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GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Atatürk'ün, 26 ncı ölüm yılı münasebeti,ylo, 
ruhunu t aziz ve (hâtırasına hürmet maksadiyle 
üç dakika ihtiram duruşu yapıldı. 

Samsun Üyesi Fethi Tovetoğlu; bozuk olan 
(ekonomik duruma ilâveten sol cereyanların sat
ha çıkarak .birtakım gamete ve dergilerde Ata
türk'ün sol düşünceli ve hattâ komimi t oldu
ğunu ifnam eder mahiyet tD yazılar intişar et
mekte olduğunu ifade ve Atatürk'ün sol cere
yanlar ve komün km hakkındaki muhtelif do-
/mıeçler ve söylevlerden pasajlar okumuş ve bu 
gibi yayınlara son verilmesi zamanının -geldiği
ni bildirmiştir. 

Adalet Bakanı Sedat Çıımralı; Anajrasanm 
esas prensiplerinden birisinin de fikir ve düşün
ce hürriyeti okluğunu, ancak kanunlara aykırı 
(hareket edenlerin takipten uzak kaimad:fdarı
nı, sağ 'Ve sol a.şırı cereyanlar hakkında bir ka
nun tasarlısının (hazırlanmış ve Bakanlar Kuru
luna ilevk edilmek üzere (bulunduğunu açık
ladı. 

Sanayi Bakanı Muammer Erten, Samsun 
Üyeni Fethi Tcvetoğlu'nun gündem dışı konuş
masından Türkiye'nin ekonc-mik durumunun 
karanlık .gösterildiğini, bu konuşmanın iktisadi 
ıbünvfemizde sarsıntılar varataibileceğini beyan 
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ile ibütçe, kalkınma ve dış ticaret kullularında 
açıklamalarda bulundu. 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in; 
Habeşistan Parlâmentosu üyelerinden müteşek
kil bir heyetin memkketiımıizi ziyarete davet 
olunmalarına dair tezkoresi okundu, Ibilgi edi
nildi. 

izmir Üyesi Cahit Okurer'in; eski ibaşkan-
veikillerinden Sırrı Atalay'm tarafsızlığını boz
duğuna dair sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi okundu ve soru gündemden çıkarıldı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin altı baş-
kanıvekilinin, 'bir hafta kalmak üzere, İnıgilte-
rey(3 daveti ile ilgili Millet Meclisi Başkan
lığı tezkere.i, ingiliz Büyükelçiliği yazısının ter
cümesi ve buna verilen cevap okundu ve tas-
viıbolundu. 

Ankara Üyesi Niyazi Ağırnaslı'ya izin ve-
rdLmedne dair Başbakanlık teızkeresi okundu, 
izin kabul olundu. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 160; 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genol Müdür
lüğünün 161; 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1960 ve 

Devlet Hava Meydanları işletmesi G:nol 
Müdürlüğün üs 1961 (bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu ta arıları, ikinci defa açık oya sunuldu 
ve tasarıların kanunlaşmaları kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rallimi 
Arıkan'm 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı 
Tahabet ve Şuaibatı Sanatlarının icrasına ait 
Kanunun bugünkü şartlara ıgöre yeterli olup 
olmadığına dair sözlü sorusu Sağbk ve Sosyal 
Yardım Bakanı Kcımal Demir \ e 

