorum.
Hiç kimseden, lütuf, atıfet ve müzaharet
beklemiyorum ve istemiyorum.
Çünkü ben o inançtayım ki; yer yüzünde
suikastler, öç alma hırsları ve halbis ruhlar her
devirde var olmuştur ve olacaktır.
Ama, gene bu yer yüzünde muktedir bir nasiyeyi kirletecek, bir fazilete suçlu gömleği giy
dirmeye muktedir ne bir hukuk kaidesi, ne de
bir mahkeme mevcudolmamıştır ve olmıyacak
tır.
Her şeyi T. B. M. M. üyelerinin vicdani tak
dirlerine saygılarımla arz ediyorum.
Diyarbakır Milletvekili
Dr. Yusuf Azizoğlu
BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, bu
yurunuz.
HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara Üyesi) — Ekseriyet yok, zannediyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, onun tak
diri Riyasete aittir.
HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara Üyesi) — Muhterem arkadaşlar, sabrınızı
suiistimal etmeden şu saate kadar beklediğinize
göre çok kısa sürecek olan konuşmamı da dinle
menizi rica edeceğim.
Daha önce Muhterem Başkandan Kulp, is
tanbul ve Siverek dosyalarını rica edeceğim.
Birer dakika bana lâzım.
Ben arkadaşlarımın kullandığı üslûbun dışı
na çıkarak bu Meclisin şu saatinde çoğunluk
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varmış veya yokmuş kısmının üzerinde de dur
madan bir noktayı tescil edeceğim. Nasıl Sayın
Adnan Aral arkadaşımız iftiralarla insanları yıp
ratmanın yanlış olduğunu söylemişlerse, ki doğ
rudur, bir nizam ve kanun temeli üzerinde otu
ran Meclislerin nizam ve kanunu çiğnemenin
karşısında lakayt kalamıyacaklarmı tescil ettik
ten sonra, şimdi son derece basit, iki kere iki
dört edercesine birkaç şey söyleyip huzurunuz
dan ayrılacağım.
Muhterem arkadaşlar, bu konu falan insana
veya derneğe niçin yardım yaptınız, konusu de
ğildir. Bu konu mevcut mevzuata, kanunlara,
talimatnamelere riayetsizlik yaparak ve onları
çiğneyerek, bir hesaba göre Sayın Azizoğlu'nun
ifade ettiği, bir hesaba göre de benim; bütçe
den 1962 de 3 500 000, 1963 de 6 milyon ola
rak, cem'an 9 500 000 liralık bütçeden ayrılan.
Sosyal yardım fonundan da, 1962 de 2 336 000,
1963 de 1 662 800 lira olmak üzere 3 998 800
her ikisinin yekûnu, 13,5 milyonluk yolsuz har
cama ile ilgili bir iddiadır. Falan cemiyete ve
rilmiş, filân cemiyete verilmiş kısmını bir yana
bırakıyorum. Şimdi bu cins bir harcamada,
Meclisin kabul ettiği bütçe ile sen şunu şu şart
lar dâhilinde harcayacaksın. Sosyal yardım fo
nundan ayrılan paralarla bu şu Bakanlar Kuru
lu talimatının şu maddelerine göre harcanacak
tır, diye vermiş. Bunun çiğnenerek harcanma
sının adına Devlet hayatında keyfî muamele der
ler. Ve Ibunun hukukî 'terimi de yolsuzluktur.
O halde ibu ytolsuzluk var mı, ytok 'mu? Şimdi
komisyona müracaat ediliyor. Komisyon diyor
ki, komisyon raporu; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi karariyle kurulan Meclis Tahkikat Komis
yonunun yaptığı incelemeler sonunda 1. — Sos
yal yardım fonundan şartlı bağış namı altında
fertlere yardım yapıldığı sabit olmamış bulundu
ğu cihetle Azizoğlu'nun mesuliyetinin mevcudolmadığı. Şu halde şartsız bağış yapılmamışsa
komisyon da haklıdır, Azizoğlu da haklıdır. Ya
pılmışsa Azizoğlu suçludur. Komisyon ya iyice
tetkik yapamamıştır ya da korumuştur. Şimdi
bunu ispat da bana düşüyor.
Şimdi arkadaşlar; şartlı bağışta, iyice anla
mak için, işin esası şu: Sağlık Bakanlığının büt
çesinde şahıslara, yani fertlere yardım yapılma
sına imkân veren her hangi bir tahsisat yoktur.
O halde, o halde bu hususta çıkmış bulunan Ba
kanlar Kurulu talimatnamesinde de fertlere yar-
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dım yapılamayacağı sarahatle ifade edilmiştir.
