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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Gündemde bulunan iki maddeden (Eski İçiş
leri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata-ve eski Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hak
larında soruşturma yapmakla görevli bulunan 
Soruşturma Komisyonu raporu) nun öne alına
rak görüşülmesi hakkındaki önergenin kabulü 
üzerine yapılan görüşmeler sonunda, «Zeki Era-
t aman ve ilâç» konularında eski Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanının malî, siyasi ve hukukî 
bir sorumluluğu bulunmadığı onaylandıktan 
sonra «Sosyal yardım fonu» konusu üzerinde de 

bir süre görüşüldü. 
16 Aralık 1964 Çarşamba günü saat 15 "te 

toplanılmak üzere (saat 18,57) de birleşime son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekiil 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Dördüncü Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin kabul düğmelerine basmalarını rica 
ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz yoktur. Bir saat sonra, yani 
saat 16,00 da toplanmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati: 15,05 



ÎKINCI OTURUM 
Açılma Saati: 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekill Ferruh Bozbeyli. 

KÂTÎPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN -
üyelerin ikabul 
edenim. 

Yoklama yapılacaktır. Sayın 
düğmelerine basmalarını rica 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

3. _ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 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 Baykan'ın, önergesi (S/43, 
4/18) (S. Sayısı : 22 ve 22 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyor
duk.^ Süz sırası Sayın Bekata'nındır. Buyurun 
«fendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara Üyesi) — Muhterem Başkan, Kulp, Diyar
bakır ve yardımsevenler dernekleri dosyasını 
rica edeceğim şimdi efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Azizoğlu olayları
nın sonuna gelıinn bulunuyoruz. Şu andaki mev-
zumuzu sosyal yardım yolsuzlukları hakkında 
geçen 'birleşimde başladığım konuşmamı ana 
noktalar üzerinde kısaca toparlıyarak huzuru
nuzdan <ayrı;lacağı.m. 

Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu zamanında bütçeden ve fondan 
ayrılan 13,5 milyon liranın mühim bir kısmının 
mevzuat ve bu husustaki Bakanlar Kurulu ta
limatına tamamen aykırı olarak ve bir sürü 
suçlar işlenerek yolsuz dağıtıldığını iddia etmiş
tik. Bu iddialarımız, yani yolsuzlukların yapıl
dığı ve bunların mesuliyeti mucip suç olduğu 

(1) 22 S. Sayılı basmayazı 24 . 6 . 1964 ta
rihli 13 ncü Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

Meclis Tahkikat Komisyonu tarafından da tes-
bit ve raporlarında ifade edilerek Komisyonca 
Yusuf Azizoğlu'nun suçluluğuna karar veril
miştir. Filhakika Meclis Tahkikat Komisyonu 
üyeleri sosyal yardım paralarının dağıtılmasın
da kanunlarımızın açıkça suç saydığı yolsuzluk
ların yapıldığında ittifak etmişlerdir. Ve mat
bu komisyon raporunun 39 ncu sayfasında 'bu 
sabit yolsuzlukların kanuni mesnetlerini de biz
zat komisyon şöylece sıralamıştır. 

1. Talimatnamenin 5 nci maddesinin (b,e, 
d, h) bencilerine aykırı yolsuz para dağıtıldığı 
sabit olunmuştur. 

2. 7 nci maddeye aykırı yolsuzluklar sabit 
olmuştur. 

3. 8 nci maddenin (b) ve (f) bendlerine 
uygun hareket edilmiyerek yolsuzluk yapıklığı 
sabit olmuştur. 

4. 9 ncu maddesine riayet edikııiyerelk suç 
işlendiği sabit olmuştur. 

5. 11 nci maddesine aykırı yolsuzluklar ya
pıldığı sabit olmuştur. 

Bunların hepsinde suç unsurları tam oldu
ğundan müzakere ve karara (katılan komisyon 
üyelerinin tamamı bu madde ve bendlere aykırı 
yolsuzlukların sübuta erdiğine kanaat getirerek 
suçluluğun mevcudiyetinde ittifak etmişler ve 
bunu komisyon raporunda da tes'bit ve açıkça 
tebarüz ettirmişlerdir. Binaenaleyh komisyon 
kararlarında yolsuzlukların- ve mesuliyetlerin 
vâki olduğunda itiraz ve muhalefet yoktur. An-
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eak, bu sabit yolsuzlukların suçlusunun tesbi-
tinde, bir .maddedeki suçun Yusuf Azizoğiu'nun 
malûmatı dâhilinde ve onun direktifi ile işlen
diği kanaati karşısında Komisyon Azizoğiu'nu 
unsurları tam olanak suçlu bulmuş ye Türk Ca
za Kanununun 240 ncı maddesine göre cezalandı
rılması lüzumunu kanuni 'bir zaruret halinde 
tesbit ve bunu komisyon raporunun 39 ncu say
fasının 6 ncı maddesinde açıkça ifade etmiştir» 
Bu suçlandırmaya komisyon balkanı da katılmış
tır. Ve bu suçlandırma karara bağlanmış ve 
neticelenmiştir. Biraz önce belirttiğlJm gibi, Mec
lis Tahkikat Komisyonu, diğer maddelerde de 
yolsuzlukları ve suçları tamamen salbiıt görmüş
lerdir. Eaıkalt suçluyu tesbit ederken komisyon
da müzakere ve karara kaltılan üyelerden dördü 
arasında oylar şu suretle tecelli ve karara tesir 
etimi'ştir. Komisyon üyelerinden Orhan Apay
dın ile Aziini Erdoğan yolsuzluk ve suç vardır; 
la.ma suçlu Azizoğiu değil, memurlardır, demişler
dir. Ve böyle oy •kuıllanmışlardır. Komisyon 
üyelerinden Şükrü Akikan ile Muammer Obuz da. 
yolsuzlukların Azizioğlu'nun bilgisi dâhilinde ya
pıldığı kanaaitinsi! müspeti; delillere bağlıyarak suç
lu Azizoğiu'dur, demişler ve böyle oy kullanmış
lardır. İşte Büyük Meclisin hakemliğine arz 
olunan husus dıalha ziyade bu noktadır. Suçlar
da ittifak olunduğuna göre, bir bakanlık için
de 13,5 milyon lira dağıtılırken bundan kendi 
başlarına şalisi bir faydası olmıyaa memurlar mı 
bu yolsuzlukları yapmışlardır, yoksa tamamı 
bakana emanet, edilen vıe belli mevzuata uygun 
olarak bakanın murakabesi ile tevzii şart olan 
bu paraların dağıltılmıasrnda 'bakanın malûmatı 
ve emirleri olmuş mudur? İşte bu ikinci nokta 
ibLraz aydınlığa kavuşturulursa diğer maddeler
de de hukukan ve ahlâkan kimsenin bir diyeceği 
kalmıyacaktır. Yolsuzluk ve binnetice suçlar 
pek çok delilleriyle sabit ve komisyon raporun
da yazı ile ve komisyon üyelerinin de beraber 
itirazsız ve ihtilafsız müttefik bulunduğuna gö
re ben yalnız suçlunun gün "ışığına daha da be
lirli çıkması için Yüfcsiek Heyetinizle yardımcı 
olacağım. 

1. Sayın Azizoğiu Büyük Millet Meclisi hu
zurunda ve komisyonda şöyle demişti : «Peşi
nen ifade edeyim ki, sosyal yardım fonu ve der
nekler konusunda yetki ve 'tasarruflarımızda hiç
bir usulsüzlük olmamıştır ve olması da mümkün 
değildir.» Türkiye Büyük Millet Meclisi tuta-
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nağı sayfa 400. Azizioğlu'nun bu beyanı her sa
kada yolsuzlukların yapıldığına; dair mevcut 
bütün deliller karşısında Meclis komisyonunun 
müşterek kanaat ve karariyle çürütülmüştür. 

2. Her bakanlıkta ideni kademenin başında 
müsteşar bulunur. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının müsteşarı Dr. Nusreit Fişek Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanına emanet edilmiş 
(bulunan sosyal yardîm fonundaki 13,5 milyon 
liranın sarfiyatındaki yolsuzlukları gördüğü için 
(buna ait hiçbir kâğıdı imza etmemiştir. Ve bu 
suretle sadece bu husus dalhıi doğrudan doğruya 
bakan tasarrufunda bu meselelerin cereyan et
tiğini anlatmiiya yeter. 

Elle tutulur gözle görülür birfealç delilini da
ha verip, huzurunuzdan ayrılacağım. Savunma
sında Sayın Yusuf Azizoğiu bakanlığında yol
suz aktarma ve mucip yolsuzluğu olmadığını 
•iddia etmiştir. Şimdi bu konu birbiri peşi sıra 
4 tane yolsuzluğun suç halinde yapılmış olma-
Lsınm bir nevi inkârıdır. Birinci suç, sosyal 
yardım fonunun (her hangi bir bölümünden di
ğer bölümüne aktarmaya bakanlık yetkili değil
dir. Halbuki bir 'bölümdeki parayı bitmiş ve 
Ibu 132 bin lirayı tecavüz edilmiştir. Yusuf 
Azizioğlu'nun'buna aildölan sözleri 23-10.1963 
tarihli Büyük Millet Meclisi tutanağının 400 ncü 
sayfasında aynen şöyle yazılıdır : «Bu bölümde
ki paradan üstünde 132 bin liralık bir sarfiyat 
yapılmıştır.» Demek oluyor ki, birinci suç baki. 
Bölümde para bitmiş, buna rağmen para teca
vüz edilmiştir. 

3. Bu suçu örtebı'lmek için bir aktarma mu-
cilbi çıkarılmıştır. Sayın Yusuf Azizoğiu'nun 
Ibuna aidolan geçen günkü beyanı, «Böyle bir 
mucip çıkarılmıya teşelblbüs edilmiş ise de çıikarıl-
maımış ve tatbike konmamış.» tarzındadır. Hal
buki bu mucip çıkarılmıştır, kayıtlara da geç
miştir. Tariki 18 Mayıis 1963 tür. Bakanlık nu
marası da 1115 tir. DemekM, mucip çıkarıldığı 
da doğrudur. 

Üçüncü yolsuzluk, bu çıkan yolsuz mucibe 
dayanılarak aslında bir tahsisatı kalmamış bu
lunan bölümden para harcanmıştır. Harcanan, 
verilen yer Muş ve Erzurum derneklerine, as
lında para bulunmıyan bölümden para verilmek 
suretiyle bu yolsuzluk tatbikata da konmuştur. 
para miktarı 32 bin lira. 

82 — 
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Nihayet bütün bunların heyeti um ilmiyesi

nin bir suç olacağına hukuk müşavirliği işaret 
edince, bu sefer Bakan bir kararname çıkar
mak suretiyle daha önce işlenmiş olan suçları 
ortadan kaldırmaya teşebbüs etmiş ve fakat 
böyle bir kararname de çıkmamıştır. Buna aid-
olan bir ifadeyi huzurunuzda okuyacağım; as
lında böyle bir kararname çıkmış olsa idi dahi 
kendisinden önce işlenmiş bulunan suçları or
tadan kaldıramazdı. Buna mukabil çıkmadığı 
hakikatini Komisyonun dosyasında bulunan bu 
şube müdürü Taşçıoğlu'nun yazılı ifadesinin 
27 nci sayfasının dokuz numaralı bendi olarak 
okuyorum: 

«Bakanlar Kuruluna sevk edilen kararna
meden bahsediliyor. Böylece Bakanlar Kurulu 
da iğfal edilecekti. Bereket versin ki Profesör 
Gökay Bey şevki durdurmuş ve reddetmiştir.» 

Demek ki böyle bir kararname de çıkmamış 
ve bu suretle Sayın Azizoğlu'nun «vâki olma
dı» dediği aktarma olmuş, fazla harcama, ol
muş, fasıldan fasıla bir mucip çıkarılmış, bü
tün bu suçları ortadan kaldırmak için Bakan
lar Kuruluna vâki bir müracaat ve bir karar
name de çıkmamış olduğuna göre suç da suçlu 
da meydandadır. Mevzuata göre fertlere yar
dım yapılamaz, talimatname maddesi; 5. B) 
Geçen oturumda bir sıra yardımların şartlı ba
ğış muvazaası yolu ile yapıldığını söylemiştim. 
Yardım Sevenler Derneğinin dosyası dır, bu. 
Buna aidolan listeler buradadır. Buna aidolan 
listelerde, Sayın Azizoğlu'nun tavsiyesi üzeri
ne verilen paraların makbuzları da buradadır. 
Bütün bu dosya bu makbuzlarla doludur. Ve 
bu husus bizzat Tahkikat Komisyonunun rapo
runda da liste halinde yazılıdır. O halde bunun 
da artık inkâr edilecek tarafı kalmamış bulun
maktadır. Bunun Sayın Azizoğlu'na sari oldu
ğuna dair bir vesikayı okuyarak bu kısmı da 
kapatacağım. 

Bu masanın memurunun Komisyonda bulu
nan yazılı ve imzalı ifadesinin cümlesini oku
yorum, bu, Komisyon raporunda da yazılıdır. 
«Yardım Sevenler aldıkları yardımların şartlı 
bağış kısmını Bakan Azizoğlu'nun şifahi emir
leri ile tamamen şahıslara ödemişlerdir. Dernek 
başkanı telefonla, bize yapılan 40 000 liralık 
şartlı bağışı Vekil Bey gönderdiği adamlarla 
bir haftada bitirdi diye cevap vermişti. Yar
dım Sevenler Derneği Başkanı Sayın Mediha 
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Eklem buna dair vesikalarını Komisyona ver
miş bulunuyor. 

5. Mevzuat sosyal yardım fonu paraları ile 
her türlü bina inşasını ve satmalmm asını men 
eder.» Demek ki, mevzuat bu 13,5 milyon lira
nın içinden sosyal yardım fonu olarak verilen 
paraların her hangi bir şekilde bina inşasına 
sarf edilmesini men etmektedir. Sayın Yusuf 
Azizoğlu da bu mevzuu böylece kabul ve hiç
bir şekilde bina inşaatı için para verilmediğini 
söylemişlerdir. Bunun için geçen savunmasın
da istinadettikleri şudur: «Bana buyurdular,» 
Kulp Derneğinden vâki müracaat yazısında 
inşaat diye her hangi birşey bahis konusu değil
dir. Kulp Derneğinin yazısı Kulp dosyasında
dır. Sayın Azizoğlu'nun bahsettiği yazının ta
rihi 17 . 1 . 1963 ve numarası 19 dur. Şimdi bu 
yazıyı, bizzat bahsettikleri yazıyı okuyorum. 

«İnşaatın hazırlığına başlanmak üzen- va-
dettiğiniz 50 000 liranın gönderilmesi.» 

Mevzuat inşaat için para verilmesini meno-
diyor. Azizoğlu diyor ki bana vâki müracaatta 
inşaat lâfı yoktur. Bahsettiği yazı burada; «in
şaatın hazırlığına başlanmıştır, vadeitiğiniz 
50 000 lirayı gönderiniz.» Altında sosyal yar
dım '22 . d . 1'963 Sayın Azizoğlu'nun: paraflı ha
valesi. Demek ki daha talep mevzuata aykırı 
başlamış. Ve Sayın Azizoğlu buradaki savun
masında, böyle bir şey yok, diyor, vesika bu
radadır, altını çizdim, arkadaşlarım biliyorlar. 