Sözlü soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, bakanlıklarda ne miktar
da yevmiyeli memur bulunduğuna dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/292) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Ri-

fat öçten'in, Haydarpaşa - Zonguldak arasın
daki Merkezî Trafik Kontrol sistemine dair 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 
Dikeçlligil'in, Kayseri kazalarının içme ve su
lama tesislerine dair sözlü sorusu Enerji ve 
Taıbiî Kaynaklar Bakanı Hüdai O rai tarafın
dan cevaplandırıldı. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligirin 263, 
izmir Üyesi izzet Birand'm 266, 
Bolu Üyesi Raıhmi Arıkan'm 267, 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'nun 269, 
izmir Üyesi Cahit Okuıer'in 270, 271, 
Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın 272 

sayılı sözlü soruları ilgili Bakanlar; 
Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm 268 sayılı söz-* 

lü sorusu, soru sahibi bu birİ!:ş:mde hazır bu
lunmadıklarından ve 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın 273, 274 ve 
Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nın 275 ve 276 
sayılı sözlü soruları, soru sahipleri izinli ol>-
duklarmdan, gelecek .birleşime 'bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve A. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu 
Başkanlığının yazıları hakkında içtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince hazırlanan Ana
yasa ve Adalet Komisyonu mütalâasının 
16 . 4 . 1964 günlü Birleşimde gündemden çı
karıldığı ve halen gündeme girişinin bir zü
hul 'aseri olduğu bildirildi. 

12 Kasım 1964 Perşemibe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvefeili Adana 

İhsan Hamit Tigrel Sakıp önal 

Kâtip 
Cumhuılbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına * 
gönderilmiştir (7/179) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastrmonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, 'bölge müdürlüklerinin 
Kastamonu'ya nakline dair yazılı soru öner
gesi, Köy işleri Bakanlığına .gönderilmiştir. 
(7/180) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, Kastamonu - Araç -
Karrbük yoluna dair yazılı soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/181) 

JLAR 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si A. Nusret Tuna'nm, Daday - Ballıda» has
tanesine dair yazılı soru önergesi, Çalışma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/18:2) 

GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — 'Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Nuri Âdemoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/371) Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

2. — Cnmıhuriyıet Senatosu Elâzığ üyesi 
Celâl Ertuğ'un yasama dokunulmazlığı 'hak

kında Başbakanlık tezkeresi (3/372) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna) 

3. — Cumhutfiyfjt Senatosu Bursa Üyesi 
Baki Güzıey'in yarama dokunulmazlığı 'hakikın-
da Başbakanlık tezkeresi (3/373) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

YOKLAMA 

Akıncı Birleşime katılmıyan üyeleri 
terir yoklama tutanağı. 

1. — Talât Oran (Bilecik) 
2. — Ziya Terinim (Çanakkale) 
3. — Ömer Ucuzal (Es'ııçbhh*) 
4. — Cemal Yıldırım • (istanbul) 

gos- ı5. — Reşat Zaloğlu (Trabzon) 
Yukarıda adları yazılı üyelerin C. Senato

su Genel Kurulunun 12 . 11 . 1964 tarihli 6 ncı 
birleşimine katılmadıkları telbit ediLmiştir. 

'Kâtip Kâtip 
Âdil Ünlü Sakıp önal 

B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Altıncı Birleşimi açıyorum 

4. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

1. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, 
Sovyet Rusya'ya yaptığı seyahat intihalarına ve 
Rus Devlet ricaliyle Türk - Rus dostluğu üze
rindeki görüşmelere dair demeci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gündem 
dışı iki talep vardır. Birisi Sayın Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal Erkin tarafından yapılmış
tır. Dişileri konularında izahatta bulunmak is
tiyorlar, yazılı talepleri vardır. Takdir hakkımı
zı kullanıp kendilerine KÖZ veriyorum. Buyurun 
Sayın Feridun Cemal Erkin. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun muhterem üyeleri; 

Şimdi sizlere kısaca, 30 Ekim ile 6 Kasım 
arasında Sovyet Hükümetinin daveti üzerine yap
tığım Moskova ziyareti hakkında izahat vermek 
istiyorum. 

Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile münase
betlerinin yakın tarihimizde takibettiği seyri bi
liyorsunuz. İstiklâl mücadelemiz sırasında Rus
ya'da komünist ihtilâlini takiben idareyi devra-
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lan Sovyet Hükümeti ile münasebetlerimiz çok 
dostane olmuştur. 16 Mart 1921 de Sovyetler 
Birliği ile bir Do.^thık ve İşbirliği Andlaşması 
akdedilmiş, bu Andlaşma ile hudut ihtilâfları hal
ledilmiştir. Lozandan sonra 1925 te iki memleket 
'bir Ademi tecavüz \İ3 dostluk Paiktı imzala/mışlar 
ve bu Pakt, 1929 da akdedilen bir protokolle tem-
didedilmiştir. 1929 dan sonra iki taraf Devlet 
adamları ziyaret teati etmişlerdir. 1933 te bir 
Ticaret Anlaşması imzalanmış ve Sovyetler Bir
liği Türkiye'ye sınai krediler açmıştır. Bu si
yaset Atatürk'ün bütün komşu devletlerle iyi 
geçinmek umdesine uygun olarak yürütülmüş ve 
Türkiye bu umdeye sadık kalarak Sovyetler Bir
liği ile daima karşılıklı itimada müstenit dostane 
münasebetler idamesine gayret sarf etmişti11. 
İkinci Cihan Harbi tehlikesi belirdiği sırada Türk 
Hükümeti gene aynı zihniyet dâhilinde hareket 
ederek Sovyetler Birliği ile bir işbirliği politi
kası gütmek istemiştir. Maalesef 1939 da Sovyet
ler B;irLiği Almanya ile imzaladığı Ademiteca-
vüz Paktından sonra Türkiye'ye karşı tutumu
nu değiştirmiş, Türkiye ile işbirliğini reddetmiş 
ve memleketimize karşı gayridostane bir tutum 
takınmıştır. 1941 de Alman - Sovyet Harbinin 
başlaması ile bu tutumda kısmen değişiklik ol
muşsa da Stalingrad Muharebesinden sonra harb 
talihinin değişmesi üzerine Sovyetler Birliği ye
niden Türkiye'ye karşı menfi siyasetine avdet et
miştir. 

İkinci Cihan Harbinin hemen akabinde savaş
tan muzaffer çıkan ve Avrupa'da Almanya'nın 
ta ortasına kadar ilerliyen Rusya'nın ağır tazyiki 
ve üst ve arazi talepleri karşısında kalmıştır. 
O zaman hiçbir kolektif güvenlik sistemine dâ
hil olmıyan Türkiye tek başına büyük bir azim 
ve metanetle vatanın toprak bütünlüğüne kar
şı tevcih edilen bu istekleri reddetmiştir. 

Güvenliğinin tehdit altında kalması karşısın
da Türkiye Avrupa'da bir tecavüzü önlemek için 
Birleşmiş Milletler Yasasının 51 nci maddesine 
uygun olarak ilk önce Batı Avrupa devletleri ara
sında kurulan ve daha sonra Birleşik Amerikanın 
da iltihakı ile genişliyen kolektif güvenlik siste
mine dâhil olmaya gayret sarf etmiştir. Bu gay
retler neticesinde Türkiye 1952 yılı başında 
NATO gibi sağlam bir ittifaka üye olmuş, bu 
ittifak ile bir tecavüze karşı dünyanın en kuvvetli 
devletlerinin desteğini sağlamış ve ayrıca NATO 
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içindeki dayanışmanın ifadesi olan askerî ve eko
nomik yardımlar sayesinde savunma gücünü 
geniş ölçüde geliştirmiştir. Türkiye'nin güvenli
ğini bu şekilde sağlamasından sonra Sovyetler 
Birliğinin Türkiye'ye karşı tutumu tedricen de
ğişmiş ve bilhassa 1953 te Stalin'in ölümünü taki
ben Sovyet Hükümeti «sulh içinde beraber ya
şamak» siyasetinin felsefesi içinde daha evvel 
ileri sürdüğü arazi taleplerinden vazgeçtiğini bil
dirmiştir. Bununla beraber münasebetlerimizde 
kısa zamanda müspet bir inkişaf kaydedilmemiş. 
Sovyetler Birliğinin NATO'ya husumeti ve Or
ta - Doğu'daki siyaseti ile Türkiye'nin bu bölge
nin savunmasını temin için sarf ettiği gayretler 
iki memleket arasında devamlı olarak bir gergin
lik unsuru teşkil etmiştir. 