Nitekim, Sağlık Bakanlığı da bütün müracaat
lara, bu yoldaki müracaatlara, bu müracaat Reicumhura yapılmış, Başvekâlete gitmiş ve oradan
gelmiş olsa dahi - şimdi bir örneğini vereceğim şu cevabı vermektedir:
Sağlık Bakanlığının, 8 Haziran 1962 tarihli
ve 4128 sayılı yazısı; fotokopisi bu; aynen :
«Safa Köydeler, Tıp Fakültesi Psikiyatri kli
niği hastalarımdan, Ankara. Cumhurreisliği adı
na gönderdiğiniz 23 Nisan 1962 tarihli dilekçe
niz, Riyaseti Cumhurluk ve Başbakanlık tarafın
dan tetkik edildikten sonra ilgisi dolayısiyle Ba
kanlığımıza gelmiş, Bakanlığımızca da tetkik edil
miştir. Bakanlığımız bütçesinde şahıslara yardım
için bir ödenek ayrılmamış olduğundan tedavi
niz hususunda Bakanlığımızca bir imkân olma
dığına bilgilerinizi rica ederim.» işte bu binler
ce örnek de böyledir. Bu muamele doğrudur.
Şimdi arkadaşlarım, buna rağmen Sayın
Azizoğlu, bu müracaat eden binlerce örnekten
her hangi birisinin bulunduğu ağır şartlardan,
çok daha hafif de olsa birçok kimselere yardım
etmek lüzumunu duymuş, bütçesi ve kanun ve
talimatnamenin buna imkân vermediğini görün
ce bir muvazaa yoluna sapmıştır. Bu muvazaa
nın adı da şartlı bağıştır. Şartlı bağıştaki bu
muvazaanın tatbik tarzı d.ı şudur: Her hangi bir
derneğe bu derneğin ihtiyacı olan veya verilmiyeeekse dahi bir miktar para verilip bu verilen
miktarın şu kadarının vekâletçe emredilen kimse
lere verilmesi daha evvel bir özel anlaşmaya bağ
lanmakta ve sonra Vekâletf bir gün emir vermek
suretiyle o parayı bu muvazaa voliyle kanuna,
tüzüğe aykırı olarak kullanmaktadır. Bu söz ha
vada kalmamalı. O halde vesikalar... Şimdi ön
ce Sayın Azizoğlu'nun biraz evvel okunan ve
daha evvel de söylediği ?3/10 tarihli Meclis ko
nuşmasında «Bakanlığımız sosyal yardım fonun
dan şahıslara yardım yapmak imkânına sahip bu
lunmadığından.» doğrudur. «Ve şartlı bağış mu
vazaa yoliyle belirli şahımlara para verilmediği
ni», katî şekilde ifade ile bu iddiaları şiddetle
reddetmiştir. O halde bu böyle ise kendisi ma
sumdur ve biz güç durumdayız. Yok böyle de
ğil de şimdi, bu sözleri t?mamen tekzibeden ve
sikaları dosyada muhterem başkanın orada şaha
detine ve burda da ifade&ine terk edersem bu
sözlerde bir yanlışlık vardır. Şimdi bu vesikaları
okuyorum: Osman Yaşar, yani o şubenin umum
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müdürü de şartlı bağış mahiyetinde bir istimal
(tarzı mevcut değildir diye Komisyonda beyan
da bulunmuştur. Şimdi gerçek nedir? Arkadaş
larım sosyal yardım fonundan şartlı bağış na*
mı altında fertlere yardım yapıldığı sabit olma
mış bulunduğu cihetle - Komisyon kararı - Azizoğlu hakkında bir muamele yapılmamıştır. Şu
hailde, Azizoğlu diyor ki, sosyal yardımdan şart
lı bağış yoktur. Komisyon da tesbit edemedik di
yor ve umum müdür de böyle bir tasarruf yok
tur, diyor. Şimdi bütün, bunları tekzibeden dos
yadaki vesikaları okuyorum.
1. — Yardım
Sevenler
Derneği
Genel
Başkanı Doktor Mediha Eldem, derneğin
şahıslara yardım maKsadiyle şartlı
bağış
olarak verilen para.yı Tahkikat Komisyonu
na şu ihtiyatlı dille açıklamıştır. Mediha Eldem'in ifadesi; «Sağlık Bakanlığımdan veremden şifaıyabolmuş hastaların çaıışma, kazanma imkân
larını sağlamak maksadiyle Derneğimiz yardım
görmektedir. Bu yardım 1962 yılında 120 bin
liraya baliğ olmuştur. Bu paranın 83 bin
lirası rehabilitasyon maksadına tahsis edilmiş,
otelden beri bu maksatla veriliyor, kalanı şahıs
lara tevzi edilmiştir. Ancak tahsisatın usulen
sarfı gerektiğinden Bakanlık .alâkalıları veya Ba
kan da usulen tediyesi için tavassutta bulunur
lardı.» Tahkikat Komisyonu raporu sayfa 167.
Bu ifade şu hakikati ortaya çıkarıyor, rehabili
tasyon için otelden beri Sağlık Bakanlığına veri
len paralardan 121 bin lira değil, aslında 83 bin
lira veriliyor; 121 bin lira ile 83 bin lira ara
sındaki 38 bin lira şahıslara Bakanın emriyle
dağıtılıyor. Buna ait bulunan 31 bin liralık liste
bizzat Mediha Eldem tarafından - isim isim kim
lere verildiği - Komisyona verilmiştir.