Yazıda böyle bir şey olmadığı gibi bana bu 
hususta bir müracaat veya nazarı dikkatim i cel
beden bir ihtar da olmamıştır, diyor. Yanlıştır, 
burada Diyarbakır Valisinin yazısı var. Diyar
bakır Valisinin yazısı 22 . 2 . 1963 tarihlidir, 
numarası 902 dir. Bu inşaatla ilgili yazı ile de 
dikkat nazarı çekilmiştir. O halde arkadaşlar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine olan hürmetini 
beni konuşturuyor. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kürsüsünden bu kadar hilafı hakikat söz
ler söylenmesine göz yumamadığım için bir yar
dım olarak arz ediyorum, dosyanın içindedir. 

6. Mevzuat, sosyal yardımdan para verilebil
mesi için para istiyen derneklerin muayyen evrak 
ve formülleri sıhhatli olarak doldurmalarını ve 
bunların ciddi tetkikini âmirdir, madde 10... 
Halbuki ibü'tün derneklerinin 'hiçbiri bu âmir 
hükmü yerine getirmeden, hattâ bâzıları şifahi 
olarak müracaat]erde bulunmuşlar, buna rağmen 
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kendilerine 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 hiçbir 
kanuni mesnedi olmadan verilmiştir. Buna 
aidolarak da sadece bir iki örnek vermek sure
tiyle geçeceğim. Bir tanesi gene bu Kulp Der
neğinden. Geçen arz ettiğim için tafsilâta girmi
yorum, iki tane formül vermişler. Formülün bi
risinde, bizim diyorlar, bir senelik varlığımız 
53 548 lira. Aynı seneye ait aynı tarihten 15 gün 

' veya bir ay fasıla ile. Demişler 'ki, siz Ibu kadar 
varlığınızla para alamazsınız. Ne yapalım öy
leyse? Bütün formülü değiştirmişler. 614 840 
liralık bir varlığı varmış gibi göstermişler ve Ba
kanlıkta birçok evrak imhası, vesairesi arasında 
unutulmuş bu da, bu dosyonm içinde. Yani ev
rakta kanunlarımızın suç saydığı yolsuzluk yapıl
mış. îki tane formül, bunun içinde, birincisine 
göre vercmiyeeekleri için o parayı, ikincisine göre 
bir hilafı hakikat formül tanzim ederek 50 000 i 
600 000 yapmak suretiyle 50 000 lira vermişler. 
Mevzuat her hangi bir derneğe yardım yapılacak
sa, bu yardım yapılacak derneğin çalışma saha
larının yüzde 75 ine kendi gücü ile karşılık ver
mesi ancak yüzde 25 niebetinde Bakanlığın yar
dım edebilmesi hükmünü âmirdir. Halbuki hemen 
hiçbir dernekte bu ölçü tatbik edilmemiş ve, gene 
gecen sefer arz ettiğim gibi, Bakan arzu ettiği 
derneğe hiçbir zaman bu kanuni mesnetleri ara
madan kendi imzası ile 10 000 lira, 20 000 lira 
verilsin diye hususi emirler vermiş. İmzalıdır 
o halde Bakana şâmil ve raci olduğu meydanda
dır. 

Şimdi arkadaşlar, burada komisyonun rapo
runun 35 nci sayfasında bu şubenin müdürü 
Taşçıoğlu'nun ifadesini de söylemeden önce demin 
verdiğim bir misali, ancak 3 250 lira alabilecek 
iken Siverek Derneğine de bildiğiniz gibi 
40 000 lira verdiğini de hatırlatarak bu ifadeyi 
okuyacağım. 

«Kulp ve Silvan'a ellişer bin liralık' yardım 
yapılmasını Bakanın bizaat emir verdiği, halbuki 
bu derneklerin sıhhatli olarak doldurdukları for
müllere göre ancak 750 lira yardım imkânının bu
lunduğu dosyada, komisyonun huzurunda maz
but ifade ile sabittir.» 

Muhterem arkadaşlarım; bu hususta bütçenin 
716 ve 726 ncı bölümlerine tahsis edilen dokuz 
milyon liranın da Sayın Azizoğlu tarafından yol
suz olarak harcandığının türlü vesikaları yine 
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dosyalardadır. Huzurunuzu fada işgal etmemek 
için. okumıyacağım. 

Burada sözümün sonuna geldim. Yalnız hu
zurunuzdan ayrılırken bütün, konuşmam esnasın
da sık -sık söz attığı için tahammül ettim; şimdi 
kendilerine vesika ile verilecek bir cevabım var 
Sayın Recai İskenderoğlu'na şu, Diyarbakır Yük
sek Tahsil Gençliği Okutma Derneğinin dosyası-
dır. Bu sahalarda bu derneklere yardım yapıl
sın mevzuu yapılmasın tarzında benim dilimden 
çıkmaz. Ama kanun çiğnenerek değil. 

Şimdi arkadaşlarım, Sayın Recai Iskenderoğ-
lu'nun burada kendi imzası bulunan ve bu der
nek başkanı sıfatiyle imzasını attığı formüller 
var. Sayın îskenderoğlu bu formüller doğru mu
dur? 

RECAİ ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır Mil
letvekili) — Doğru. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Doğ
ru. Şilindi arkadaşlarım, dinlemenizi ri'ca ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, karşılıklı konuş
maya imkân vermiyecek şekilde konuşunuz. Lüt
fen Heyeti Umumiyeye hitabediniz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla)'— Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Recai Îskenderoğlu 
imza attığı bu formüllerin doğru olduğunu ifade 
etti. Şimdi arkadaşlarım : 

1. Devlet hayatında her hangi resmî makama 
verilen bir dilekçe o makamın kaydına geçer. 
Sayın Recai Iskenoderoğlu'nun 9 . 10 . 1962 ta
rihli dilekçesi hiçbir kayda geçmemiştir. Bunun 
mânasını arz edeceğim. Çünkü, bana bizzat Ve
kâletten bildirdiklerine göre hiçbir müracaat vâki 
olmadan bu derneğe, hiçbir hukukî mesnedi ol
madan 60 000 lira veniılmiş; 'evrakı buradadır, 
ve fakat sonra bu mevzu bu kürsüye geldikiten 
sonra evrak biMihara tamamlansın diye mü
racaat vâki olmuş, bu müracaat geç olduğu içim 
kayda geçeımeız, eski kayıt olacaktı, bu itibar
la kayda geçmemiştir, üstada; bu bir. 

llkiıneısi : Bu dilekçede «60 - 7'0 talebe oku
tulmaktadır» deniliyor. Verdikleri, doğru de
dikleri formülde 'ise 10 talelhe okutuyor di
ye vazıh, ibu iki. 

Üçüncüsü : Sayın Komisyon, Iç'şleri Ba
kanlığına yazmış «Bu dernekler hakkında bize 
sıhaıtli bilgiyi tezat dernek mesullerime imza 
ettirerek gönderiniiız.» İçişleri Bakanlığı ibu 
derneğin merkezine 'müracaat etmiş, merkezden 
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bu formüllerin yazıldığı tartilhteki sıhhatli 'bil
giyi almış. 

Şimdi bu bilgiyi karşılaştırıyorum. Sayın 
îskenderoğlu'nun imza attığı formülle, Dev
letin resmen tesbit ederek gönderdiği bilgiyi. 
Formülün 5 nci sayfasında üyelik aidatı, 
Saym Iiecai îskenderoğlu, 20 biın lira üyelik 
aidatımız vardır, demiştir. Devletin gönder
diği resmî imzalı yazıda (böyle bir kayıt yok
tur. 

İkincisi; yatınım (geliri olarak yüzbin lira 
harcadık demiştir, Sayın Recaii îskenderoğlu, 
rakamların hepsi buradadır. Yüzlbin lira. Dev
letin gönderdiği resmî vesikada (böyle bir 
kayıt yoktur. O da (burada, şimdi hepsini 
takdim edeceğim görürsünüz. 

3) Şahsi 'bağışlar olaraik Sayın İskender-
oğlu yeşil kalemle 4*0 000 lira demiştir, Dev
letin gönderdiği! vesikada 'böyle bir kayıt 
yoktur. 

'Giderler kısmında formülde, Komisyonda 
Sayın Reeai îskenderoğlu 20 kişiye 36 218 
lira yardım ettik dem'iştir. Devletin gönderdik 
ği resmî kâğıtta (bu fkayıt yok. 10 kişiye 
30 000 lira yardım et tik demiş burada yine 
Devletin ıgönderdıiği resmî vesikada bu kayıt 
yoktur. Diğer yardımlara 40 (bitti lira verildi, 
diye kendisi yazmış. Devletin gönderdiğinde böy
le ıbir kayıt yok, Keza daha müspetini vereyim, 
ibina (kirası olarak Sayın Recai îskenderoğlu 
48 000 lira verdik demiş, Devletin göndediğin-
de bu miktar 18 000 liradır. Personel masrafı 
olarak 10 000 lira harcadık demiş. Devletin 
gönderdiğinde 4 000 lira. Devletin gönderdiği 
dertken, bizzat ımesul 'kişilerin imzasıyla. Ça
maşır yıkama vesaire hizmet masrafı diye 
20 000 lira koymuşlar (bu formülde. Devletin 
gönderdiğinde ibu miktar 4 000 lira. Bakım 
ve taımifr masrafları diye Sayın Îskenderoğlu 
49 0O0 lira yazılmış Devletin gönderdiğinde 
böyle bir .tek kayıt mevcuıt değil. 

Şimdi arkadaşlarım, ıbunıa rağmen bu ev
rak verilmeden yani dosyada bir tek kâğıt 
ımeıvcut değil iken 60 OCÖ lira verilmiştir. 
Buna fcıiır başka örnek daha iîiter-en:,z, bir 
başka örnek daıha var. Yine, İstanbul'da bu
lunan Diyarbakır Yüksek öğretim ve Yar
dımlaşma Derneği. Bu derneğin de ibaşkanvekili 
Celâl Kılıçer müracaatta ibuİTunımuş ve yar-
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dım istemiş, Bu yardım müraıcaaitı daha ya
pılmadan önce, 1962 nin Ocak ayının 18 nci 
günü yapılmış. Haljbüki, yardım evrak vesa
ire dosyada hiçbir şey mevcut olmadan, Ağus
tos ayında 50 000 lira olarak verilmiştir. 
Buradaki ifade şudur : Kanunlarımız ve bu 
husustaki mevzuat diyoir ki, bir derneğe yar
dım yapılabilmesi için, o derneğin şu, şu, şu, 
vasıları haiz olması lâzım; şu formülleri 
resmen imza etmesi lâzım; şu sılbhatli vesika
ları vermesi lâzım. Bütün bunlar tekammül 
ettikten sonra, bir heyet tarafından bu derne
ğe ne verileceği tesibit edilecek ve nizamı da-
bilinde verilecek.. Hayır 'bu böyle olmuyor. Her 
hangi bir kimseye ıbir tek kağıt .gitmeden '50 - 60-
100 ibin veriyor, Bu mesele geldikten sonra 
bir de evrak imhası vasiyeti var ki, onu hu
turunuzda acımak istemiyorum. Onların ara
sında unutulmuşlarla, sonradan getirilmiş ve 
doldurulmuş olanlarla .huzurunuza geliyorum. 

Şıiımdi 'arkadaşlarım; biz ıbir hukuk Devleti 
isek, kanun hakimiyetini Ibaşımıızda tutacak 
isek, bu g\bi suçları görmedikten gelmemiz 
kabil değildir. Pek muhterem arkadaşlarım, 
burada benim vazifem artık bitiyor. Sözlerime 
nihayet verirken arz edeyim ki, Azizoğlu ile il
gili ilk üç konu siyasi tarafı da olan bir zihni
yet mücadelesi idi. Bunda haklı olduğumu ve
sikalar ve olaylar göstermiştir. 

İlâç ve sosyal yardım paraları ile alâkalı 
suiistimaller ise hukukî unsurları tam birer 
maddi suçtur. İlâç ithalindeki yolsuzluk da 
yüzde yüz sabit birer gerçek olup, bugünkü Sağ
lık Bakanının, Azizoğlu'nun tuttuğu yolu red
dederek, Azizoğlu'ndan evvelki prensibi tatbi
ke dönmesiyle ve Azizoğlu'nun yurda ithal et
tirdiği faydasız ilâçların ithalini menetmesiyle 
bu iddiam Hükümetçe de resmen teyidedilmiş, 
kuvvet bulmuş ve memlekete hizmet olmuştur. 
Sosyal yardım fonunun ve bütçenin 716 nci ve 
726 nci bölümlerindeki paraların bütçe kanu
nuna ve mevzuata tamamen aykırı ve keyfî ola
rak yolsuz dağıtıldığı ve suçluluğun mucip bu
lunduğu hakikati ise, bizzat Meclis Tahkikat 
Komisyonunun incelemeleri ve matbu resmî ra
poru ile tesbit edilmiş, komisyonun müşterek 
kanaat ve kararı haline gelmiş ve delâili ile sü-
buta ermiştir. Şu anda vicdan huzuru ile kür
süden ayrılıyorum. Bundan sonraki karar, Bü-
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yük Milletimizin ve tarafsız vicdanın gerçek 
temsilcisi olmak, Hükümeti gereği gibi mura
kabe etmek, memlekette kanun ve nizamı hâ
kim kılmak ve milletin menfaatlerini her şeyin 
üstünde tutmak ve korumak mevkiinde olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. ı 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Söz

cüsü. ' 
HIFZI OĞUZ BEKATA (C. S. Ankara Üye

si) — Efendim, bir usul itirazı yapacağım; Ko
misyon Sözcüsü bu hususa muhalif olan bir ar- ş 
kadaşımızdır. Bu hususta sözcülük yapamaz. | 
Türkiye Büyük Millet Meelisinde böyle bir 
anane yoktur. I 

RUHÎ SOYER (Niğde Milletvekili) — Hem 
de aynı partidendir. 

BAŞKAN — Sayın Bekata evvelâ siz söz is
temeden konuştunuz; usule aykırı bir hareket 
ettiniz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. S. Ankara Üye
si) — Affmızı rica ederim. 

BAŞKAN — İkincisi, Komisyona ait bir iş 
Heyeti Umumiyede bahis konusu edilemez. Ko
misyon Sözcüsü olamaz ise, bunu komisyonun 
kararlaştırması lâzımgelir. Komisyondan bir 
itiraz vâki olmadıkça, Komisyonun Sözcüsüdür. 
Buyurun efendim. 

TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR
HAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlar, evvelâ Ruhi Soyer arkadaşı
mızın sataşmasına cevap vermek isterim. Bir 
hukuk devleti içinde yaşıyoruz ve vazife görü
yoruz. Bir hukuk devletinde suçları örtbas et
mek ne kadar vahim ise, suçsuzu da suçlu gös
termek, masumu suçlu göstermek de şerefsiz
liktir. Biz bunu müdrikiz Sayın Ruhi Soyer. 
Meclise niyabeten vazife görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Apaydın Meclise hitabe-
diniz. 

TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR
HAN APAYDIN (Devamla) — Sataşma vâki 
oldu. 