Esasen hatırlıyacağmız veçhile Stalin'in ölü
münden sonra genel olarak Sovyet - Batı müna
sebetleri muhtelif safhalardan geçmiş, yumuşama 
ve gerginlik devreleri birbirlerini takibetmiş. 
Sovyet Rusya 1950 Berlin buhranında olduğu gi
bi zaman zaman Batıya karşı soğuk harb taarruz
larına girişmiştir. Bununla beraber bu devrede 
bütün NATO müttefiklerimizin Sovyet Hüküme
ti ile yüksek seviyede konferanslar akdettikleri 
iki taraf Devlet adamlarının birbirlerini "ziyaret 
eyledikleri, Doğu ile Batı arasında ticari ve kül
türel münasebetlerin gittikçe gelişen bir tempoda 
arttığı onüşaıhade 'edilmiştir. 

1960 senesinden beri Sovyet Rusya ile müna
sebetlerimiz umumiyetle normal bir mecra taki-
betmiştir. Karşılıklı olarak Hükümetlerimiz 
bu münasebetlerin daima daha fazla inkişaf et
mesi ihtiyacını hissetmişler ve cari meselelerin 
halli hususunda müspet adımlar atmışlardır. Biz 
hattâ haksızlığa uğradığımız çok gergin zaman
larda bile Sovyetler Birliği milletleri ile Türk 
Milleti arasında düşmanlık duygularının yarası
nı bırakacak hareket ve sözlerden daima kaçm-
mışızdır. Siyasi buhranlar bu müddet esnasında 
da eksik olmadı. Küba krizi esnasında Sovyet 
Hükümeti, bir ara Küba'daki Sovyet füzelerinin 
çekilmesi ile Türkiye'deki orta menzilli füzele
rin kaldırılması arasında bir muvazilik tesis et
mek istemiş, fakat böyle bir takasa bizim ve 
Amerika'nın razı olmamamız üzerine bu teşeb
büslerinden sarfınazar eylemiştir. Bununla be
raber Küba krizi Türkiye'nin ne kadar hassas 
bir bölgede bulunduğunu hatırlatmak suretiyle 
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memleketimizin güvenlik probleminin hayatî öne
mini bir kere daha tebarüz ettirmiştir 

Bizimle beraber Jüpiter füzelerinin kaldırıl
ması bahis konusu olduğu vakit biz bu karan ko
laylaştırdık. Ve Sovyetler Birliği ile aramızdaki 
bir çekişme konusunun bertaraf olmasından mem
nunluk duyduk. 

Bu kısa tarihçenin de gösterdiği gibi Sovyet
lerle münasebetlerimizin normalleşmesinin ve dü
zelmesinin ilk şartı Sovyet Rusya'nın Türkiye'
nin güvenlik tertipleri içindeki yerini kabul et
mesine bağlıydı. Sovyet Rusya son senelerde 
Türkiye'nin NATO içindeki mevkiinin ikili mü
nasebetlerin geliştirilmesine engel teşkil etmiye-
ceğini bize ifade etmiş ve hattâ bu hususu 
28 Haziran 1960 da Hrufçof, Sayın Devlet Baş
kanımıza gönderdiği mesajda teyit ve bu çerçeve 
içinde iyi komşuluk münasebetleri tesisini, bu 
iki memleket arasındaki ticaretin ve kültürel te
masların artırılmasını teklif etmiştir. Türki
ye'de eskiden beri bütün komşuları ile karşılıklı 
itimada müstenit iyi komşuluk münasebetlerinin 
idamesini dış siyasetinin temel prensiplerinden 
biri olarak benimsemiş olduğundan bu teklifleri 
memnuniyetle karşılamıştır. Sovyetler Birliği 
Hükümeti Dışişleri Bakanı Sayın Gromyko'nun 
vâki daveti üzerine Moskova'ya ziyaretim işte 
bu çerçeve içinde vukubulmuştur. 