2. — Şahit; Fakir Hastalara Yardım Derne
ği ve Türkiye Okutma Derneği Başkanı Ulvi
Türkmenoğlu, Komisyonun huzurunda şu dikka
te şayan ifadeyi vermiştir :
«1962 de Bakanlıktan 15 bin liradan başka
yardım yapılmamıştır. Ancak, bir hanımın kızı
na mektep taksitleri için bir defa 1 750; bir
defa da 2 460 lira olmak üzere tediyede bulun
duk. Tediyenin, Bakanlık tahsisat ayırmadan
evvel derneğe yardım yapacağını ancak bu yar
dımdan biraz evvel ismini zikrettiğimiz talebe
ye ve ayrıca 500 lira da başhekimlikte bir ha
demeye tediye yapılmasını Umum Müdür Os
man Yaşar bizzat bana telefonla şart koştu, de-

dikten sonra 1963 te de yine Bakanlık emriyle
isimlerini teşhir etmemek için baş harflerini
söyliyeceğim, N. S. ye 3 000 lira verildiğini
söylemiş ve gerçeği açıkça ortaya şöylece koy
muştur; Bakanlık, derneklere yardım yaparken
istediği şahsa vereceği emir gereğince tediyeyi
de önceden şart koştuğundan bir dernek baş
kanı olarak bakanlık yetkilileri tarafından vâki
yazılı tediye taleplerini kabul etmek durumun
da idim. Bir defasında da Bakanlıktan, bâzı şo
för ve mutfak personelinin ihtiyacında kulla
nılmak üzere 600 - 700 olmak üzere yazı ile
para talebedildi. Bu miktarları da Ziraat Ban
kasının Yenişehir Şubesinden çekle tediye et
tim, dedi ve bu tediyelere aidolup beraberinde
getirdiği makbuzları ikraz etti.» Tahkikat Ko
misyonu tutanağı sayfa : 168.
Şahit; Sosyal Hizmetler Derneği Başkanı
Bekir Sıtkı Bayraktaroğlu aynen : «Sosyal yar
dım fonundan Derneğimize 1963 yılında 9 000
lira tediye olundu. Bu tediyeye takaddüm eden
günlerde Osman Yaşar Bey ve E. Taşçıoğlu Der
neğe müracaat ederek, Derneğin isteğinin Ba
kanlıkça yerine getirileceğini, ancak 9 000 lira
nın tediyesinin mümkün bulunduğunu, bu meb
lâğdan 3 000 lirasının N. S. ye verilmesini be
yan ettiler.» Şahit, konuyu izah eden şu açık
lamayı da yapıyor :
«Bakanlık mevzuatı, şahsa yardıma müsait
bulunmadığından, gayeleri itibariyle bu nevi
yardımları yapmaya yetkili derneklere yapılan
Bakanlık yardımının şahıslara aktarılmasında
Derneğin tavassutu talebedilmekteydi.» dedi ve
vesikaları verdi. (Tahkikat Komisyonu tutana
ğı sayfa : 171.)
Görülüyor ki, şartlı bağış vardır ve bu tat
bikat haline resmî yazılarla konulmuştur.
Şimdi bir de vesika vereyim; bu yazı Sağlık
Bakanlığı özel Kalem Müdürünün imzasiyle
gönderilmiştir.
«Sayın Bayan Mediha Eldem'e Yardım Se
venler Derneği Başkanı!
Sayın Bakanımızın 300 verilmesini rica et
tiği A. G. yi gönderiyorum. 4 . 8 . 1962 imza;
Kadri Teksöz,» dosyadadır... Fakir Hastalara
Yardım Derneğine 11 . 4 . 1963 te şu yazı gön
derilmiştir. «N. E. S. ye Derneğinize yaptığı
mız anlaşmalı bağıştan 3 000 liranın verilmesi
için Sayın Bakan ve Genel Müdürümüz muta-
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bık kalmışlardır. Yardımın yapılmasını saygı
larımla rica ederim. îmza; Şube Müdürü.» Bu
3 000 lira 11 Nisan 1963 günü 187 sayılı mak
buzla ödenmiştir. Dosyadadır.
Sağlık Bakanlığından Fakir Hastalara Yar
dım Derneği Başkanlığına gönderilen 20.12.1961
tarih ve 66 sayılı yazı şudur : Mektup hâmil
leri A. T. ile O. S. ve M. A. Ç. ye 700 lira ve
rilmesi. Bu paralar da şartlı bağıştan ödenmiş
tir. Kâğıt dosyadadır. Sağlık Bakanlığından
kir Hastalara Yardım Derneğine 28 . 12 . 1962
tarihinde 64 numaralı yazı ile mektup hâ
milleri C. G. ile M. A. ya 600 lira veril
mesi emredilmiştir. Bu para da şartlı ba
ğıştan ödenmiştir. "Vesika dosyadadır. Sağ
lık Bakanlığından Sağlık Bakanı yerine Dr.