BAŞKAN — Siz sataşma münasebetiyle söz 
istemediniz, rapor hakkında söz istediniz. Şahsa 
hitabetmeyiniz, Heyeti Umumiyeye hitabediniz. 

TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR
HAN APAYDIN (Devamla) — Siz de çatışma- | 
İara meydan vermeyiniz Reis Bey. -l 
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Muhterem arkadaşlarım, biz gerçeği araştır

makla vazifelendirdiğiniz arkadaşlarınız olarak 
Tahkikat Encümeninde mevzuu derinlemesine 
tetkik ettik ve bütün delilleri tetkik ettik. Ge
celi gündüzlü bir faaliyet sarf ettik. Ne, bir ar
kadaşımızı peşin bir hükümle hareket ederek 
itham düşüncesi ve ne de aksine bir peşin hü
küm, hiçbir arkadaşımız da mevcut değildi. 
Aradan uzun zaman geçmiştir. Raporun dağı
tılması üzerinde de uzun zaman geçmiştir. Bu 
sebeple, evvelâ encümenimize verilen vazifeyi 
kısaca izah edeyim, muhterem arkadaşlarım. 

Halledilen maddeler dışında Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 21 . 10 . 1963 tarihli ve 81 
numaralı kararının 3 ve 4 numaralı bendlerinde 
eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Yu
suf Azizoğlu hakkında açılan soruşturma konu
larından biri, halen tetkik edilmekte olan konu 
şöyle ifade edilmektedir : Sosyal yardım fo
nundaki paraların sarfında suiistimalde bulun
mak ve bu fonu kanun ve nizama uygun ve isa
betle tevzi etmemek ve bölgecilik amaçlan gü
den ve bu sebeple tehlikeli faaliyetlerde bulu
nan şahıs ve derneklere bu fondan yardımlarda 
bulunmak. Bir de tehlikeli kimselere Hazine
den para vermek. 

Encümenimizin tetkik ile vazifeli olduğu 
mesele bundan ibarettir. Yani, sosyal yardım 
fonunun kullanılmasına ve bu fondan yapılan 
sarfiyata ve tevzie mütaalliktir. 

Ancak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın sosyal yardım konusundaki faaliyeti yalnız 
sosyal yardım fonunun kullanılmasına inhisar 
iotmemektedir. Ayrıca, Devlet bütçesinde, hakkın
da tahkikat yapılan Bakanın vazife gördüğü yıl
lar olan 1962 de 726 ncı ve 1983 te 716 ncı fa
sıllarda yer alan hastane, hemşire okulları ve 
sağlık merkezi yaptırmak üzere teşekkül etmiş 
müteşefbbis derneklere yardım bölümü vardır. 
Biraz evvel de arz ettiğim gibi muhterem arka-
iaşlariTn, Encümen imize verilen vazife sosyal 
yardım fonunun kullanılmasına mütaalliktir ve 
buna münhasırdır. Bütec tahsisatının kullanıl
masındaki yolsuzluk hakkında bir tahkikat vazi
fesi Encümene verilmemiştir. Esasen malûmları 
olduğu üzere, bütçe tahsisatının kullanılması 
Devlet muhasebesine taallûk etmekte, ayrı usul. 
ve merasime tabi. bulunmaktadır. Ancak muhte
rem arkadaşlarım; şunu 'i'ade edeyim ki, bu tah-
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kıkaıt sırasında Devlet bütçesinde numaralarını 
verdiğim fasıllardan yapılan tahsisatın kullanıl
masında bir suç işlendiğine muttali olsaydık, 
'bunu da raporumuza derceder, arkadaşlarımıza 
keyfiyeti ihbar ederdik. Bu da ayrı bir tahkikat 
mevzuu olurdu. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu 
biraz işgal deeeğim; fakat bâzı konuların aydm-
anmasmda fayda vardır. 

Sosyal yardım fonu, bunun mahiyeti hakkın
da dayandığı hukukî mesnet hakkında ve malî 
kaynak hakkında kısa hatlariyle malûmat arz et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlar Kurulu
nun 12 . 8 . 1961 tarihinde neşrettiği bir yö-
neıtmelik, muhtelif resmî müesseseler ve hususi 
mücmeBeler tarafından yapılan sosyal yardımla
rın bir merkezde toplanmasını hedef tutmakta
dır ve bu hususu tanzim etmektedir. Bu yönet
meliğin ikinci maddesine göre, Sağlık.ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Genel Mü
dürlüğünde sosyal yardım fonu ismi altında Ba
kanlığın tensibedeceği millî bankalarda bir fon 
kurulmuştur. Üçüncü 'maddeye göre bu fona ge
nel ve katma bütçeli dairelerle özel idareler ve 
belediyeler, sermayesinin yarısından fazlası Dev
lete aist müessese ve kurumlar, hususi kanunlar
la kurulmuş bankalar ve İktisadi. Devlet Teşek
külleri, sosyal yardım ve derneklere yardım na
mı .altında her yıl bütçelerine koydukları ödenek
lerle iştirak ederler ve bu ödenekleri bu fona 
yatırırlar. Bütçelere konulan ismen muhassas 
ödenekler fona yatırılmaz. Bu şekilde bir, iki 
yp üçüncü maddeler fonun teşekkülü ve fona iş-
,wak eden müesTOseler zikredilmiş. 5 nci mad
dede sosyal yardımın dayanacağı genel prensipler 
zikredilmiştir. Bunların hâdisemize taallûk .eden 
kısımlarını okuyorum. 

Birincisi, malî yardım, fertlere yapılmaz, der
neklere yapılır. Bu hüküm, bu prensdp yönetme
likte vaz'edilirken şu düşünülmüştür. Muhtelif 
müesseselere muhtelif şahısların müracaatları ve 
bunlara yardım yapılma.sı şekli tatbikatta müm
kün olamamaktadır. Bunları bir fonda topladık
tan sonra, yardımın yapılmasına, toplumun ken
di kendine teşkilâtlanması prensibine uygun ola
rak dernekler vasıta edilmiştir. Bu demek değil
dir ki, mücerret derneklere yardım yapılıyor. 
Dernek nihayet hükmi bir şahıstır, nihayet gene 
fertlere yardım yapılacaktır. Fertlere yapılacak, 
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fakat dernekler vasıtasiyle bu yardım icra edile
cektir. 

Diğer bir prensibe göre, yine yönetmeliğin 
5 nci maddesinde, yardıma müstehak dernek, tü
züğünde mevcut çalışma sahalarının en az yüzde 
75 ini kendi gelir kaynaklariyle temin etmek ve 
fondan gelecek yardımların, faaliyetlerinin ida
mesini değil, bunların ancak hızlandırılmasını 
Bağlıyacağını düşünmek zorundadır. Derneklere 
bu yardım yapılırken; yine biraz sonra bu me
seleye temas edeceğiz; bir tercih meselesi, han
gi derneğin tercih edilmesi lâzım?.. Fakat bu 
tercih talebe göre tanzim edilmiştir. Sosyal hiz
metler fonuna yatırılmak üzere fasıla ödenek 
ayıran vilâyet özel idare ve belediyeleri mev-
'Cudoldüğu takdirde, ibunlar için kendi vilâyet 
derneklerine yardımda aynı grupdaki dernekler 
sırasında tercih hakkı tanınır. Mütaakıp madde
lerinde yardım görecek dernekler gruplandırıl-
mış ve gruplandırılan derneklere, toplanan fon
dan ne nisbette yardım yapılacağı yönetmelikte 
sarahaten zikredilmiştir. Diğer bir maddesinde, 
derneklere bâzı mükellefiyetler tahmil edilmiş
tir. Sosyal Hizmetler Genel Müdürüne başka 
mükellefiyetler tahmil edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yönetmeliğin bah
settiğim hükümlerine ve esasen sosyal yardımın, 
yani kendi kendine yardım esasının tatbikatına 
göre derneklere yardımda talep esası hâkimdir. 
Yani bu fondan yardım yapılırken, salahiyetli 
ve vazifeli makam Türkiye'deki sosyal yardım 
derneklerini bir bir tesbit edip, bu tesbit edilen 
derneklere yardım yapacak değildir. Talep 
esastır. Dernek talebedeeek ve Bakanlık duru
munu tetkik edecek ve bu tetkike göre muayyen 
nisbette yardım yapabilecektir. Ama, durup du
rurken yardım etmiyecektir. Bu çok, ehemmiyet
li bir-noktadır. Talep esası başka bir bakımdan 
da kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak bir be
yanname esası kabul edilmiştir. Derneğin çalış
ması. tüzüğü, grupu, faaliyeti şu yönetmelikte
ki vasıflara uygun mudur, uygun değil midir? 
Bu nasıl tesbit edilecektir?. Bunu Bakanlık mı 
tesbit edecek, yoksa bir beyan esası mı kâfidir? 

Şimdi arkadaşlar, Yönetmeliğin 9 ncu mad
desine göre malî yardım görecek dernekler şu 
muameleleri yapmakla mükelleftirler. 

«A) Fondan malî yardım talebeden her der- . 
nek, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sos-
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yal Hizmetler Genel Müdürlüğünce istenecek 
bilgileri verir». Dernek bilgileri verir. «Her der
nek idare heyeti tarafından onaylanan son malî 
yıl bütçesi ile gelecek yıl bütçeleri ve hesap 
raporlarının bir nüshasını Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdür
lüğüne gönderir.» 

«C) Malî yardım gören her dernek, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler 
Genel Müdürlüğünce istenilen şökil ve aralık
larla, istatistiki bilgiyi vermeyi kabul eder. 
Malî yardım talepleri yazılı olarak yapılır.» 

Arkadaşlarım, !bizim Ceza Kanunumuzda da, 
beyan esasının müeyyideleri mevcuttur. Tali
matnamelerin kabul ettiği budur, başka türlü 
olması tatbikat bakımından mümkün değildir. 
Dernek şu bilgileri verecek. Faikat, bu bilgiler 
hilafı hakikat ise, bunların tetkiki yoluna git
mek demek bir çıkmaza girmek demektir, müm
kün değildir, Biz encümen olarak İçişleri Bakan
lığından derneklerin durumunu istedik. Bu der
neklerin durumu hakkında İçişleri Bakanlığı 
vilâyetlere yazdı, vilâyetlerden bize cevaplar 
geldi. Bu cevapların kısmı küllisi, esasen mahal
lî makamlar, vilâyet, emniyet vasıtasiyle der
neklere müracaat etmiş, derneklerin tüzükleri, 
programları yine o derneklerden alınmış ve 
encümenimize gönderilmiştir. 

Şimdi, Sayın Be'kata arkadaşımızın anladı
ğı mânada alırsak :ne olacak; senede bine va
ran derneklerin müracaatı polis tahkikatına gön
derilecek. Polis ne yapacak; bu derneğin ne ka
dar üyesi vardır, muhasebe durumu nedir, be
yan ettiği gelirde hakikate uymıyan bir hu
sus var mıdır, bunları tetkik edecek, bütün bun
lar Bakanlıkta toplanacak, Bakanlık polis yazı
larına göre yardım tevzi edecek. Bu sistem çok 
bürokratik olduğu gibi, yürümesi de mümkün 
değildir. Nihayet polisten bir mahkeme kara
rına raptı gereken hususlar istenecektir. Bun
ların idari makamlar tarafından tesbiti müm
kün değildir. Şu halde, yönetmeliğin esası be
yan esasıdır. Dernek beyanda bulunacak; be
nim şu kadar gelirim var, bütçe durumum şu, şu 
kadar üyem kayıtlıdır diyecek ve bu beyana gö
re kendisine yardım yapılacaktır. Bu beyan hi
lafı hakikat ise, ne olacak? Bu beyan hilafı ha
kikat ise ve bu anlaşıldığı takdirde, bu bir suç
tur: bu, cezai takibat mevzuu olur. 
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Şimdi, bu izahatımızdan sonra, iddialar mu

vacehesinde komisyonumuzun yaptığı tahkikatla 
vardığı neticeleri ve sayın arkadaşımızın yeni 
olarak ortaya sürdüğü iddiaları da nazarı itiba
ra alarak izahatta bulunacağım. 

Arkadaşım Meclis kürsüsündeki konuşmasın
dan ayrı olarak, bir de broşür bastırmış ve bu 
broşürü arkadaşlarımıza göndermiştir. Bu bro
şürde komisyonda verdiği izahattan ayrı olarak, 
yeni iddialar ileri sürmekte ve hattâ o kadar ki, 
bâzı hususlarda yalnız Devlet teşkilâtını değil. 
komisyonumuzu da mutadı veçhile itham etmek
tedir. özür dileyerek bunları da cevaplandır
mak mecburiyetindeyim. 

Arkadaşım, bir nokta üzerinde, bilhassa bü-
roşüründe hassasiyetle durmuş, bu başlığı ver
miş, «evrak imhası ve imali yolsuzluğu» demiş 

Arkadaşımın iddiası şu; eski Sağlık Bakanı 
arkadaşımız hakkındaki iddiaların tahkiki için 
encümen vazifelendikten sonra, arkadaşımın 
Tahkikat Encümeninde bir ihbarı vuku bulmuş
tur. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında. 
tatil günü olmasına rağmen bu mevzularla alâ
kalı daire memurları Cumartesi Pazar günleri 
çalışmışlar ve birtakım suç teşkil eden evrakı im
ha etmişler, dosyalarda tahrifat yapmışlar. Ar
kadaşım bunu iddia etmiş. Fakat komisyonda 
da .hangi hususlarda olduğunu söylememiş, teker 
teker beyan etmemiş. Arkadaşım üstü kapalı ola
rak şunu ifade etmek ister: Komisyon bu vaziyet 
karşısında gereken alâkayı göstermemiş, adetâ 
suçun işlenmesine seyirci kalmıştır. Fakat ha
kikat hal şudur: Arama istemiş Sayın Hıfzı Oğnz 
Bekata, Bir Devlet dairesini, bir mahkeme gibi, 
Tahkikat Encümeni âni olarak'bassın. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilgili dairesini 
bassın ve buradaki evraka el koysun. Adetâ 
hususi şahıslarda yapılan arama kararı gibi bir 
arama yapsın. Arkadaşımızın istediği bu. Fakat, 
encümenimiz pek haklı olarak, kendi salâhiyet
lerini bu noktada tetkik etmiştir. Biz encümen 
olarak İçtüzüğe bağlıyız, bir mahkeme gibi ça
lışanlayız, salâhiyetlerimiz mahduttur. Şahit 
çağırırız, şahit gelmezse ihzaren çağırılması yo
luna gideriz. Bizim tetkik salâhiyetimiz dahi 
yoktur. Arkadaşım bunu istiyor. Encümende 
bunun münakaşası olmuş, muhtelif fikirler der-
meyan edilmiş, ve netice itibariyle Tahkikat En
cümeninin Devlet dairesinde alâkalı daireyi bir 
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arama karan vererek arama icra etmesi, çekme- I 
çeleri açması, oradaki evrakları alması mümkün 
görülememiştir. Ancak, evraka vaziyet edebil
me kararı ittihaz edilmiş ve arkadaşlarımızdan 
naip heyet bakanlığa gitmiş, iddialarla ilgili ev
rak ve dosyaları teslim almışlardır. Fakat, ar
kadaşım her şeyi anlatmıyor. Bâzı hususları, 
kendi iddiasına uygun olan hususları arkadaşla
rına söylüyor. Bir lâfın aşağısı var, yukarısı 
var; bir resmî yazının altı var, üstü var. Bir 
cümleyi alarak burada birtakım iddiaları ileri 
sürmek doğru değildir. Hukukî usullere uygun 
değil, kanaatimce. Arkadaşım çok kıymetli 
bir hukukçudur. Bunu gayet iyi bilir. Arka
daşım bunu encümene söylemekle iktifa etme
miş, Başbakanlığa durumu derhal bildirmiş. 
Bu nokta. üzerinde bilhassa durmak istiyorum. 
Başbakanlığa acele olarak bir ihbarda bulunmuş 
bunun bâz; kısımlarını okuyayım. 