Görüşmeler son derece dostane bir hava için
de geçiti. Sovyet muhataplarım daima Atatürk 
ve Lenin zamanında kurulmuş olan dostluğun 
muhafazasını ve münasebetlerimizin geliştirilme
sini arzu ettiklerini beyan ettiler ve heyetimize 
çok sıcak bir ilgi ve itibar gösterdiler 

Bütün askerî paktlar gibi NATO ittifakını da 
tasvip etmediklerini, mamafih Türkiye'nin bu 
pakta dâhil olmasının Türk - Sovyet münasebet
lerinin inkişafına engel teşkil etmiyeeeğini belirt
tiler. Sosyal sistemleri farklı devletlerin «barış 
içinde bir arada yaşamaları» prensibine bağlı 
olduklarını, barışın takviyesi için memleketimiz 
ile Sovyetler Birliği arasında bağımsızlık, toprak 
bütünlüğü ve hak eşitliği prensiplerine karşılıklı 
saygı göstererek iyi komşuluk münasebetlerinin 
takviyesi hususunda mutabık kaldık. 

Görüşmeler sonunda neşredilen müşterek teb
liğde de belirtildiği veçhile, kültürel münasebet
leri tanzim etmek için bir Kültür Anlaşması 
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imzaladık. Şimdiye kadar, her sene imzalanan 
protokoller gereğince, kültür sahasında, Sovyet
lerle, esasen temaslar cereyan edegelmekte idi. 
Bu kere aktedilen Kültür Anlaşmasının gayesi, 
bu faaliyetleri bir programa bağlamaktır. Anlaş
mada derpiş olunan faaliyetlerin fiilen tahakku
ku eskiden olduğu gibi, tesbit edilecek senelik 
programlara ve bunları yürütecek protokollere 
tabi olacaktır. Bu programların şümulü, ilgili 
diğer bütün makamlarımızla birlikte hazırlana
cak, ve temasların münhasıran kültürel ve ilmî 
bir mahiyette olmasına tabiatiyle itina gösteri
lecektir. Şunu da istidraden arz edeyim ki. Sov
yet Rusya'nın diğ>er (müttefiklerimizle, meselâ 
Birleşik Amerika ile akdetmiş olduğu Kültür An 
laşmaları çok daha geniş hükümler ihtiva etmek
te ve talebe burslarını, radyo ve televizyon neş
riyatı mübadelelerini, öngörmektedir. Bizim 
akdettiğimiz Anlaşmada, bu çeşit mübadelelere 
yer verilmemiştir. 

Ticari sahada münasebetleri genişletmek mak-
sadiyle Sovyet Rusya'nın ve Türkiye'nin birbir
lerinden vâki ithalâtı artırmaları hususunda da, 
prensip mutabakatına vardık. Ve bu mutabakatın 
tatbik mevkiine konması için karşılıklı olarak, 
eksper grupları gönderilmesini derpiş ettik. Bu 
eksperler, piyasa şartları ve alınabilecek mallar 
üzerinde incelemeler yapacaklardır. 