Turan Gönen imzasiyle Türk Sosyal Hizmetler
Derneği Başkanlığına 30 Mayıs 1963 tarih ve
3256 sayılı yazı ile; Bakanlığımıza şahsi yardım
için müracaat eden N. R. S. ye yardımın ya
pılması istenilmiş ve para miktarı telefonla em
redilerek şartlı bağıştan bu şahsa 3 bin lira ve
rilmiştir. Yazı dosyada,
Yine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
dan Türk Sosyal Hizmetler Derneğine 1 Tem
muz ]963 tarih ve 4669 sayılı yazı ile Bakarı ye
rine Osman Yaşar imzasiyle; Bakanlığımıza
şahsi yardım için müracaat eden M. G. ye yar
dımın yapılması ve telefonla da kendisine, iki
bin lira verilmesi emredilmiş, bu para da aynen
ödenmiştir. îfade ve yazı dosyadadır. Sağlık
Bakanlığından Türkiye Yardımsevenler Derneği
ne yazılan 1 Temmuz 1963 tarih ve 2536 sayılı
yazı üzerine muayyen, bâzı şahıslara şartlı ba
ğıştan 12 500 lira aynı şekilde dağıtılmıştır, lis
te dosyadadır.
Bir de Sağlık Bakanlığına yazılan Florence
Ni'ghtingale Hemşire Okulu Derneği îdare He
yeti Başkanı Ordinaryüs Profesör Doktor Tevfik
Sağlam imzalı olup, derneğin 17.5.1963 tarih ve
25 sayılı ve Bakanlığın 25 Mayıs 1963 tarih ve
1625 numarada kayıtlı yazısını 'görelim. Burada
bir noktayı arz ederim; Sayın Azizoğlu buyuru
yorlar ki, «Florence Nightingale Hemşire Okulu
Dermeğine oıeye yardım yapmışız?» Böyle diyen
yok. Florence Nightingale Derneği bu memle
kette hakikaten himayesi lâzım muvaffak bir der
nektir. Bunu ben Komisyonda da ifade ettim.
Bu derneğin adı şundan dolayı geçmektedir. îs-

tanbul dosyasında. Bir fotokopisini buraya çı
karttım. Şimdi okuyorum.
Profesör Dr. Tevfik Sağlam, - arkadaşlarım
aslını karşılaştırmak isterlerse İstanbul dosyasın
da 5 numaradadır, sırasında. Numara 25, 17 Ma
yıs 1963 tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına Sosyal Hizmetler Genel'Müdürüne Dr.
Tevfik Sağlam Florence Nightingale İdare He
yeti Başkanı olarak yazıyor - Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı tarafından 1962 malî yılı büt
çesinin 726 inci faslından tesisimize gönderilen
meblâğ (mektubunuzda belirtildiği gibi 515 bin
Türk lirası değildir, 525 bin Türk lirasıdır. Bu
bir hizmettir, buna bir şey diyeceğimiz
yok.
Asıl mesele şudur; bu meblâğın, 25 bin lirası
Sosyal Hizmetler Akademisi memurlarının ücret
lerine ait şartlı bağış olup 14 Mart 1963 gün ve
18 sayılı yazınızla gönderilen 21 Mart 1963 ta
rihli ve 1961 sayılı cevabi yazınızla mutabakat
tesis edilmiş bulunmaktadır. Yani Florence
Nightingale Derneği Başkanı Ordinaryüs Profe
sör Doktor Tevfik iSağlam kendi imzası ile mev
zuun masum olduğu için, kendisi içyüzü ile il
gili bir münasebeti bulunmadığı için bu 525 bin
liranın 25 bin lirasını şartlı bağış olarak iade et
miştir, o da bâzı mültemes memurlara açıktan
para vermek için. Vesikası bu şartlı bağışta bu
resmî evrakta geçiyor. îstiyen
inkârda devam
etsin bakalım.
Meselâ Türk Sosyal Hizmetler Derneği Baş
kanlığı verdiği 21 Ocak 1964 tarihli ve 123 sa
yılı gerekçesinde şunlar yazılmıştır.
«Malî durumumuza göre derneğimize ayrıla
cak fon yardımının aşarına müsaadelerini arz
ederken yapılması zaruri ıgörülen ferdi yardım
lar için de derneğimizin anlaşmalı yardım husu
sunda emrimize amade olduğumuzu borç biliriz.:»
Yani şartlı bağış, Bakanlılkla öyle bir muvazaa
halinde ki, arttık yazılı hale gelmiştir, örtülecek
tarafı yok.
Keza Türkçe Okutma Derneği 29 Nisan 1961
tarihinden beri birçok dilekçeler vermiş. Hepsi
reddedilmiş. Falkat anlamış ki, şartlı bağış diye
sihirli bir şey var, onu söylerse alacak, bakınız
ne yapmış : 2 Ocak 1963 tarih ve 1 sayılı yazı
sı : «Yardım yapılmasına lüzum görülen kimse
lere makamınızdan verilecek vesika ile yardımda
bulunulmasını ve bu paraların tarafımızdan mu
rakabe edilmesini ve bu suretle vasıta olmamıza
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müsaade buyurulmasını, her vakit iş birliği ya
parak, şirketle Sağlık Bakanlığı iş birliği yapa
rak hizmetinizde olduğumuzu...» diye yazıyor.
2 Ocak 1963 tarih ve 1 sayılı yazı.. Bu da dosya
dadır.