«Yüksele Başbakanlığa 
Kanunen noksan belgelerin şimdi ikmaline 

teşebbüs olundu..» Efendim, okuyayım mı? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara üyesi) — Hepsini okuyun. 

TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR
HAN APAYDIN (Devamla) — «..Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde yaptığım konuşmada Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal, Hizmetler 
Genel Müdürlüğünde sosyal yardım fonu tevzi
atı ile alâkalı dosyalar içindeki sorumluluk taşı
yan ve Bakanın kanun dışı keyfî takdirlerine 
ait bulunan bâzı vesikaların imhasına teşebbüs 
edildiğini» ileri sürmüş ve bunun birkaç, örne
ğini göstermiştir. Bu vesikaların bir kısmının 
foto - kopileri ilişik olarak sunulmuştur. Bu fo
to - kopilerin hakkında ayrıca izahat vereceğim. 
Bize de geldi. «Bu açık ithamıma rağmen, Aziz-
oğlu Meclisde bu olayı red ve tekzip edememiş
tir. Son günlerde, bilhassa Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından istifasını mütaakıp hak
kında tahkikata konu teşkil eden bütün dosyala
rın bir bir taranmak suretiyle; 

1. Sosyal yardım fonundan yardım yapılma
dan önce, yardımın yapılıp yapılmamasını tâyin 
için kanunen alınması şart olan belgeler alınma
dan, keyfî ve kanunsuz yardım yapılan dernek
lerin muallel dosyalarının tetkik edilerek kanu
nen noksan belgelerin şimdi ikmâline teşebbüs 
olunduğu; 
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Keza bütün dosyalarda mevcut ve suç unsuru 

mahiyettindeki sorumluluğu mucip ve Bakanla 
alâkalı bir vesikalar ise dosyalardan çıkarılarak 
imha edilmiş olduğu; 

Bütün bu mesuliyeti mucip işlemlerin yapıla
bilmesinde geceleri Sosyal Hizmetler Genel Mü
dürü Osman Yasar, aynı daire Genel Müdür Mu
avini Nedim Coşkun, aynı dairede Memur Harun 

j Karakaş ve evvelce bu dairede çalışmış olup halen 
Anayasa Mahkemesinde Raportör Ural Savaş'm 
geceleri dairede çalıştıklarını. 

Bu suç delili evrakın bir kısmının yukarıda 
adı geçen memurlardan Harun Karakaş'in yazı 
masasının çekmecelerinde kilitli ve keza bu me
murun sağ yanındaki dolabın üst kısmındaki 
kitapların arasına saklamış bulunduğunu kati şe
kilde öğrendim.» Daha okuyayım mı? 

Şimdi arkadaşlarım, Sayın Bekata arkadaşı
mız gerçekleri araştırmak istiyor, vazifesidir; 

I hepimizin vazifesidir. Tekrar ediyorum, en ya-
I kın arkadaşımız olsa bu ithamlar karşısında çok 
j sevdiğiniz arkadaşınız eğer suç işlerse, onun suç

luluğunu tebarüz ettirmek bizim vazifemizdir. 
Fakat, bu gerçekleri araştırırken, biraz da poli
tika yönünden arkadaşınızı yanıltan nokta şu ol
du. Ne yapıyor arkadaşımız?... Mediha Ekit, 
orada çalışan bir memur. Memur pisikolojisini, 
memurun durumunu bakanlık yapan, umum mü
dürlük yapan arkadaşlarımız vardır, bilirler. 
Kırgınlıklar, bakana karşı kırgınlıklar olabilir. 
Bakanın haberin yoktur. Fakat bir memur Ba
kana kırılmıştır. Karşılıklı husumetler... Bir 
umum müdüre memurun husumeti... Bunların 
hepsi, yalnız bizde değil dünyanın her tarafında 
vardır. Mediha Ekit isminde Sosyal Hizmetler 
Genel Müdürlüğünde çalışan bir memur Hıfzı 
Oğuz Bekata arkadaşımızın mücadelelerini bili
yor, kendisine haber veriyor, diyor ki : «Ben 
orada çalışıyorum. Memurlar kasadaki evrakı ki
litliyorlar, ben bunu gördüm. Evrak imha edi
liyor.» Arkadaşım bu sözü kâfi görüyor. Kâfi 
değil. Niye toplanmış bu memurlar, niye araştır
mazsınız Sayın Bekata? Biz komisyon olarak 
toplanmışız, vazifeye başlamışız, Bakanlığa yazı 
yazmışız. İki gün zarfında şu, şu. şu evrakı bize 
gönderin, demişiz. Onlar toplanmışlar, ayrılan 
bir memuru da çağırmışlar ve Tahkikat Encüme
ninin istediği evrakı hazırlamak için Cumartesi 
Pazar günleri çalışmaya koyulmuşlar. 
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Bunun gizli kapaklı hiçbir tarafı yok, açık, 

'bir toplantı. Fakat, o memur arkadaşımızın Sa
yın Bekata arkadaşımızla lıüLsnüniyetle söylediği 
gerçeklere aıl't bâzı hususlarda kanaatleri var
dır. Bunun mücadelesini yapıyor. Verdi şöyle 
bir malumat]. Arkadaşını düşünmeuniş ki, «Sen 
böyle söylüyorsun amıa, arkadaşının dolabının 
gözıüne bakmanız pek memuriyet karakterine 
sığmaz.» 

Sonra, arkadaşlarımı her şeyi itinamı ediyor-
Talhkikat Komisyonunun âdeta, arkadaşımızın 
ifadesine göre âdette, şu raporu bile mualleldir. 
Şu: Mbc'/isvö vazife gören Td^kikat Eticüm,e?ıiinin 
raporu daılıi mualleldir, diyor. Çok defa söyle
miştir bunu. Bunda da bir şüphesi vardır. Tah
kikat Encümeni, İçtüzüğün kendisine verdiği 
sailâllıiiyeıti kullanırken . hukukî tereddüde dür
müştür. Arama yapabilir imiyim, yapamaz mı
yım? Savsaklamıştın-, diyor. Onu demek istiyor. 
Yok arkadaşlarım, Mr Devlet teşkilâtına itimat 
edeceğiz. Daire, Sağlık ve Sooyal Yardım Ba
kanlığı; vekil iayrılımıiş ve üzerlerinde bir tazyiki 
kalmamış. Falhreltltin Kerim arkadaşımız gelmiş. 
Fahrettin Kerim arkadaşımızı tanırız. Bu mev
zularda son derece titizdir, hattâ fazla titizdir. 
Hepsi bir araya gelecekler, aman şu evrakları 
imha edelim dılyecekler. Kimi kurtarmak için? 
Bakanı, Yusuf Azizıoğlu'nu. Seviyorlar kendisini 
belki, ama hiç kimse bu kadar cüret gö'stereımez. 
Devlet teşkilâtını da, umum müdürlüğünden 
en alt 'Memesine kadar baştan aşağı itinam ede
meyiz .arkadaşlar. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C Senatosu An
kara Üyesi) — Mevzua gel.. 

TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR
HAN APAYDIN (Devamla) — O sizi alâkadar 
ölmez, ben vazifemi bildiğim' gibi ifa ederim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C Senatosu An
kara Üyesi) — Sonra malhculbolacaksınız, dik
katli olunuz. 

BAŞKAN — Yerinizden konuşmayınız efen
dim. Siz bir şey mi soruyorsunuz? 

TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR
HAN APAYDIN (Devamla) — "Reis Bey, ar
kadaşım müdahale ediyor, «mahoubolacaksınız» 
diyor. 

ıBAŞKAN — Reis vazifesini bilflyor, lütfen 
konuşmanıza devam edin. 

TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR
HAN APAYDIN (Devamla) — Evet arkadaşla-
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rim; memurların toplanması Tahkikat Encüme
ninin yazısı üzerinedir. Nitekim Tahkikat En
cümeni gitmiştir, evraka el koymuştur, evrakı 
al'inıştiir ve eksiksiz olarak almıştır. O Harun 
Karakaş ismindeki memur broşüründe şöyle di
yor - yani gerçekleri ortaya koyalım, objektif 
olarak, vazifemiz bu, burada şalbsi davacı de
ğil, bir müddeiumuımi gibi umumi menfaatleri 
müdafaa ediyoruz. Şalhısi davacı durumda de
ğiliz diyor ki broşüründe; hemşehrisi, adamı-
Harun Karakaş'in ifadesini aldık, oraya geti
rilmiştir. Hayır diyor, «ben bakan zamanında 
gelmedim» durumu da böyle, «bakandan sonra 
geldim. Sadece bir hemşehrilik sıfatımız vardır. 
Fakat, biçjbir adanda garabet yoktur.» Diyor ki, 
«Bâzı evrak meselâ balkanın seyahatinde tuttu
ğu notlar. Aman kaybolmasın, çekmeceye ko
yayım dedim ve .kilitledim.» diyor. Şimdi adamın 
suiniyeti olsa., evrakın mahiyeti şu : «Bakanın 
'seyahatinde tuttuğu notlar.» Vatandaşla, temas 
etmiş, ihtiyaçlaırı aksetmiş. Bir, iki, üç, dört, 
beş, altı... Raporda var. Bunu teslbıit etmiş. 
Şurada hastane yapılması vesaire... Bakan da 
bunu alâkalı daireye havale etmiştir. Bir ba
kanlığa .aidolan bir iş. Suiniyet sahibi olsa., alır 
yırtardı. Aksine, memur bunu gözüne kilitle
miş ki, kaybolmasın diye. Hâdise bundan iba
rettir. 

Şimdi arkadaşlarım, bu mevzu üzerinde biraz 
duruyorum, tekrar özür dilerim'. Bizim vazi-
yed etmemiz de kâfi bir muamele değil- Arkada
şımızın Başbakanlığa verdiği1 istida üzerine; 
ki, bizim kanunen salâhiyetimiz dâhilinde değil, 
ıbiz yapamaıyıız; her vekâletin bünyesinde bir 
otokontrol sistemi vardır, müfettişlere durum 
(bildirilmiş ve müfettişler geceleyin alâkalı dai
reye gitmişler. 

Şimdi, bu tutanağı da okuyacağız : «Saat 21 
de, gece saat '21 de 'Sosyal Hizmetler Genel Mü
dürüne gidilmiş, dairenin kapalı olduğu ve elek
triklerin yanmadığı görülmüş, binanın bekçisi 
buldurularak daire açtırılmıştır. Dilekçede bah
si geçen memur Harun Karakaş'm, çalıştığı ma
sa gözlerinin kilitli olması dolayısiyle, adı geçen 
memur, Daire Müdürü evine gönderilmek sure
tiyle celbedilmiştir. Harun Karakaş'm çalıştığı 
masanın bütün gözleri açtırılarak içinde bulu
nanlar tamamen gözden geçirilmiş, dernek bina
larına ait fotoğrafla boş dosya kartonları, blok-
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notlar, matbu evrak ve boş yazı kâğıtları bulun
duğu ve bunların muntazam bir şekilde yerleşti
rilmiş olduğu görülmüştür. 

Resmî evrak olarak Bakanın Diyarbakır gezi
sine ait notların gönderildiğine dair özel Kalem 
Müdürlüğünün 19 Nisan 1963 tarihli yazıları ile 
Hani Kazası Sağlık Merkezi Yaptırma Derneğine 
yardım talebini havi ve Bakana yazılan hususi 
mektubun aidiyeti cihetiyle gönderildiğine dair, 
Sosval Yandım İşleri Genel Müdürlüğünün 
30 Mart 1963 tarihli yazıları bulunmuş ve baş
kaca bir evrak zuhur etmemiştir. Masanın sağ 
yanınidaki (madenî etajerin üst tarafındaki gözü 
açık olup anahtarların üzerinde bulunduğu ve 
içinde de muhtelif Türkçe romanlar meveudolup 
bunların sayfaları arasında her hangi bir yazı ve 
evraka raışlanmamıştır.>> Romanı bile karıştırmış
lar, arkadaşımızın istidası üzer:ne. Gece saat 
dokuzda müfettişler gitmişler. «Masanın üzerin
de bulunan iki dosyanın da günlük muameleye 
veya intizarda tutulan evraka aidolıduğu anlaşıl
mıştır. Sosyal refah dernekleri ile diğer dernek
lere yapılan yardımlarla ilgili evrak ve dosya
ların avrı bir odada bulundurulduğu ve her 
hangi bir şüpheyi •muc;bolmıyaeak şekilde ve 
muntazam (surette dolaplara yerleştirilmiş oldu
ğu gönül'müştür. Isıbu tutanak tarafımızdan tan
zim ve imza edilmiştir. 'Sağlık ve 'Sosyal Yardım 
Bakanlığı Başmüfettişi Doktor Atıf Yörükoğlu, 
Saflık ve Sosyal Yardım Balkanlığı Teftiş Kuru
lu Başkanı Doktor"iSela.ha.ttin Arcan, 'Soisyal Hiz
metler Genel Müdürlüğü Birinci Şube Memuru 
Harun Karakas. Daire Müdürü T ahir özgören.,» 
Avrıca müfettişler bir de rapor tanzim etmişler, 
mesuliyet ciheti olup olmadığını da araştırmış
lardır. Arkadaşımızın iddiaları sabit olmamıştır. 
muhterem, arkadaşlarım. 

Simdi, yine arkadaşımızın bir mucip imha
sı iddiası var. Bir mucip hazırlanmış, bu imha 
edilmiş. Bir resmî evrak imha edilmiş. Yolsuz ak
tarma yanılmış. Yine, bir evrak imhası olduğu 
için ona da kısaca t om as edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, yönetmelik hüküm
lerini nv7, ettim. Yönetmelik hükümlerinde fonun 
yüzde 65 nisibeti, emval refah derneklerine avrıl-
m ^ ı ıV^^.neVted^. Y'ne - muavven bir nid>°t. 
viİ7de 15 talebe derneklerine, vüzde 1.0 kültür 
d.,VHT>kleT,inr>. -vüzde hes Bakanlık emrinde, vüvdp 
5 di-^er *wval p;aveli derneklere. Fonun teşkilini, 
fona, iştirak şeklini arz ettim. Muhtelif müessese-
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ler, bu fona para yatıracak. Bu fona para yatır
ma işi tabiî bir anda olmuyor; bir sene içinde 
oluyor ve bu arada talep üzerine muhtelif teşek
küllere yardım ediliyor. Ressan Hanım isminde, 
arkadaşımızın bilhassa ifadelerinde istinadettiği 
bir şahit; Sosyal Hizımetler Genel Müdürlüğü 
Birinci Şube Müdürlüğünü yapmış. O hanım İn
giltere'de sosyal hizmetler mevzuunda çalışmış. 
Kendisinden dinledik. Kendisinin bir tezi var. 
İfadesinde var, isterseniz okurum. 