Moskava'da, bugün millî bir dâva haline gel
miş olan ve dış politikamızın belli başlı meselesini 
teşkil eden Kıbrıs konusu üzerinde do, çok geniş 
görüş teatilerinde bulunduk. Bildiğiniz gibi, 
şimdiye kadar bu konuda, Sovyet Rusya ile ara
mızda, ciddi görüş farkları mevcuttu özellikle, 
andlaşmalardan doğan meşru haklarımıza isti
naden, Türk cemaatini katliamdan korumak ama-
ciyle, ne zaman müdahale teşebbüsünde bulunsak, 
Sovyet Rusya bizi şiddetle tenkrid etmiş, Kıbrıs'a 
müdahale edem iveceğim izi ileri sürmüş, zaman 
zaman tehtitkâr lisan kullanmış, NATO'yu Kıb
rıs'ı kendi nüfuzu altına almak istemekle itham 
eylemiş, Makarios'u Güvenlik Konseyinde destek
lemiş ve Kıbrıs Rum idaresi ile bir Yardım An
laşması imzalamıştır. 

Moskova'da Sovyet Hariciye Nazırına Kıbrıs 
meselesinin gelişmelerinin sebeplerini ve Türki
ye'nin Kıbrıs politikasının esaslarını uzun uzun 
izah ettim. Türkiye'nin Kıbrıs üzerinde tek ta
raflı hiçbir toprak emeli olmadığını, tek endişe-
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mizin güvenliğimizi ve Türk Cemaatinin meşru 
hak ve menfaatlerini korumak olduğunu bilhassa 
belirttim. 

Kıbrıs konusunda Sovyet Hükümeti ile vardı
ğımız mutabakata görüşmeler sonunda neşredilen 
tebliğde geniş yer verilmiştir. Görmüş olacağı
nız veçhile bu mutabakatın önemli noktaları şun
lardır : 

Bir kere Andlaşmalara saygı gösterilmesi ve 
iır'an ana haklarına riayet edilmesi prensipleri 
teyidedilmiştir. Her ne kadar bunlar tebliğde 
Kıbrıs konusu haricinde zikredilmişle de, umumi 
prensipler olmaları itibariyle, her meseleye raei 
olduklarında şüphe yoktur. 

Kıbrıs meselesinin hallinde Kıbrıs'ın bağımsız
lığına ve toprak bütünlüğüne riayet esası kabul 
edilmiştir. Bu suretle Sovyetler Birliği Eno-
sis'i tasvibetmediğini ve buna aleyhtar olduğunu 
resmen açıklamış bulunmaktadır. 

Keza meselenin hallinde, her iki millî cema
atin kanuni haklarına riayet ve iki millî cemaatin 
varlığını tanımak gerektiği hususunda mutabaka
ta varılmıştır. Varılacak hal tarzının iki millî 
cemaatin ayrı varlığını tanıma esasına istina-
dotmesi icabettiğine dair ifade ice Rum ekseriye
tinin hâkimiyet idiasınm hoş görülmediğine \e 
iki cemaat aracında muvazenenin sağlanmasının 
istihdaf edildiğini göstermektedir. Nihayet, teb
liğde, ihtilâfın barışçı yollarla halledilmesi üze
rinde durulmaktadır ki, Türk Hükümeti, ba
şından itibaren, bu noktai nazarı savunmuş ve 
kuvvet yolu ile tahakkuk ettirilecek emri vakileri 
kabul etmiyeceğini bildirmiştir. 