Görülüyor ki, eski Sağlık
Bakanının şartlı
bağış yolsuzluğu mesuliyeti dolayısiyle inkârına
rağmen, bütün yönüyle sabit olmuş ve örtülesmez
bir vakıadır.
Şimdi bunu, Bakanlıkta bu şubenin bu nok
tasında çalışan memurun ifadesiyle bir neticeye
bağlıyalım. «Bakanlık bütçesinden şahıslara yar
dım için bir ödenek ayrılmamış olduğundan,
kanunen Bakanlık şahıslara yardım yapamaz. Bu
sebeple, müracaat eden şahıslara yardım yapıla
mamaktadır. Veremli, sakat, felçli, köı, sağır
ilâh. vatandaşlar, Bakanlığın isminin Sağlık ve
Sosyal Yardıım Bakanlığı olduğuna bakarak, ba
zali doğrudan doğruya, bazan da diğer resmî ma
kamlara dilekçelerle başvurup hallerini anlatır
lar, /mektup ve dilekçeler, yazışma usulüne göre
türlü dairelerden geçtikten sonra bana gelir,
bunlara verilecek cevap önceden belli olur. Ba
kanlık bütçesinde şahıslara yardım faslı bulun
madığından daima reddedilir.» Fotokopiyi de
min arz ettim.
Bugün binlerce yoksul, dertli
vatandaşlar
resmî müracaatlarına rağmen hiçbir yardım ala
mazlar. Ancak, şartlı bağış yoliyle bir kısım ilti
maslı vatandaşlara, kanun dışı şartlı bağış yo
liyle Azizoğlu veya onun namına hareket eden
Genel Müdür Osman Yaşar tarafından yardım
imkânı sağlanır. Bu şöyle olmaktadır : - Memur
beyan ediyor - «Bakanlık doğrudan doğruya şa
hıslara yardıma yapmayıp, denmeklere yaptığın
dan, bir kısım derneklerle gizli ve özel bir anlaş
maya vararak 'derneklere şöyle demektedir; biz.
sizin istediğiniz miktarın üstünde şu kadar faz
la yardımda bulunacağız. Ancak, siz bu parayı
tekrar bize göndereceksiniz veya gönderdiğimiz
şahıslara bizim istediğimiz miktarlarda yardım
da bulunacaksınız.» Şahit devam ediyor : «Yardımsevenler, aldıkları yardımın şartlı bağış kıs
mını, Bakan Azizoğlu'nun şifahi emirleriyle ta
mamen şahıslara ödetmiştir. Biz bu hususu, ve
remli bir vatandaşa Yardımsevenlerden 50 lira
istediğimiz zaman öğrendik. Dernek Başkanı Mediha Eldem telefonla bize : Yapılan 40 bin lira
lık şartlı bağışı, Vekil Bey, gönderdiği adam
larla bir haftada bitirdi» diye cevap vermiştir.

Şimdi arkadaşlar, şartlı bağış diye bir mev
zu yoktur. Buyurun şimdi, bütün bu vesikalara
yok nazariyle bakalım, bizzat bu çalışan memuun ifadesini, fotokopisini verdiğim Ord. Profesö
rün Florenee Naytingel başlıklı yazısını, bütün
bu şahadetlere bakacak ve «yok» diyeceksiniz.
Niçin? öünkü Azizoğlu «yok» demiştir. Olmaz
arkadaşlar, olmaz...
Şimdi bunu şartlı bağış mevzuu olarak hal
lettikten sonra size başka bir ışey sÖyliyeyim.
'Şimdi sevgili arkadaşlarım, bunu da ben ta
mamen bir başka noktaya dayamak istiyorum.
Bu dayıyacağım nokta da, şudur : Bakanlık Sos
yal Hizmetler Genel Müdürü Nedim Coşkuner,
Tahkikat Komisyonunda : «Yardım istiyen bâzı
derneklerin formüllerinde, yardımı bertaraf eden
kayıtlar mevcut ise, bunların Bakanlıkta tadil ve
matluba muvafık olarak doldurulduklarını», di
ye açıkça itiraf etmiştir. E, bundan ne çıkar?
Onun için önce iki cümle söyliyeceğim. Talimat
larda diyor ki; bir derneğe yardım yapabilmek
için o derneğin şu şu şu vasıfları haiz olması lâ
zımdır ve yüzde 75 kendi öz kaynaklarına sahibolması lâzımdır. Yüzde 75 bu öz kaynaklarına sahibolduktan sonra Bakanlık bunları vesikai res
miye ile tesbit ve tevsik edecek ve ondan sonra
yandım edecek. Şimdi bakın arkadaşlarım, size
bir de hangi sıfatla sıfatlanıması lâzıımgeldiğini.
sözün sonunda sizin takdir edeceğiniz bir örnek
vereceğim.
Şu elimde gördüğünüz dosya, Kulp Derneği
nin biraz evvel rica ettiğim dosyasıdır. Bu dos
yada, Bakanlığın istediği ve yardım edebilmek
için esas olan şu cins teksir edilmiş formüller
vardır, bu formüller doldurulur, Bakanlıkta de
ğerlendirilir, yapılır. Şimdi bu
formülden iki
tane vardır. Tesadüfi olarak birçok evrakın im
hası arasında Komisyona gönderilirken birisinin
alınması unutulmuştur.