Ben bu işi tetkik ettim, benden başka Tür
kiye'de otorite yoktur. Benim kanaatim şudur, 
diyor. «Sosyal yardım münhasıran sosyal refah 
derneklerine yapılmalıdır; başka teşekküllere ya
pılmamalıdır. Esas tezim bu» diyor. «Bunun 
için mücadele ediyorum» diyor. Birinci Şubede 
mamur, Bakan politikası olan bir insandır. Hü
kümet âzasıdır. Bakanın politikası, esas müra
caatlar göz önüne alınarak kültür demeklerine 
yardım yapılmasını terviç etmek istemektir. Esa
sen taleplerin çoğu da oradan geliyor. B:zde top
lum kaıkın-maısında teşkilâtlanma safhasına sos
yal refah derneklerinin altında kâfi derecede 
ulaşılamamıştır. Fakat, memur Bakanın politika
cına karşıdır. «Bunun (mücadelesini ben yaptım, 
Bakanlık içerisinde» diyor. Yani memur Baka
nın politikasına karşı mücadeleye girişmiştir. 
Zaten bütün hikâyeler de buradan başlıyor. Fa
kat, bu hanım hakkında arkadaşların bir de ka
naati vardır. Bu da dosvada mevcuttur. Yamnda 
çalışan arkadaşlarını, âmirlerini ve idari teşkilât
ta vazife gören arkadaşlarını dinledik. Bu hanı
mın çok geçimsiz olduğunu, âmir tammadığmı. 
her hangi bir mevzuda bütün hiyerarşivi atlayıp 
Bakana kadar gittiğini ifade ettiler. Daha ağır 
tâbirler de kullandılar. 

Şimdi arkadaşlar, bu fonun teşekkülü bir se
ne içerisinde olduğuna göre ve yardımlar da pa
ra (miktarına göre yapıldığına göre. bir mı wl-
miş - yüzde 65 nisbetinde sosyal refah dernekle
rine, yüzde 10 kültür derneklerine - bu n'sbet 
kültür ve talebe derneklerinde bir miktar aşıl
mıştır. 

Bunun aşılmasına arkadaşım broşüründe 
der ki, «Vâkıftılar, bile bile yaptılar» Haıvır vâ
kıf değil. Arada bir cevaplar veriyorum, özür di
lerim. Arkadaşım derki, «Bütün suçlar varittir 
diye, Komisyon karar verdi. Ama, balkan bundan 
ayrıdır. Memurlar yapmıştır.» Hayır, hikâye öy-
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le değil. Biraz sonra izah edeceğim. Bu işin tat
bikatı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünde 
yapılmaktadır. Onun da muhtelif şubeleri var. 
Tabiî bakanın buralara kadar inip her an tahsi
sattı aştı mı, aşmadı mı, beş kuruş mu aştı, elli 
lira mı aştı, yüz lira mı aştı; bir bakanın çalışma 
şeklini bakanlık yapan arkadaşlarımız daha iyi 
bilir; bunu bir Bakanın her an kontrol etmesi 
mümkün değil. Aşıldığını Rofean hanım bilecek, 
bunu başkası bilemez. Nitekim, muttali olmuş, 
demiş ki «Bu aşılıyor. Yönetmeliğe istinadettik, 
yönetmeliğe bir muhalefet hali olmuştur,» diyor. 
Bunun üzerine diğer gruplarda aktarma yapıl
ması düşünülmüş, hazırlanmış, fakat Bakanlığın 
Hukuik Müşaviri demiş ki, «Siz bu aktarmayı ya
pamazsınız, bu bir yönetmeliktir. Yönetmelikler 
Bakanlar Kurulu tarafından neşredilmiştir. Ay
nı usule, ayni prosedüre tabidir. Bu itibarla, 
ancak Bakanlar Kurulu bunu değiştirebilir,» de
miştir. Bu mucipten bunun üzerine vazgeçmiş
ler. Bakanlığın politikasına uygun olarak, 
nisbetleri değiştirmek suretiyle bir yönetmelik 
tadilâtı hazırlamışlar. Bunu Fahrettin Kerim 
Bey efendi gayet iyi bilirler zannediyorum. Onun 
zamanında Bakanlar Kuruluna sevkedilmesi için 
bakanlıkta hazır duruyor. Ondan sonraki durumu 
bilmiyorum. Bizim muMâü olduğumuz kısım bu 
kadardır. 

Kaldı ki, yeni Anayasamızın bir maddesine 
göre, her bakanlık, kendi teşkilâtııyle ilgili olarak 
kendi bakanlık yönetmeliğini yapma salâ'Mvetini 
hâizdir. Fakat, bu Bakanlar Kurulu tarafından 
çıkarılmış bir yönetmeliktir. Hele bu mucibin de, 
aktarmanın da yapılıp, yapılmıyacağı hususu 
hukukî bakımdan kabili münakaşadır. Hazırlan
mış ve bu safhada.. 

Şimdi arkadaşim der ki, bu mucibi hazırladı
lar. Canım, gizli bir tarafı yok bunun bütün şa
hitler bütün umum müdürler ve müsteşar da 
söylüyor, bunu. «Hazırladılar ve imha ettiler. 
Kanunsuz olduğu için imha ettiler ve başka bir 
yola sapmak istediler» Ne mucip imhası var ne 
evrak imhası var, ne de böyle vahim bir durum 
var, ortada. Sadede bir hukuki mesele yine mü
nakaşa edilmiş. Biz bir aktarma, yapar mıyız; 
hukuk müşaviri «Yapamazısınız efendim» demiş 
Bu yönetmelik icabı. Bunun üzerine vaz geçmiş
ler. Burada şahitlerin ifadeleri de var. Fakat, 
vakitlerinizi işgal etmiyeyim. 
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Muhterem arkadaşlarım; mucip hikâyesi de 

bu. Tahsisat tecavüzü meselesinde, yine biraz son
ra izrıh edeceğ'm. Bunu seneye göre nazarı itibara 
almak lâzımdır. Bakanlığın bize verdiği malû
mata göre, Bakanlığın mesul şahıslarının bize 
verdiği malûmata göre, bu fonda zaman 
zaman . görülen gruplarda aşmalar, bilâhara 
yapılan tahsilatla bir ayarlama yapılmakta ve 
tevazün hâsıl olmaktadır. Bakanlığın alâkalı men
supları bir beyânda bulunmuşlardır. Bu tahsisat 
tecavüzünde de büyük bir suiistimal varmış gibi 
düşünmek mümkün görülmemiştir, kanaatimizce 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, gene arkada
şımın şartlı bağış yapılmak surettiyle, şartlı bağış 
namı altında fertlere yardım yapılmak suretiyle 
kanunsuz hareket edildiği şeklindeki iddiasına 
geliyorum. Bunu da tahkik ettik. Arkadaşım bro
şüründe de bunu yazmış ve bâzı isimleri rumuzla 
ifade etmiş. Ben de kimseyi rencide etmemek 
için gene rumuzla hâdiseleri izah edeceğim. 

Savm Şevket Raşit Hatipoğlu'nun Maarif 
Vekilliği zamanında «N. R. S. Balıkesir'de öğ
retmen bir arkadaş.» Vahim bir hastalığa uğra
mış : Brürger. Doktor arkadaşlarımız bilirler, 
brürger denilen hastalığa ueramış.. Maarif Ve
kâletine müracaat etmiş, tahsisatı mestureden 
kendisine bir miktar yardım yapılmış. Fakat, 
bu yardım kâfi gelmemiş. AlmanyaVa gitmesi 
icabediyormuş. Savm Şevket Rasit Hatinop-lu, 
Bakan arkadaşı Azizoftlu'na, kendisinin bir tah
sisatı oldupru için, rica etmiş, buna yardım edin, 
demiş. Hakikaten adamın da ranorlan v. s. var. 
Çok acıklı bir durumu var. Brürger hastalısına 
yaka1 an an öğretmen Bakanlığa eelmis. Bakan
lık fertlere vardım vapamaz. Zaten maksat da 
bu. Ya!mz Saflık Bakanlığına gitmivor. Bütün 
vekâletlerde bu şekilde vardım talepleri vardır 
ve hanlar Saflık Bakanlığına firönderilivor. Ba
kanlıkta bu vardım dernekleri vasıtasivle ya-
-nıMın-ı ioin. derneklere bu şahısları gönderivor. 
n-önd/^n rlp bn ihbarları vanan hanım. Birinci 
Snbe Müdürü Ressan TaseıoSlu. Kendisi elya-
7icn î]p. /ip vazmıs. S^sval vardım dernepi ve 
vnks'Hİ nas+fdara vardım derneği, iki dernek. 
On o, o-i+vvıis. "Rıı resim öğretmenine dernek vası-
t,as?iri o v»ir miktar vardım vamlmıs. Broşürde de 
irn.Tr.+iı̂ T». Kendisine yapılan yardım şekli de 
bun d *vn ibadettir. 

Dnnn bncîka bir hâdise : M. G. kanser hasta
lığına müptelâ, raporları da vardır. Kanser has-
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talığma müptelâ. Durumu Bakanlığa aksediyor, 
şunları enteresan bulduğum için okuyacağım 
muhterem arkadaşlar. 

Arkadaşımın broşüründe yine aynı tatbi
katı görüyoruz. Dinlenen şahitlerin konuşmala
rının birer cümleleri alınmış ve bunlarla birta
kım ithamlarda bulunulmuş. Meselâ diyor ki, 
Tahkikat Encümenine, sosyal yardım derneği 
başkanlarından biri şahit olarak gelmiş : 
«Evet» demiş, «Bana şartlı olarak para verdi
ler", fertlere yardım yapılsın diye». Yani, bunun 
takdim ediliş şekli de biraz tuhaf. Yani, Bakan 
bir şahsa el altından yardım etmek istiyor, men
faat temin etmek istiyor. î lk başlangıçta, biz 
bunu bir suiistimal, diye görüyoruz. Vahîm bir 
suiistimal. Devletin parasını, el altından birta
kım şahıslara menfaat temin etmek suretiyle 
kullanmak. Fakat, tatbikatını da burada müşa
hede ettik. Ressan hanımın mektubu üzerine, 
kendisine yardım yapılan öğretmen R. N. S. 
nin durumu hakkında Bekir Sıtkı Bayraktar-
oğlu, ki Sosyal Hizmetler Derneği Başkanıdır, 
kendisine yemin ettirdik ve ifadesini aldık; 
«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sosyal yar
dım fonlundan Derneğimizin 1962 bilançosuna 
göre tediyesi gereken meblâğın tamamını ala
mamakta isek de 1963 yılında ve ilk defa sözü 
geçen fondan derneğe 9 000 lira tediye edildi. 
Bu tediyeye takaddüm eden günlerde gerek Os
man Yaşar Beyefendi ve gerekse Ressan Taşçı-
o«Hu, Derneğe telefonla müracaat ederek Derne
ğin isteminin Bakanlıkça yerine getirileceğim, 
ancak 9 000 liranın tedivesinin mümkün bulun
duğu, bu meblâğın 3 000 lirasının Avrupa'da 
tedavive tabi tutulan bir ortaokul öğretmenine 
verilmesi imkânı mevcut ise memnun kalacak
larını: bu öğretmenin Millî Eğitim Bakanlığın
dan aldığı tedavi masrafı ile zaruri masrafla
rını karşılamak imkânından mahrum bulundu
ğunu; Millî Eğitim Bakanlığının yardımının 
tahsisatı mestureden vamldifhı-n» hevan. ettiler. 
Bu konuşmalar sıı-asvrıda Maarif Vekili Hatin-
n^n'npıı. Sa*bk Bakam .Azizoftlu'na da ricası 
bulundu'»!! crflnü v e A^i/o^lu'nun da Osman Ya
şar beve «TnümVfın olanı vammz» seklimde isi 
havale etmiş olduğunu bevan ettiler. Dernek 
Başkanının bpvam-nn, o-ö^p. va,W^m alan arkada
şın durumu bn. R. N. S. isimli öğretmenin du
rumu bundan ibarettir ve bunu arkadaşımız bir 
suiistimal olarak takdim etmektedir. 
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Başka bir hâdise de kanserli bir hastaya yar

dımdır. M. G. isimli bir hanıma, kocasının mü
racaatı ile, bir dernek tarafından yardım yapıl
ması hususunda Bakanlığın alâkalı memurları 
tavassutta bulunmuşlar. Bu dernek başkanları
nın tamamen hepsini dinledik. Bakanın, kendi
leri üzerinde her hangi bir tazyiki olmadığını 
ve bu şekilde muvazaalı bir bağış anlaşması ya
pılmadığını, beyan etmişlerdir. îşte bu kanserli 
hastaya da bu şekilde yardım yapılmıştır. Üç 
ay sonra da kanserli hasta vefat etmiştir. Ar
kadaşımın broşüründe de büyük bir suiistimal, 
diye ortaya attığı hâdiseler bunlardan ibarettir. 

Gelelim Florance Niğhtingale Derneğine ya
pılan yardıma. Bunu da müsteşar izah etmiştir. 
Florance Niğhtingale Derneğine bütçeden yar
dım yapılmıştır. Fakat, Sosyal Hizmetler Aka
demisi, diye bir akademi mevcuttur ve bunun 
öğretmen tahsisatı mevcut değildir. Bu akade
mide çalışan öğretmenlere ödenek verme mevzu
unda Florenee Nightengale derneği yardımda 
bulunmuştur. Tevfik Sağlam zamanında yazılan 
bir yazı broşürde de vardır. Buradaki mesele 
bundan ibarettir. Arkadaşımız bunu da büyük 
bir suistimal olarak takdim etmektedir. 

Bir de muhterem arkadaşlarım vaktinizi al-
mıyacağım, kısa keseceğim, tutturmuştur arka
daşım, Kulp Derneğine yapılan yardımda suis
timal vardır, diye. Üzerinde tahrifat yapıldığı
nı iddia ettiği dosya budur. Diyor ki, iki tane 
formüler var. Formülerden bir kısmı hakkın
daki malûmat, diğer formülere uymuyor. 

Bundan şu anlaşılır, demek istiyor arkada
şım; evvelâ bir formüler verilmiş, burada der
neğin beyan edilen gelir durumu itibariyle 50, 
bin lira yardım yapılmıştır. 50 bin lira yardım 
yapılamaz, bu yardımı yapamazlar. Fakat, bu
na yardım yapmışlardır, işi örtmek için bir 
formüler daha dosyaya koymuşlardır. Bende
niz de teklif ettim, dosyayı. Esas formüler mü
hürlü, Kültür ve Kütüphane Derneği Başkan
lığı mührü ile mühürlü ve dernek başkanının 
imzasını taşıyan resmî bir formüler ve arkasın
da da derneğin bütçe durumu hakkında bütün 
idare heyeti âzalarının imzaları ile malûmat 
var. Bunlar dosyada mevcuttur. Diğer bir for
müler hakikaten farklıdır, Fakat, bu, mühür
süz.. 
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HIFZI OĞUZ BBKATA (C. Senatosu An

kara Üyesi) — İmza? 

TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR
HAN APAYDIN (Devamla) — îmza, Metin 
Yalçın Başkanveklli. 

Şimdi, birincisi mühürlü, imza edilmiş ve 
muntazam bütçe durumu da eklenmiş. Şayanı 
dikkat olan şey, Metin Yalçm'da burada Maa
rif Müdürlüğü yapıyor. Orada bir zatın imzası 
da mevcuttur. îkiyüzbin lira olarak bütçe du
rumu gösterilmiştir. Şimdi, şu dernek dosya
sında diyor ki, iki tane durum var. Farzedelim 
ki, böyle bir durum var. Kendisi de Bakanlık 
yapmıştır arkadaşım, Bakanlık yapan arkadaş
lar da vardır. Birçok başka Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanları buradan gelip geçmiş ve ge
lip geçecektir. Mesuliyet aranırsa; muhtelif 
umum müdürlükler, bunlardan biri Sosyal Hiz
metler Grenel Müdürlüğü, burada muhtelif şu
beler ve burada tutulan dosyalar, yüzlerce dos
ya var. Bir Bakan bunların hepsini tetkik ede
cek, kontrol edecek, aman ne yapıyorsunuz ço
cuklar, burada bir formüler var, eksik. Şimdi 
bunu yapmak muhalif olmak demektir. İçişleri 
Bakanlığında Sayın Bekata zamanında yapılan 
muameleler hakkında bir tahkikat yapmaya gi-
rişilse, kendisinin hiçbir kabahati yoktur, fakat 
İstanbul Tapu Dairelerindeki dosyalarda ek
siklikler var, bundan İçişleri Bakanı mı mesul 
olacaktır? Bakan bunların hepsini tetkik ede
mez. Bu müesseseler nasıl yürüyecektir ve Tür
kiye'de bir Bakanlık vazifesini nasıl ifa edecek
tir? Bu felce, uğratmak, demektir. Kaldı ki, bu 
durumu da izah ettim. Esas formüler mühürlü, 
başkanın imzasiyle imzalı; diğer formüler bel
ki de bir numune göstermek için yapılabilir. 
Şüphe, daima aleyhte değil. Bu bir hukuk ka-
idesidir; şüphe itham edilenin lehine kullanı
lır. 

Şüphe etsek burada bir sahtekârlık var mı 
diye, belki birincisi bir numune olsun diye gös
terilmiş ve orada kalmış olabilir. Aleyhte de 
düşünsek, Bakana bunun izafe edilmesi nasıl 
mümkün olur? 

Muhterem arkadaşlarım, bir yerde arkada
şımızın dedikleri doğrudur. Diyorlar ki, dosya
da mevcut bu beyanlar Tahkikat Encümeninin, 
İçişleri Bakanlığı tarafından, Valiliklere gön
derilerek yapılan tahkikat sonundaki malûmat-

16 . 12 . 1964 O : 2 
lar birbirine uygun değildir. Meselâ, talimat
nameye göre yardıma müstahak dernekler en 
az % 75 nisbetindeki gelirini kendi kaynakla
rından temin edecek ve yardımları faaliyetinin 
idamesi için değil, hızlandırılması için alacak. 
Yani, esas prensip budur. Onun için, meselâ 50 
bin lira yardım yapılan derneğin en aşağı iki-
yüzbin lira geliri olması lâzım. Dernek bunu 
beyan etmiş. Fakat, tahkikatı yapılınca ikiyüz-
bin lira değilmiş de 120 bin lira olarak malû
mat gelir. Şimdi bunda Bakanlık ne yapsın? 
Bu tahkikatı peşinen yap. Biraz evvel sözleri
min başında da izah ettim, peşinen yap, tesbit 
et, ondan sonra yardım et. Bu, talimatnamenin 
ruhuna ve talimatnamede tesbit edilen prensip-
lere sureti katiyede uygun değildir. 

! Bir noktaya daha cevap vermek suretiyle, 
sizleri daha fazla yormakta devam etmiyeyim, 

: sizleri daha fazşla meşgul etmiyeyim. 

! Genel müdürün ve bakanlık teşkilâtının si-
I yasi baskı altımda bulunup 'bulunmadığı mese

lesi : Ressan Taşcıoğlu, Birinci Şuhe Müdürü 
; ve aynı zamanda muhbir durumundadır. Komis-
! yonda verdiği ifa'dede; arkadaşım emin olsun

lar, aynı zamanda kendilerini tatmin etmek is
tiyorum, her şeyi tetkik ettik bütün iddiaların'. 
tetkik ettik; Ressan Taşcıoğlu diyor Ori, «sar
fiyat tecavüzünü ve yönetmeliğe aykırı durum
ları üst ma/kamlara bildirdim. Bir toplantı ya
pıldı. Orada umum müdür, ne yapalım biz si
yasi baskı altındayız şeklinde konuştu» diyor. 
Bu beyanı derhal tesbit ettik. Hattâ bir naip 
heyet bakanlığa gitti ve bu mevzuu tahkik et
ti ve vardığı netice şudur. Toplantı yapılan yer
de hazır 'bulunanları, başta müsteşar, genel mü-

l dür ve diğer şahısları teker teker dinledik. Ha
li yır dediler, biz böyle 'bir söz söylendiğini işit

medik, böyle bir söz söylenmedi. Bilâkis umum 
İ! müdür, bizim dairemiz siyasi baskı altında de

ğildir, bu mânada konuştu, diyor. Mediha Ekiz 
isminde yine muhbir bir memur, bizim daire 
siyasi baskı altında değildir .mânâsına, diğer 
daireler siyasi baskı altındadır diye anladık 
şeklinde ifade etmiştir. Biz bunları 'da tesbit 
etmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, ben raporun 'bir 
maddesine muhalifim ve 'bu madderjin müda
faasını yapmakta mazurum. Fakat vardığımız 
kararları madde madde tesbit ettik. Benim re-
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yitnin iştiraki ile çıkan kararlara ait izahatımı 
vermiş bulunuyorum. 

Bu raporun netice kısmının 6 ncı maddesin
de Azmi Erdoğan arkadaşımla birlikte muhale
fetimizle; Bakanın Diyarbakır Kültür Derneği
ne ve Siverek Kültür Derneğine yapılan yar
dımlar dolayısiyle Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine göre mesul bulunduğu şek
linde !bir karar verilmiştir» Bu karara muhalif 
kaldığım için bunun müdafaasını yapamıyorum. 

Yıine Sayın Reis cevap vermek imkânını 
bahşederlerse bir tereddüdü izale etmek iste
rim. Arkadaşlarım izhar etmişlerdir; Y. T. P. ü 
demişlerdir. Evet muhtelif partilere mensu
buz. Anayasaya göre muhtelif partilere men-
subolmamıza rağmen, komisyonlarda vazife al
maya mecburuz. Anayasaya göre Yeni Türki
ye Partisine mensup bir milletvekili veya sena
törün şu komisyonda vazife alması mecburidir 
hattâ.. Bundan vazgeçmek mümkün değildir. 

„ Ben Yeni Türkiye Partiliyim. Hakkında tahki
kat açılan bakan da Yeni Türkiye Partilidir, 
onun için 'bu vazifeyi kabul edemem gibi bir 
düşünce ileni sürülemez. Bu bir vazifedir. Kal
dı ki, arkadaşlarım, hangi partiye mensubolur-
sak olalım vazifelerimizi hakkaniyet dairesinde 
ifa etmeye mecburuz. Biz gerçekleri böyle tes
h i l ettiğimiz için, Yeni Türkiye Partili olduğu-
ğumuz için değil, böyle tesbit ettiğimiz için 
bu şekilde konuşuyoruz. Başka şekilde haki
katleri tesbit etseydik, suç unsurları bulsaydık, 
suç bulsaydik arkadaşımızı en ağır şekilde it
ham etmek te bizim vazifemizdi. Böyle düşün
ceyi ben sureti katiyede bu Parlâmentoda va
zife gören hiçbir arkadaş için düşünemiyorum. 
Meselâ; Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızı sade
ce gerçekleri araştırmakla kendisini vazifeli 
^addettiğini kalbul ediyorum. 'Mücadelesini bu
nun için yapıyor diye ka'bul etmek istemiyorum. 
Başka türlü olamaz. Yoksa şahsi düşüncelerle 
dahi bu kürsü işgal edilemez. Şahsi bir iddia, 
şahsi bir çekişme zımmında bu kürsü foıı kadar 
işgal edilemez. Tekrar ediyorum, vazifemiz, 
gerçekleri araştırmaktı, ıgerçeMeri araştırdık ve 
gerçekleri bulduğumuzu zannediyoruz ve bun
ları da raporumuzla izaih ettik. Vaktinizi aldım, 
şifahen de izah ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Adnan aral... 
ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Vazgeçtim. 
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BAŞKAN _ Sayın Mehmet Ali Demir?... 

(Yok sesleri) Yoklar. 

Sayın Ruhi Soyer. 

RUHÎ SOYER (Niğde Milletvekili) —Çok 
muhterem arkadaşlarım, Sayın Yusuf Azizoğ-
lu hem meslektaşım, hem de kendisi hakikaten 
sevdiğim bir insandır. Hiç şüphe yok ki, suçlu 
çıkmasmdansa suçsuz çıkmasını canu gönülden 
arzu ederim. Ama bir taraftan bu arkadaşlık, 
dostluk ve diğer taraftan da bu memleketin 
heba edilmiş paraları ve hiçe sayılmış tüzük
leri karşıya gelirse, elbetteki milletin tarafını 
tutmak bir milletvekili için vazife haline gelir. 
Hiç konuşmıyacaktım; fakat Sayın Komisyon 
Sözcüsü kıymetli arkadaşım Orhan Apaydın'in 
bir itiraz üzerine gösterdikleri reaksiyondan son
ra söz almak mecburiyetinde kaldım. Kendi
lerine muhalefette bulundukları bir mevzuda 
komisyon kararını müdafaa edemiyecekleri söy
lendi. Ban de bir reaksiyonla, «Hem de aynı 
partiden» tabirini kullandım. Bunda bir parti 
disiplini içerisinde konuşur, mânasını söyle
mek istediğimi arz etmek isterim, açıkça. Ama 
ne de olsa insanların insan olduğunu ve mantı
ki, kanuni tarafları olmakla beraber hissi taraf
ları olduğunu da düşünerek bu reaksiyonum oldu. 
Şimdi onu ispat edeceğim huzurunuzda. 

Şimdi gerek Sayın Bekata'nm madde mad
de, hattâ komisyonun elinde bulunan vesika
lara, komisyonun almış olduğu ifadelere, komis
yonun elindeki ifadelerin ve vesikaların foto 
kop ilerine dayanarak yaptığı izahlar ve gerek 
bizzat komisyonun içerisinde üye bulunan arka
daşlarımızın muhalefet şerhleri ve bunlardan 
Sayın Senatör Kudret Bayhan'ın, bir avukat ve 
uzun müddet hâkimlik yapmış bir arkadaş sıfa-
tiyle yapmış olduğu uzun muhalefet şerhinden 
,-ionra huzurunuzda komisyon raporunu müda
faa elen arkadaşımın ne kadar sıkıntı çektiğini 
ve komisyon raporunun ne hale gelmiş oldu
ğunu Yüce Meclisin saym üyeleri pekâlâ gör
müşlerdir ve vicdanlariyle karşı karşıyadır-
la,'. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün bu mevzuda 
vereceğiniz karar, bir milletin parasının, bir 
milletin kanununun, bir milletin usul ve niza
mının her ne sebep ve vesile ile olursa olsun 
çiğnenmiş olmasının müdafaa edilemiyeceğini 
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tescil etmiş olacaktır. Komisyon kararının bu 
izahlarla, bu vesikalarla, bu fotokopilerle ve ni
hayet bu muhalefet şerhleriyle ne kadar müş
kül vaziyette kaldığım gördünüz. Kaldı ki, muh
terem arkadaşım. Komisyon Sözcüsü, Orhan 
Bey. arkadaşım Bekata'nm itirazını ve benim 
reaksiyonumu lütfettiler, haklı gösterdiler. Na
sıl haklı gösterdiler? Dediler ki, ben filân mad
desine, neticenin 6 ncı maddesine mutlriz kal
dım, burasını müdafaa edemem. Yani komisyon 
raporunun suçsuzluk kısmının dillerinin dön
düğü kadar ıkına sıkına müdafaasını yaptılar; 
ama suçluluk kısmına gelince dili şişti ve ben bu
rayı müdafaa edemem dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, bir komisyon söz
cüsü tasavvur ediniz ki, komisyonun sözcüsüdür, 
komisyonun verdiği kararın bir kısmını mü
dafaa eder; esasen diğer kısma gelince mutlaka bı
rakır, açıkta bırakır, sallantıda bırakır. Böyle 
komisyon sözcülüğünün tarafsızlığını, böyle ko
misyon sözcüsünün tarafsızlık iddiasını ve bize 
vermiş olduğu cevabın ne dereceye kadar hak
lı olduğunu yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, sizi lisanı neza-
hate davet ediyorum. Ikına sıkma, dili şişti ta
birlerini tavzih ediniz. (Y. T. P. sıralarından al
kışlar) 

RUHİ SOYER (Devamla) — Pek Sayın Baş
kanım. Teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkan ih
tarda bulundular. Kendilerine çok teşekkür 
ederim. Mümkündür ki, bu kelimeler arkadaş
larımızın indinde bir sui tefehhüme uğrasın. 
Ben hiçbir zaman ne Orhan Apaydın arkada
şıma, ne de komisyona karşı nezahet dışı hiç
bir şey ifade etmek arzu etmedim. Tedbirler 
;her zaman kullanılan tâbirlerdir. Eğer bun
dan böyle mâna çıkarmışlarsa Saym Başkandan 
özür dilerim. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; Nasreddin 
Hoca dinlemiş, dinlemiş, dinlemiş, «E, kadı efen
di, anladık, hepsi doğru; ama şu benim evi so
yanın hiç mi kabahati yok, insaf et?» demiş.. 

Muhterem arkadaşlarım; saym sözcü getirdi, 
getirdi, getirdi, güya kendine göre suçsuz gör
dükleri tarafları bize izah ettiler. Kaldıki, bun
ların her birisi ayrı ayrı reddi cerh eden vesika
lar aşikârdır. Ve çok şükür ki, bu Meclisin bir 
zaptı vardır ve bunlar zapta geçecektir- Tarih 
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huzurunda bugün de, yarın da kabili tetkiktir. 
Kimlerin ne yaptığını ve ne söylediğini tarih gö
recektir ve bunlar! millet anlıyacaktır. Getirdi, 
getirdi, getirdi, ama suçlu kısmına gelince; ben 
burasını müdafaa edemem dediler. İnsafınıza 
müracaat ederim, kullandığım tâbir hatalıdır, af-
fmızı dilerim. Ama, arkadaşımın yaptığı hare
keti tasvibediyorsanız ben hakikaten özür diliye-
rek kürsüden inerim. Ama tasvibedemezsirıiz. 