Takdir buyuracağınız veçhile Kıbrıs mevzu
unda Sovyetler Birliği ile Türkiye'nin görüşleri 
arasında hakikaten dikkate değer bir benzerlik 
kurulmuş bulunmaktadır. Bu sebeple, Kıbrıs 
politikamız bakımından Mo^kava'da alınan neti
celerin tatminkâr olduğuna inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sovyetler Birliği ile 
münasebetlerimizde göz önünde bulundurduğumuz 
ibelli'başlı esasları, son Moskova seyahatimin han
gi maksatlara matuf olduğunu ve Sovyet Hükü
met ricaliyle görüşmelerimin neticelerini arz 
etmiş bulunuyorum. Bu seyahatimin umumi dış 
politikamızın prensiplerine tamamiyle uygun ol
durun0. kaaniim. Gayemiz her zamanki gibi 
Türkiye'nin güvenliğini ve âli millî menfaatleri-
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mizi korurken, dünya sulhunc kendi imkânları
mız nisbetinde hadim olmak ve komşularımızla 
gergin havayı bertaraf edip iyi münasebetler te
sis ve idame etmektir. Bugünkü dünya şartları 
altında ve bilhassa nükleer bir harbin tehdidi kar
şısında bütün sulh sever dünya milletlerinin, 
ideolojileri ne olursa olsun, bir çatışmayı önlemek 
maksadiyle anlaşma imkânlarım âzami derecede 
araştırdıklarını müşahede etmekteyiz. Türkiye'nin 
bu cereyana karşı bigâne kalması ve büyük 
komşusunun karşılıklı münasebetlerimizi ıslah hu
susundaki çağrılarını mukabelesiz bırakması ka
bili tasavvur olmadığı ig'Jbi mienfaatlıerimıize de 
uygun düşmezdi. Hükümetimiz, bu düşüncelerle 
mutchalli olarak Türkiye'nin etrafında bir ba
rış çemberi yaratmak, bütün komşulariyle dos
tane münasebetler kurmak, Asya - Afrika mem
leketleriyle daha kesif ve canlı münasebetler tesis 
etmek, Türkiye'nin dünya politikasında önemli 
bir rol deruhte etmesini sağlıyacak şartları ya
ratmak ve millî dâvalarımıza kabil olduğu kadar 
geniş destek temin etmek azim ve kararındadır. 

Mâruzâtımı bitirirken hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar). 

AHMET ÇEKEMOĞLU (Sivas) 
zuda söz istiyorum. 

Bu mev-

BAŞKAN — Sayın Oekemoğlu gündem dışı 
konuşmalar umumi müzakere mahiyetinde değil
dir. Tüzüğümüzün 54 ncü maddesinin son fık
rası bunu âmirdir. Zatıâliniz de bunu bilirsiniz. 
Onun için söz veremiyeceğim. 

2. — Tabiî Üye Mehmet özgüneş: Devlet 
Radyosunda, şimdiye kadar âdet olmadığı halde, 
İçtüzüğün 51 nci maddesi üzerindeki konuşması 
sırasında vâki sataşmaların da yayımlandığını 
beyan ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
S ahir JZurutluoğlu'nu istihdaf eden demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci söz talebi 
Tabiî Üye Sayın Mehmet Özgüneş tarafından 
gelmiştir. Talep konusunu ve mahiyetini ihtiva 
etmesi itibariyle Tüzüğümüze uygundur. Gene 
takdir hakkımı kullanarak kendilerine söz veri
yorum. 

Buyurunuz Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; bu kürsüden yapılan konuşmaları Dev
let radyosunun halka duyurduğu malûmdur. 
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Bu konuşmaların tam bir tarafsızlıkla veril- I 
m esi de bu kurulun vazifesidir. Şimdiye kadar 
Devlet radyosu sadece bu kürsüde yapılan 
konuşmaları veriyor ve fakat sataşmaları ver
miyordu. Her ne hikmetse geçenlerde ben bu
rada 51 nci madde üzerinde konuşurken bir 
•arkadaşım bana sataşmış, radyo da bu sataş
mayı vermiş. Merak ediyorum acaba radyo
da yeni bir yol mu açıldı? Bundan sonra bu 
halka duyuruş sadece kürsüde konuşulanlara 
inhisar etmlyecek, sataşmalar da verilecek mi
dir? Yoksa bu veriş sadece bu sataşmaya mah
sus bir imtiyaz mıdır? I 