Şimdi burada tescil edelim. Bunlardan bir ta
nesinin tarihi 15.1.1963, ötekisinin tarihi 4.1.1963.
Birisi 15.1.1963 ötekisi de 4.1.1963.
Şimdi arkadaşlarım, bu formülde maddeler.
var. Bu maddeler 15 . 1 . 1 9 6 3 ve 4 . 1 . 1 9 6 3 .
Demekfci, 15 günlük, bir aylık fasıla ile verilmiş
iki formül. Formülün birincisi gelmiş, bakan
lıkta bakmışlar ki bu formül kaldığı takdirde
«Kulp derneğine yardım yapılamaz.» Neden?
Çünkü formüldeki rakamlar şunlar : Kuruma
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kayutlı olan 188 kişi' vıar. Çeşitli yollardan ge
len paraların, yekûnu 53 823 lira ediyor. Bu
nun doğruluğunu', eğriliğini bir tarafa (bırakıyo
rum, resmî imzalı 4.1.1963 tarihli formülün
rakamları bunlar. Bunun üzerine bakanlıkta de
mişler ki bu formüle göre yardım yapolamaz.
Ne yapalım? Formülü değiştirelim. Formülü
değiştirmişler. İkisi de burada. Şimdi balkınız
ne oluyor arkadaşlar; 15 gün fasıla ile verilmiş.
Aynı imza ile, aynı Kulp derneğine ait, aynı gü
nün şeyü. Kurula kayıtlı üye adedi 15 gün ev
velkinde 188, 15 gün sonrasında 10 000.
Geçen yıl personele ödenen 15 gün evvelkin
de sıfır, 15 gün sonrasında >7 440.
Talebelere yapılan yardım : 15 gün evvel
kinde sıfır, 15 gün sonrasında 134 000.
Geçen yılki masraf tutarı 15 gün evvelkinde
50 000, 15 gün sonrasında 200 000.
Üyelik aidaltı birincisinde 1 880, ikincisinde
25 bin.
Hususu kurumlardan bağışlar; birincisinde
yoktur, ikincisinde 40 'bin.
Şallım bağışlar; birincisinde yok, ikincisinde
50 bin liradır.
Belediyelerin yardımları; birincisinde yok, ikin
cisinde 35 ıbin«
İdare personeli masrafları; birincisinde yok,
ikincisinde 3 840 lira.
Yıllık kira bedeli; ibirtincMnde 1 200, ikind
isinde 26 360.
Mefruşat bedeli; birincisinde yok, ikincisinde
28 400.
Seyahat masrafları; birincMde yok, ikincisin
de 4 800.
Yekûn : Birincinin yekûnu 53 548, 15 gün
sonrasının yekûnu 614 840. Birincisine göre yapılamıyacak yardım, orada tahrif yapıyorlar.
- Tesadüfen dosyada unultulmuş, şimdi arz ede
ceğim bir nokta var. Bu sebeple dosyadan çık
mış birkaç vesika var, tesadüfen unutulmuş,
kalmış. - Bu tahrif suretiyle, Nedim öoşkun'un
söylediği gibi, vesika ve formüller değiştirilmek
suretiyle, yardım yapılamıyacak olan derneğe
yardım yapılacak rakamlar haline konmuştur.
İşte bunun canlı misali : Kulp Derneği ve buna
(benzer evrak bültün dosyalarda mevcuttur. .
Şimdi sevgili arkadaşlarım ve bana söz atan
arkadaşım; bu, «yanlıştır» sözü bu heyet için
makbuldür. Bir bakayım, acafoı sizin söylediği-

nizde bir yanlışlık var mı diye dosyaya bakmak
dürüst harekettir. Ama bunun haricinde aksi is
pat edilemiyen meselelere lâf atmak suretiyle kü
çültmek mümkün değildir.
Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu derneğe ne ol
muş da bunlar yapılmış bir neticesi var mı? Var.
Birinciye göre Bakanlık demiş ki,, bu derneğe, bu
Kulp Derneğine yardım yapılamaz, ikincisini
tanzim etmişler ve derhal kendilerine 50 000
lira ödemişler. Nerede? Evrak da burada.
Şimdi sevgili arkadaşlarım, hangi kanun, ni
zam, Devlet idaresi anlayışı, hukuk nosyonu, bir
bakanlıkta evrakta - kelimeyi söylemek istemiyo
rum - ama, Türk Ceza Kanununun sarahaten
suç saydığı resmî evrakta - ötesini siz söyleyin muameleleri yapılmak suretiyle haksız derneklere
ınenfaat sağlamayı meşru kılan bir idraki bu Mec
liste tahkim edecek olursak, soura müdafaa ede
ceğimiz temellerden birisinin yıkıldığını görürüz.
Şimdi bunu da böyle tescil ettikten sonra baş
ka bir noktaya geçiyorum.
RUHİ SOYER (Niğde Milletvekili) — Sa
yın Başkan, ekseriyet yoktur, sıralarda kimse
kalmadı...