Şimdi arkadaşım Hana, bize hitaben dedi ki : 
«Bir suçluyu suçsuz göstermek ne kadar ağırsa, 
bir suçsuzu suçlu çıkarmak da o kadar şerefsiz
liktir.», dedi. Tâbiri Sayın Başkanımıza hatırla
tırım. Şimdi ben Yüksek Huzurlarınızdan kıy
metli sözcümüzü bu sözleriyle başbaşa bırakarak 
hürmetlerimle ayrılırım. 

TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR
HAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) — 
Komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Biraz evvel şahsınız adına söz 
istemiştiniz, ondan sarfınazar mı ettiniz! 

TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR
HAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) — 
Bilâhara konuşacağım. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun 
TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR

HAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım, bir hususu tavzih ede
yim. Tavzih etmeden evvel de arkadaşımın üs
lûbu hakkında bir şey söyiemiyeceğim. Benim 
bir alındığım taraf yok. Üslûp, insan şahsiyetinin 
ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; Ruhi Soyer arkada
şımız komisyonlarda çalışır, içtüzük hükümleri
ni bilmesi lâzımdır. Bir .maddeye muhalif olan, 
bir karara muhalif olan bir komisyon üyesi, bu 
maddenin müdafaasını yapamaz. Komisyonumuz 
bu sebeple bunu da düşünmüş ve iki sözcü tâyin 
etmiştir. Komisyonun iki sözcüsü vardır; birisi 
bendeniz, biri de Muammer Obuz arkadaşımızdır. 
Bunun müdafaasını yapmakla Muammer Obuz 
arkadaşımız vazifelendiriİmiştir ve kendileri gel
memişlerdir. Gelmiyebilir. Bu benim sözüm, 
«şuraya kadar getirdim ben, bundan sonrasının 
müdafaasını yapamam.» şeklinde değildir Ben 
böyle basit bir ifadede bulunmadım, içtüzük hü
kümlerine göre muhalif kaldığım" bir maddenin 
müdafaasına imkân olmamasını, müdafaa etmenin 
mümkün olmamasını izah ettim. Mantıken de böy
ledir. Bunu da düşünmemiş değiliz. O karâra iş-
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tirak etmiş sözcü arkadaşımız gelirdi Yüksek He
yete, Bakan Azizoğlu bu maddede suçludur ve 
bunun izahı şudur, diye vazifesini yapardı. Bun
da bizim bir kusurumuz mevcut değildir. Ve du
rum bu şekildedir. Tavzih ederim. 

BAŞKAN — Sayın Recai Iskenderoğlu. 
RECAÎ ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır Mil

letvekili) — Sayın Başkan, Büyük Meclisin sa
yın üyeleri, konuşmama başlamadan önce Parlâ
mentonun bir üyesi ve kendileriyle merhabam 
bulunan Sayın Bekata'ya bu kürsüden bir imkân 
hazırlamayı vazife telâkki ediyorum. O da şu
dur: İlâç mevzuunu Yüce Heyetiniz reddetmiş, 
Azizoğlu'nu müberra telâkki etmiş olan bir ka
rara varmış olduğu halde, Sayın Bekata konuş
malarında Meclisin bu kararma saygı taşımıyan 
bir ifade ile beyanda bulundular. Zannediyorum 
ki, sürçü lisan ettiler. Gelirler, burada Yüce Mec
lise tarziye verirler. 

Muhterem arkadaşlarım, hazırlığım uzun idi. 
Ancak, gerek kıymetli vakitlerinizi ve gerekse sa
bırlarınızı israf etmeden, kıymetli arkadaşım Ko
misyon Sözcüsü Sayın Orhan Apaydın'm vazıh 
ve müdellel ifadeleri karşısında gayet muhtasar
ca arzı beyana çalışacağım. Komisyonun hazırla
mış olduğu raporun 39 ncu maddesinin «Netice» 
başlıklı kısmı yedi madde halinde mütalâa edil
miş... 

- Birinci maddesi: «Bölgecilik amacı güden ve 
bu sebeple tehlikeli faaliyetlerde bulunan şahıs 
ve derneklere isnadedilen niyetlerle yardım ya
pılmamıştır.» hükmüne bağlıyarak Azizoğlu'nda 
hukukî, malî ve cezai bir sorumluluk görmemiş
tir. 

ikinci maddesi «Sosyal yardım fonundan şart
lı bağış namı altında fertlere yardım yapıldığı 
sabit olmamıştır.» hükmüne varmış, bu yönü ile 
de Azizoğlu'nu sorumsuz, mesuliyetsiz görmüş ve 
bu hükme varmıştır. 

Üçüncü maddesine «Yardıma müstahak der
neklerin tüzüklerinde mevcut çalışma sahalarının 
en az % 75 ini kendi gelir kaynaklariyle idame 
etmeleri ve fondan alacakları yardımla sosyal fa
aliyette bulunmaları Yönetmeliğin 5 nci maddesi
nin (E) ve (D) bendlerine riayetsizlik tahakkuk 
etmişse de Umum Müdürlüğün kendi bünyesi 
içinde-normal cari ve idari muameleler cümlesin
den olan bu işlemden dolayı da Yusuf Azizoğ
lu'nu mesuliyetsiz telâkki etmiş ve o hükme var
mıştır.» 
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Yine Komisyon raporunun 4 neü maddesinde ; 

talimatnamenin 7 nci maddesinde gösterilen yar
dım fonunun derneklere tevzi şekillerindeki esasr 
lara riayet etmiyen derneklere yeniden yardım 
yapılamıyacağı keyfiyetine uymıyan derneklere 
tekrar yardım yapılması da Bakanı ilgilendirmi-
yen kontrol ve murakabenin kifayetsizliğinden 
mütevellit ihmallerin de Bakana sâri bir mesuli
yet olmadığını müşahede etmiş ve o istikamette 
bir hükme varmıştır. Bu yönden de Azizoğlu'nu 
bu maddelerde de mesuliyetti görmemiştir. 

Altıncı madde, ki Komisyon burada Sayın 
Azizoğlu'nda yetki suiistimalini müşahede etmiş
tir. Bendeniz, Komisyonun bu maddesi hakkında 
ayrı bir hukukî görüşe sahibolduğum için arka
daşım Azizoğlu'na atfedilen bu sorumluluğu cerh 
edecek istikametteki mütalâalarımı arz edeceğim 

Efendim, talimatname hükümleri tetkik edil
diğinde, Azizoğlu'nun suçlu olabilmesi için, ter
cih hakkını kötüye kullanmış olması lâzımdır. 
Ama, Bakanın tercih hakkını kullanmasına mes
net teşkil edecek doneleri evvelâ mütalâa eder
sek, Bakanın Komisyonun varmış olduğu istika- -
metteki tercih hakkını kötüye kullanmadığı sabit 
olacaktır. Talimatname ve alâkalı mevzuat hü
kümleri der ki, tercih hakkı olabilmesi için evle-
viyetle iki şart lâzımdır. Birisi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına müracaat edecek derneklerin 
bağlı bulundukları vilâyetlerin, köy, belediye, 
özel idare ve saire, derneklerinden Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı sosyal fonuna yardım et
miş olmaları şarttır. Bu şart tahakkuk ettiği 
takdirde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu 
şartı nazarı dikkate almayıp da vilâyet olarak 
hiçbir yardımda bulunmıyan bir vilâyetin kültür 
veya her hangi bir derneğine tercih hakkını kul
lanarak yardımda bulunursa, o zaman Bakan so
rumlu olur. Mânası" budur. Halbuki, bu kanun 
sosyal yardım fonunun teşkilini derpiş eden ka
nun çıktığından beri, Türkiye'de hiçbir köy, bele
diye, özel idare Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına umulanın milyonda biri nisbetinde dahi bir 
yardım yapmamıştır. Bu yönü ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bu istikametteki tercihle
rinde bu ölçünün dışına çıkmıştır, mütalâası ile 
sorumlu telâkki edilemez. 

İkinci keyfiyet ise; tercih edilen dernek iddi
ası vâridolduğundan o derneğin Sağlık Bakanlı
ğına yardım talebinde bulunmamış olmasının ba-
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his konusu olması ieabeder. Halbuki, Azjzoğlu 
zamanında yaplıan yardımlar, yardımları alan 
derneklerin hepsi talebetmişler, beyannname ve 
formülerlerini doldurup vermişlerdir. Lüzumlu 
formaliteleri bildikleri nisbet ve ölçüde ikmal ede
rek, Sağlık Bakanlığının alâkalı şube müdürlü
ğüne vermişlerdir. Sağlık Bakanlığının alâkalı şu
be müdürlüğü şayet bu formülerde veya teklif
lerde formalite noksanlığı varsa, eğer vakti mü-
saidolduğunda, ki verenlerden birisi de bendeni-
zim, noksanlar hususunda alâkalı Umum Müdür 
bendenizi ikaz etti. Hanımefendiyi, halen de is
mi geçen Bayan Taşçıoğlu'nu tanımıyorum; zan
nediyorum sarışın bir hanım idi. O da odada 
vardı. Müştereken Osman Yaşa Beyle o Sayın 
Taşçıoğlu hanım bana; bu, bu noktalardan yan
lışlık vardır. Alın size yenisini, gidin doldurun 
dedider. Yanımda Fahrî Başkanı bulunduğum Di
yarbakır Kültür Derneğinin Yüksek Ticaret Aka
demisinin o zaman ikinci sınıfında, şimdi mezun 
olmak üzere bulunan ikinci Başkan arkadaşım 
da vardı. Şimdi, mevzua tekrar avdet edeyim. 
Eğer teklif varsa, Bakanlık o derneklere yardım 
yapmışsa, tercihi artık kötüye kullanması mevzuu 
bahsolamaz. Hangi hükme göre? Gerek mevzu
ata ve gerekse Bakanlığın çıkarmış olduğu Yö
netmeliğe göre. Bu yönü ile komisyonumuz mu
amelelerde bir noksanlık görmemiş olmasına rağ
men, mevzuatı ve yönetmeliği ve bu fonun işleyiş 
tarzını yakından haklı olarak bilmiyen milletveki
li, senatörler vo vatandaşın indinde bu istikamet
te serdedilecek bir iddia birtakım istifhamlar ya
ratabilir. Bunun işleyiş tarzını bilmek için yö
netmeliği, mevzuatı okumuş olmak kâfi değil, hat
tâ kanaatimce mümarese sahibi olmak lâzımdır. 
Bu itibarla, sayın komisyonun bu istikamette, 
Azizoğlu'nun yetkisini suiistimal eder istikamet
teki görmüş olduğu sorumluluğunu, biz hukukan, 
hukuk nosyonu sahibi olarak, vicdanen müsterih 
olarak yersiz görmekteyiz. 

Diğer hazırlıklarını sözümün başlangıcında 
arz ettiğim gibi, geniş şekilde, daha yetki ile Sa
yın Komisyon Sözcüsü kıymetli arkadaşımız 
Apaydın ifade buyurduğu için, kıymetli vaktini
zi işgal etmiyeceğim. Ancak, ismimden bahsede
rek Sayın Bekata bir vesika okudu. Buna bir 
noktası ile temas edeceğim. Ben pek mânasını an-
lıyamadım. Burada biz, Azizoğlu'nun sorumlu 
olup olmadığını görüşüyoruz. Kendileri zanneder

sem dediler ki, «Sen şöyle bir foraıül-
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ler doldurmuşsun, bu formüllerle de bu 
derneğin bütçesi şu kadar bin lira denmiş, halbu
ki tahkikat açıldıktan sonra, Dahiliye Bakanlığı 
vasıtasiyle yapılan tahkikatta, gelen raporda büt
çesi bu kadardır.» 

Şimdi şunu evvelâ mevzudan kesip atalım. 
Bu mevzuda, görüştüğümüz Azizoğlu'nun sorum
luluğu meselesinin hiçbir alâkası yoktur, bu bir. 
İkincisi, bu muamelede bendenizin sorumluluğum 
derneğin başkanı şıfatiyledir. Eğer, bu muamele
nin icrasında şube müdürlerinin bir sorumlulu
ğu varsa, kendileri lütfedip takdir ederler ki, 
bu ayrı bir tahkikat mevzuudur. Burada görü
şülmeye lüzum yoktur. 

Yalnız bir noktayı arz edeyim; bu derneğin 
1947 -1948 de kurucusuyum. 

Şimdi değil, ıbu mesele açıldıktan sonra 
dedikodu olmasın diye (bendeniz ayrıldıım. Şim
di Şehmuz Arslan Beydir Başkanı. Vazıgeç> 
tim, lankadaşlar onu seçililer, Vedat Dicleli Ba
kan olunca, Diyarjbalkır Milletvekili Fevzıi 
ıKalfagil, 1950 de yeni seçimler dolayısiyle Ti
caret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Betisi Mu
nis Faik Ozansoy, 1952 de de Azüzoğlu ve 'böylece 
'Diyarbakır Milletiveki'llermi Diyarıbakır yüksek 
(tahsil gençliği seçmişlerdir. Derneğin işleyiş tar
zı Fahrî Başkanlıktır. Dış âlem ile, (bilhassa Dev
letten yardım temin etmek yönünden Derneği 
temsil etmek için, (her vilâyetin derneklerinin 
yaptğı gibi, bdziim derneğiirriiız ide Milletvekil
lerini Deırııek Başkanı seçmişlerdir. Benlan 
ıbu meseledeki durumum da budur. 

Şunu da arz edeyim, mevzu açılmışken, 
(belki istifhamlar Ibelirmiş olabilir. Derneğin 
bütçenin ne okluğunu, frendeniz, takdir eder
siniz (bilmem. Dernek idare heyetinin ikinci 
başkanı ve sorumlu saymanı vardır. Onlar 'büt
çelerini tanzim ederler. O 'bütçelerin de Ihattâ, 
gençliğin verdiği ıhayal içerisinde, efendim 
biz vilâyetimize gideriz, vilâyetimizin hami
yetli. vatandaşlarından ıbu sene 10 ibin filândan, 
8 'bin falandan, 7 ibin falandan alırız ve böy
lece 60 000 lira taberrü toplarız. Bilmem 
vali ibeyden rica ederiiz, her köyden !bir ko
yun temanı eder ve (bunları satarsak 90 İbin 
lira da oradan faydalanırız. Bilmeım ıbalo ter-
tîibedem ve ondan da 2 500 lira kazanırız^ 
g:ibi Fnüfcçeler tanzim ederler. Takdir'buyurur
sunuz ki, bütçeler tahmin esasına dayanır. 
Bu tahminler tahakkuk eder veya etmez, ıbu ayrı 
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ibir keyfiyettir. Yalnız muhterem arkadaşla
rım.. 

RUHÎ SOYER (Niğde Milletvekili) — 
Yaptık, verdik diye ifade ettikleri görülüyor. 

BAŞKAN — Efendini, müdahale etmeyin, 
siz devanı buyurun Saym Iskenderoğkı. 

RECAİ İSKENDEROĞLU (Devamla) — 
Efendim, yalnız bu mevzuun, yani Sayın Be-
kata ve Sayın Azizoğlu mevzuunun sonuna 
gelmiş iken, müsaade lütfunda (bulunursanız, 
kıymetli hatıralarınızı tazelemek yönünden, 
bir noktayı işaret etmekte fayda görmekteyim. 

Hatırlarsanız, Sayın Bekata kendi grupun-
da kendisine müteveccih siyasi ibir krizlin he
yecanı içinde.. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An. 
kara Üyesi) — Efendim, sataşma var, öyle ko
nuşamazısınız. Lüzumsuz sözler (bunlar. 

RECAÎ İSKENDEROĞLU (Devamla) — 
Hayır çatışma değil Saym Bekata. Benim ta'b'-
nm değildir zaten, 'başkasına çatmak veya ta
rizde (bulunmak. Siyasi ibir krizin heyecanı için
de, Grupunda sarfettiği sözler basına intikal 
etmiş.. 

BAŞKAN —• Bu yönde devam etmeyiniz Sa
yın tskenderoğlu. Grupuna ait bir meseleyi de 
lütfen ifade etmeyiniz. 

REOAt İSKENDEROĞLU (Devamla) — 
Bu mulkaddemeyi yapmadan mevzuu ifade 
edemem efendim.' 

BAŞKAN — Ama, mevzuumuz Sayın Be-
kata'nın bu önergeyi vermesine saik olan şey
ler değil, Komisyon raporu üzerinde lebde 
veya aleyhte mütalâalardır. Bu şekilde lütfen 
devam buyurun. 

REıCAl İSKENDEROĞLU (Devamla) — 
Peki efendim, Sayın Başkanın- İçtüzük hü
kümlerine göre emrettiği istikamette hareket 
etmek için, sözümün arz edeceğim :bu kısmını 
tayyediyorum. 

Arzım, mevzuun hukuki yömi senelerden 
beri iddiacı ve iddianın karşısında bulunan 
gerek Azizoğlu gerek Komisyon ve gerekse 
diğer hatipler -bu kürsüde dile getirdiler. 
Amma, bir de ibunun siyatsi potreden ayrı 
olarak mütalâa edilmesi], muhterem Heyetini
zin oylarına (başka şekilde müessir olacağı 
kanaati ile ibu izahta 'bulunmayı arzu ediyor
dum. Mademki Sayın iBaşkan müsaade etmedi-
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| 1er. Maruzatım bundan ibarettir. Saygılarımı 
I sunarım. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi gelmiş-
th% onu okutuyorum. 

B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Hıfzı Oğuz Bekata ve Yusuf Azizoğlu işi ta

mamen aydınlanmıştır. Konunun kifayetini tek-
ÜJU ederim. 

I İstanbul MiliTletvekili 
Naei Oktem 

RUHÎ SOYER (Niğde Milletvekilli) - Kifa
yetin aleyhinde söz istiyorum. 

Bx\.ŞKAN - Kifayetin aleyhinde saym Soyer, 
buyurun. 

RUHİ SOYER (Niğde Milletvekili) - çok 
muhterem arkadaşlarım, mevzu aydınlanmıştır. 
demeye imkân yoktur. Sebebi ştı : Muhterem 
Komisyon . Sözcüsü Sayın Orhan Apaydın ar
kadaşımın da beyan ettiği gibi, komisyonun 
raporunun bir kısmının müdafaası yapılmış, 
ama diğer kısmının müdafaasına temas edilme
miştir. Hattâ Komisyon Sözcüsü arkadaşım, 
ben bu kısmın muhalifi olduğum için müdafaa 
edemiyeeeğim dediği kısmı da fütlân ve falan 
cemiyetlere vermiş olduğu para hakkındaki 
kısım g-ibi, oraya da küçümsetki bir darbe 
atmaktan veya bia* şey vurmaktan çekinmemiş
lerdir. Eğer, hâdise böyle olsaydı, meselâ şimdi 
'bana söz atarı arkadaşıma soracak dursam, 
«Neticenin 6 ncı maddesi nedir, kalk bana 
söyle» diye; önünde de yoktur, söyleyemez. 

ADNAN ARAL (Diyarbakır Milletvekili). — 
Zabıtlarda okuyunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın 
Aral, 'lütfen otuırun. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Bu itibarla, 
komisyon raporunun komisyonun evire çevire 
tetkik ederek suçlu bulduğu kısmını burada 
komisyonun ikinci sözcüsünün buûunmaması 
dolayısiyle müdafaa edemediklerini ifade etti
ler. Haibuki, bizini bildiğimize göre, eğer ko
misyonun raporunun bir kısmının müdafaasını 
yapacak arkadaş, şu veya bu sebepten bu
lunmamış ise, komisyon, süratle bunu müdaa-
fa edecek arkadaşı kendi arasından seçer, 
çıkarır; oradaki noktai nazarını da müdafaa 

I eder. Bu yapılmamıştır. Eğer, hiç kimse yok 
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ise, Sayın Başkan komisyona niyabet en., riya. 
set ettikleri komisyona hürmeten kalkar 
nöktal nazarını müdafaa eder. Bu yapılma
mıştım. Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu 
maddeyi aynen huzurlarınızda okuyacağını; o 
zaman »ehemmiyetini anlıyacaksınız. Kısaca 
zaten madde kısa, huzurlarınızı fazla işgal et
meyeceğim. (Kiiayetin aleyhinde konuş sesler..) 

BAŞKAN —• Konuşma normaldir efendim., 
lütfen müdahale etmeyiniz. Kifayetin aleyhin
de konuşuluyor. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Kifayetin 
doğru olmadığım bunu okuduğum zaman an
lıyacaksınız. Sabretmenizi rica ediyorum. 

«Madde 6. — Netice : Sosyal yardım fonu
nun istimalinde malî yardımdan istifade edecek 
derneklere hangi halde tercih hakkı kullanılaca
ğını derpiş eden talimatnamenin 5 nci maddesinin 
(h) bendine muhalif olarak yardım tevzi edildiği 
keyfiyeti, Bakanın malûmat ve direktifi dâhilin
de cereyan ettiği anlaşılmakla, iş bu tevziatta, 
Bakanın talimatname hükümleri dışında bir ter
cih hakkı kullanması mümkün görülmediğinden, 
tercih edilen talimatname hükümlerine riayetsiz
liğinden dolayı, T. Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine 'göre mesuliyeti bulunduğuna, üye
lerden Azmi Erdoğan ve Orhan Apaydının 
muhalefeti ile, ekseriyetle karar verildi j» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu 6 ncı madde
deki kararın mesnetleri nedir. Sayın Bekata'nın 
izahatından başka, komisyon tarafından bu hu
susta bir tek kelime söylenmemiştir. Elbette ko
misyonun ekseriyetle vermiş olduğuna ve iki ki
şinin haricinde dediğine göre, Sayın Başkanın 
da bu karara iştirak ettiği anlaşılıyor. Kendileri 
buradadırlar. Elbette ki, bir hukukçu olarak aynı 
zamanda, böyle bir mevzuun mesnedini burada 
izah etmek salâhiyetindedirler. Gerek Başkan 
olarak, gerek hukukçu olarak ve gerekse komis
yonun içinde bu mevzu üzerinde en bilgili insan 
olarak... Bu da yapılmamıştır. Binaenaleyh, bu 
yapılmadan Yüksek Huzurlarınızda tam bir ka
naat hâsıl olmıyacağı için, kifayet takririnin 
aleyhindeyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önergesi

ni oylarınıza arz ediyorum, önergeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu suretle sosyal yar

dım konusundaki Komisyon raporunun tamamı
nın müzakeresi bitmiş oldu. 

Komisyon, bu - kısımdaki raporunu 7 ayrı 
bend halinde ayrı mütalâa ve kararlara raptet-
miştir. Bunlardan birincisi, «bölgecilik amacı 
güden ve bu sebeple tehlikeli faaliyetlerde bulu
nan şahıs ve derneklere yardım yapılması hak
kındadır.» ki, yine Komisyon raporunda ifade 
edildiği ve daha evvelde müzakere ile halledildiği 
için bu mevzuu bırakıyoruz. Çünkü, 3 nolu bend-
de, 3 numamlı tahkikat konusu da, bu konu ile 
birlikte halledilmiştir. 

İkinci iş, «sosyal yardım fonundan şartlı ba
ğış namı altında fertlere yardım yapıldığı sabit 
olmamış bulunduğu cihetle sosyal yardım fonu
nun tesisi ve toplanan paranın tevzii hakkındaki 
yönetmeliğin, iddianın tavsifine uyan 5 nci mad
denin 6 ncı bendine aykırı hareketinden dolayı 
mesuliyetin tesbitine mahal bulunmadığına ka
rar verilmiştir.» 

Komisyonun bu ikinci bend ile ifade ettiği 
hususu oylarınıza sunuyorum : Komisyon rapo
rundaki mesuliyet bulunmadığına dair mütalâayı 
kabul edenler Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bende geçiyorum. 

Üçüncü bendde : «Yardıma müstahak der
neklerin tüzüklerinde mevcut çalışma sahaları
nın en az yüzde 75 ini kendi gelir kaynakları 
ile idame etmeleri ve fondan alacakları yardı
mın faaliyetlerinin idamesini değil, hızlandırıl
masını sağhyacağı ve hizmetleri mümkün ol
duğu kadar verimli bir şekilde ve asgari mas
rafla yerine getirecekleri hususuna mütedair 
yönetmeliğin 5 nei maddesinin (E) ve (D) 
bendlerine riayetsizlik tahakkuk etmişse de 
Sosyal Yardım Umum Müdürlüğünün kendi 
bünyesi içinde normal cari ve idari muamelele
ri cümlesinden olan işbu riayetsizlikten doğan 
ve T. C. K. 230 ncu maddesi şümulüne giren 
mesuliyetin Bakan Yusuf Azlzoğlu'na muzaf 
ve sari bulunmadığına üyelerden Muammer 
Obuz'un bir muhalif reyi ile ekseriyetle karar 
verildi.» 

Okuduğum bu mevzu dolayısiyle de Komis
yon, bir mesuliyet bulunmadığına karar ver
miştir. Şimdi, bu üçüncü bendde ifade edilen 
hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 100 — 



T. B. M. M. B : 4 
4 ncü bendde, «talimatnamenin 7 nci mad

desinde gösterilen sosyal yardım fonunun der
neklere tevzi şekline dair nisbetlerin tecavüz 
edildiği, keza talimatnamenin 8 nei maddesi
nin (D) ve (F) bendlerinde musarrah olan ve 
okul yaptırılmak gayesiyle kurulmuş ve bir ev
velki fondan yapılmış yardımı yönetmeliğe ay
kırı olarak sarf etmemiş bulunan derneklere 
yardım yapılamıyacağma dair olan hükümlerin 
de keza ihlâl edildiği sabit olmasına rağmen, 
3 numaralı benddeki mucip sebep tahtında me
suliyetin Bakana muzaf ve sari bir ciheti bu
lunmadığına, üye Muammer Obuz ve Şükrü 
Akkan'm muhalefetleriyle -ve ekseriyetle karar 
verilmiştir.» 

Bu okuduğum benddeki kanun hakkında da 
Komisyon, Sayın Azizoğlu'nun bir mesuliyeti 
bulunmadığına karar vermiştir. Bu benddeki 
konu hakkında Komisyon kararını da oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

5 nci bendde : «Talimatnamenin 9 ncu mad
desinde yardım görecek dernekler tarafından 
yapılması meşrut muameleler tadadedilmiş 
olup derneklerin vâki yardımlarda bu cihetle
rin ihmal edildiği ve keza talimatnamenin 
41 nci maddesine aykırı hareket edildiği sabit 
olmakla beraber, keza aynı mucip sebep tah
tında Bakana sari ve muzaf bir mesuliyet bu
lunmadığına üye Muammer Obuz'un ve Şükrü 
Akkan'm muhalefetleriyle ve ekseriyetle karar 
verilmiştir.» 

Okuduğum bu benddeki konu hakkında Ko
misyon bir mesuliyet olmadığına karar vermiş
tir. Bu bendi de oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci bendde: «Sosyal yardım fonunun isti
malinde malî yardımdan istifade edecek der
neklere hangi halde tercih hakkı tanınacağını 
derpiş eden talimatnamenin 5 nci maddesinin 
(H) bendine muhalif olarak yardımın tevzi edil
diği, keyfiyetin Bakanın malûmat ve direktifi 
dâhilinde cereyan ettiği anlaşılmakta, işbu tev
ziatta Bakanın talimatname hükümleri dışında. 
bir tercih hakkı kullanması mümkün görülme
diğinden, tasrih edilen talimatname hükmüne 
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riayetsizliğinden dolayı T. C. K. ıtunun 240 nci 
maddesine göre mesuliyeti bulunduğuna, üye
lerden Azmi Erdoğan ve Orhan Apay'dm'ın 
muhalefetleriyle ekseriyetle karar verildi.» 

Bu bendde de 'okuduğum konu hakkında 
Komisyon Sayın Azizoğlu'nun mesuliyetine ka
rar vermiştir. Ancak, bu arada, bu konu ile il
gili olarak Sayın Recai îskenderoğlu tarafın
dan verilmiş bir önerge vardır. Bu önergesinde, 
«bu 6 nci maddede de mesuliyeti yoktur, şeklinde 
karar verilmesini» Yüksek Heyetten istemekte
dir. Bu sebeple, bu önerge hakkında bir mua
mele yapılmıyacaktır. Esasen oylarınıza arz 
edilecektir. Bunu ya kabul edeceksiniz, yahut 
kabul etmiyeceksiniz. Bu bir temenniden iba
rettir. Bu konu ile ilgili Komisyon kararını red
dediniz diyen bir temennidir. 

Bu konuyu oylarınıza arz ediyorum. 6 nci 
bendde ifade edilen husus hakkında Komisyon 
bir mesuliyet kararı vermiştir. Komisyonun bu 
mütalâasını oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

7 nci bendde : «Yukardaki bendlerde tas
rih edildiği veçhile sosyal yardım fonunun su
reti tevziini gösteren talimatnamenin 5 nci 
maddesinin 6 nci fıkrası ile (B) (E) (D) bend-
leri, 7 nci madde ile 8 nci maddenin (D) (F) 
bendleri, 9 ncu madde ile 11 nci madde ve ke-
za 5 nci maddenin (H) bendi hükümlerine uy
gun hareket edilmediği ve yardım gören der
neklerin keza valiliklerce murakabelerinin sağ
lanmadığı tahkikatla sabit olduğu cihetle me
sullerinin tâyini ve gerekli takibatın icrasına 
salahiyetli mercilere ait bulunduğuna ittifakla 
karar verildi. 

Bu husus oylarınıza arz edilecek bir kısım 
değildir. Sadece Komisyonun tetkikatı sırasın
da vâkıf olduğu hususları ihbar mahiyetinde 
telâkki edilebilecek bir durumdan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, bu suretle bu mesele 
de bitmiş oldu. 

Vakit gecikmiş olduğundan, 23 Aralık Çar-
• samba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 18,20) 
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SUNUŞLARI 
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GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata 
ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Yusuf 
Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla göıevli 
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] 

2. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Elâ
zığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzincan 
Milletvekili- Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birleşik toplantısı içtüzük tek
lifi ve Millet Meclisi Anayasa, Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet komisyonlarından 7 ^er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(2/284) (S. Sayısı: 15^ [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1964] 