BAŞKAN — Sayın Soy er. bu hususta daha
evvel bir karar alınmıştır. Müzakerelerde çoğun
luk aranmıyacak, kararda çoğunluk aranacaktır.
Rica ederim.
RUHÎ SOYER (Niğde Milletvekili) — Ka
rarda ne olacak?
BAŞKAN — Kararda biz no yapacağımızı bi
liriz Sayın Soyer. Buyurun Sayın Bekata.
HIFZI OĞUZ BEKATA (Levamla) — Şim
di sevgili arkadaşlarım, komisyon kararında, res
mî raporunda şöyle denilmektedir: «Bu hususta
ki yönetmeliğin 5 nci maddesinm 6 ncı fıkrası ile
ve E, R bendlerine riayetsizliğin tahakkuk et
tiğini komisyon, talimatnamenin E ve R bendle
rine riayetsizliğin tahakkuk ettiğini tesbit etmiş
tir.
Keza talimatnamenin 7 nci maddesine ve 8 nci
maddesinin G, Y, T bendlerindeki hükümlerinde,
keza ihbar edildiği sabit bulnnştur. Komisyon
keza talimatnamenin 9 ncu ve 'il nci maddeleri
ne aykırı hareketlerin sabit olduğuna kanaat ge
tirmiştir. Ancak, Türk Ceza Kanununun 230 ncu
maddesi şümulüne giren mesuliyetin Bakan Yu
suf Azizoğlu'na muzaf ve sâri bulunmadığım ço
ğunlukla kararlaştırmıştır.

— 75-
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Şimdi arkadaşlarım, mevzuatın emrettiği hiç
bir muamele dürüst cereyan etmediği için komis
yon da tetkikatınm sonunda talimatnamenin mad
de madde, bir ikisi hariç mesuliyeti tesbit etmiş,
sorumluluğun mevcudiyetini kaydetmiş. Ancak
diyor, Ceza Kanununun ilgili maddesi diyor, bu
nu memurlara sâri halde mütalâa eder, Bakana
sâri değildir. Neden? Çünkü, Bakanın bunlardan
haberi yoktur. Yalnız bu maddede Bakanın da
haberi olduğunu tesbit ederek bu noktada sorum
luluğu kabul ediyor. Şu halde diğer noktalarda
Bakanın haberi var mı idi, yok mu idi? Bunu da
tesbit edecek olursak o zaman komisyonun, «So
rumluluk vardır, ama Bakana sâri değildir.» de
diği noktalarda da Bakanın mesul olduğunu gö
rürüz.
O halde arkadaşlarım, nasıl şartlı bağışı ispat
ettiysek buna ait de bir, iki söz söyliyerek huzu
runuzdan ayrılacağım. Sorumluluk mevcudiyeti
ni komisyon kabul ediyor ve komisyon demek is
tiyor ki, «10 bin, 20 bin, 100 bin, 13,5 milyon li
ralık bir tasarrufun mühim bir kısmı burada hiç
bir menfaati olmıyan bâzı memurların şahsi hata
larının neticesidir». Hayır arkadaşlarım, şimdi
buna ai dolan kısmı da bir, iki vesika ile arz ede
yim; ondan evvel bir noktayı nvv, edeyim; bu ko
nu Bakanlıkta almış yürümüş bir yolsuzluk ha
vası içine girinci alâkalı memurlar müsteşara git
mişler, yaırım ibakıanlikta) hepimiz âdeta suçlamaıoaği'z, çünikü Bakanı gaıyrikanumd emirler vererek
mesefeleri halletmeye 'kalkmaktadır, paralar ver
mektedir. Bu itibarla bir toplantı yapalım, demiş
ler. Müsteşar bu toplantıyı yapmış. Bu toplantı
da alâkalı memurlar bu yolsuzlukları bir, bir ifa
de etmişler ve nihayet bir de rapor haline koya
rak bizzat Bakanın kendisine vermişler. Yani ikaz
da var.
Şimdi arkadaşlarım Sayın Yusuf Azizoğlu'nun kendi imzasiyle, anlatmış olmak için de, bir
cümleyi okuyayım. Talimatnamenin 10 neu mad
desi hükmü hiçbir dernekçe yerme getirilmediği
ne göre, talimatnameye uygun miktar tâyinine
maddeten imkân yoktur. Şimdi bir misal:
Sayın Azizoğlu Siverek Dermeğinden bahsetti.
Ben de aynı Derneğin cevabını veriyorum. Sive
rek Kültür Derneğinin Bakanlığa verdiği for
mülde gelir yekûnu 13 bin liradır. Formülde res
mî imzalı gelir yekûnu 13 bin b>adır. Talimatna
menin 5 nci maddesinin (a) bendinde; yardıma
müstahak dernek tüzüğünde mevcut çalışma sa-

halarmın. en az yüzde 75 ini kendi gelir kaynak
larında temin etmek zorundadır, deniyor. Bu âmir
hükme göre, bu derneğe, 13 bin lira geliri oldu
ğuna göre yüzde 25 i kadar yani, 3 250 liralık
yardım yapılabilir. Talimatname yüzde 75 e sa
hip olmasını istiyor, 13 bin lira öz varlığı oldu
ğuna göre 3 250 lira yardım alması gerekir. Şim
di Azizoğlu'nun şahsi tasarrufunu alıyorum, sos
yal hizmetler Siverek Kültür Derneğine beş bin
T. lirası yardım uygundur. İmza: Azizoğlu. İm
zası, başlığı, el yazı, miktarı.
Şimdi bu beş bin lira bu kadarla da kalmıyor.
Bu vesikayı takibediyor, sonra on bin lira uy
gundur, mıütaıaıkılben 25 bin lira uygundur, böyle
ce 40 bin lira veriliyor. Bu da sabit.
Halbuki bu Derneğe talimatnameye uygun
olarak 40 bin lira verilebilmesi için, derneğin bu
nun dört misli olan 160 bin liralık öz varlığa
sahibolması lâzımdır.
Şimdi bu, 13 bin lira olduğuna göre buna
ancak üç bin lira verilebilir. Halbuki Azizoğlu
kendi el yazılariyle buna 40 bin lira vermek su
retiyle yolsuz harcama yapmıştır.
Şimdi bunların adedi bir, iki, üç, beş değildir;
bunların adedi pek çoktur.
BAŞKAN — Sayın Bekata çok sürecek mi
dir konuşmanız? 5 dakikayı geçecek midir?
Toplantı saat 19 a kadar da...
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ge
çecek. Şu dosyaları izah etmek mecburiyetinde
yim. Bunları izah etmem lâzım.
BAŞKAN — Eğer uzun sürecekse sözünüzü
kesiniz. Saat 19,00 da tatil edeceğim.
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bir
tek cümle. Yalnız bitmiş olmuyor.
BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun.
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şim
di bununla da şunu ifade etmiş oldum. Sayın
Azizoğlu'nun şahsan kendi imzasiyle, kendi el ya
zısı ile tüzüğe, talimatnameye ve mevzuata ay
kırı tasarruflarda bulunduğu kendisinin de
ifadesiyle ^teyidetmektedir. Diyor ki, fotokopi
ler komisyon tarafından kendisine gösterildiğin
de, gösterdiğiniz fotokopiler sadece alâkalıların
müracaatı üzerine talebi intikal ettiren tavsiye
mahiyetinde notlardır. Şimdi arkadaşlar Devlet
hayatında bir dilekçenin alâkalı daireye havale
tarzı, o dairenin adı yazılmak suretiyle tarih atı-
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lir, paraf edilir, gönderilir. Eğer daireye her
hangi bir müracaatin altına şu kadar para veril
mesi uygundur, dediniz mi o bir yazılı emir ha
line gelir. Nitekim Vekâletteki tatbikatta, Ve
kilin bu tarzda şu kadar para ödensin, sözlerini
yazılı emir telâkki etmek suretiyle paralar öden
miştir. Bunun da canlı şahidi yine fotokopilerdir.
Cizre Kültür Derneğine beş bin T. L. yardım
uygundur. îmza: Azizoğlu. («Yardım yapılmış
mı» sesleri.)
Yapan memur yazmış, yapıldı.
Bu, mucip değil; bu yazılı emir.
Şu halde, benim her hangi bir şekilde, her
hangi bir kimseye talimat dışında bu tasarrufta
bulunmadım sözü Azizoğlu tarafından - mütees
sirim - münhasıran kendi yazılı imzalı kâğıtları
ile tekzibedilmektedir.

Bu durum karşısında yapılmış olan muamele
lerin yolsuzluğu dosyadaki birçok hakikatlerle
sabit. Vakit kalmadı bunları da arz ettiğim za
man denecek bir şeyim mevcut bulunmadığını
muhterem heyetiniz de üzülerek göreceksiniz, be
nim üzüldüğüm gibi.
BAŞKAN — Sayın Bekata lütfen diğer kıs
mı ilerideki konuşmalarınızda ikmal ediniz. Saat
19.00 a gelmiştir.
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Hay
hay efendim.
BAŞKAN — Gelecek birleşimde devam eder
siniz.
Sayın arkadaşlarım, vakit hulul etmiştir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısını
16 Aralık 1964 Çarşamba günü saat 15,00 te top
lanmak üzere kapatıyorum.
Kapanma saati: 18,57

Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMI
3. BİRLEŞİM
9 . 12 . 1964 Çarşamba
Saat : 15.00
I
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA
SUNUŞLARI
II
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — İstanbul Milletvekili Cöşkım Kırca,
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzin
can Milletvekili Sadık Pirinçek'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Birleşik toplantısı İçtü
zük teklifi ve Millet Meclisi Anayasa, Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonların
dan 7 şer üye seçilerek kurulan Geçici Komis
yon raporu. (2/284) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma
tarihi : 19. 6. 1964]
2. — Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf
Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla görevli
bulunan Soruşturma Komisyonu raporu ve Mil
let Meclisi Başkanlığı yazısiyle C. Senatosu Niğ
de Üyesi Kudret Bayhan'm önergesi (3/43,
4/18) (S. Sayısı : 22 ve 22 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 6 .1964 ve 26.6.1964]