Belirteceğim ikinci husus, bana sataşan 
arkadaşım «Tafbiî üyelikten çeMİ» demiş. Ben 
buraya referanduma arz edilmiş bir Anayasa 
maddesiyle geldim. Ve vazifemi yaptığım müd
detçe de devam edeceğim. Bu taraftan da kim-
se'nin şüphesi olmasın. Kimsenin çekil deme
siyle de ben çekilmem. Ama bana garip gelen 
ibr nokta, bana tabiî üyelik yaptığımdan do
layı sataşan arkadaşım bir seçime girmiş, se
çimi kaybetmiş ve kendisini Senatoya benim 
gibi bir tabiî üye getirmiştir. Hürmetlerimle j 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Konuşma ve konuşmadaki sa
taşmalar şahsıma taallûk etmektedir. Arzı ce
vap etmek isterim. l 

BAŞKAN — Muhterem Kurutluoğlu bir sa
taşma konusu yoktur. Kendisinden sorarım, 
Sayın özgüneş sarahaten sizin isminizi zikret
tiğini söylerse 'bir sataşma olduğunu kabul 
ederek size söz veririm. Fakat ben zatıâlinize 
Türk Ceza Kanununun 486 ncı maddesini de 
arz ederek ifade ediyorum, sarih, size mâtufi-
yeti belli olacak bir sataşma görmedim. Eğer 
sizi zikrettiğini ifade ederse size söz verece
ğini. 

Sayın özgüneş, sarahaten Sayın Kurutlu- ! 
oğlu'nu zikrettiniz mi? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bana 
tabiî üyelik vasfımdan dolayı sataşan arka
daşıma, ben burada Anayasa maddesiyle bu
lunduğumu ve Anayasa maddesine göre vazi- ı 
ıemo devam edeceğimi söyledim. 

BAŞKAN —• Sayın özgü'neş lütfen soruma 
cevap veriniz. Sizin tâbirlerinizde ifade etmek I 
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istediğiniz mânada Sayın Kurutluoğlu'nu sa
rahaten ifade eden, etmek istiyen bir cümle 
var mıdır? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Ben 
isim tasrih etmedim. Fakat Sayın Sahir Ku
rutluoğlu'nuh ta kendisidir. 

3. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sahir 
Kurutluoğlu; Tabiî Üye Mehmet özgüneş'e 
«istifa et» demediğini, «Tabiî üyelerin devam
sızlığı halinde nasıl bir neticeye varılacağını 
düşündüler mi?» şeklinde konuştuğunu ifade 
ve konuşmanın diğer kısımlarını cevaplandı
ran demeci. 

BAŞKAN — Sataşma vâkıdır, buyurun Sa-
hL* Kurutluoğlu. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; tertipli ifadelerle 
şahsıma matuf bir konuşmadan sonra Sayın 
özgüneş ismimi açıklamak cesaretinde bu
lundular. Kendileri burada üyelerin devam edip 
etmeme meselesi hakkındaki bir içtüzük tadili 
hususundaki tasarı müzakere ve münakaşa edi
lirken muhterem senatör arkadaşlarımızın Cum-
huri ve t. Senatosuna devam etmediklerini ve 
aldıkları maaşlarda tüyü 'bitmedik yetmilerin 
hakkı bulunduğunu bu eda içerisinde müdafaa 
ettikleri zaman, kendilerine oturduğum yerden 
«lütfen tabiî üyelikten çekilin» demedim. 
«Devamınızı temin edemediğiniz takdirde tabiî 
üyeler bu devamsızlıkla nasıl bir neticeye 
varacaklar, düşündüler mi» dedim. Ve düşün
meleri lâzımdır. 

Burada benim bir secime girip kaybetti
ğimden bahsediyorlar. Millî Birlik üyeleri ar
kadaşlarımın hepsini tenzih eder yalnız özgü-
neş/e cevap veririm. Bir seçime girip kaybet-
mok veya kazanmak demokratik bir usuldür 
özgüneş. Siz buna cesaret edemezsiniz. (Al
kışlar.) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Şah
sım?1. sataşma vardır, cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş size söz için... 
(Gürültüler.) 

MEHME.T ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, fikrimin dışında fikirler izafe ettiler 
bana. içtüzüğün... 

BAŞKAN —• Ne hususta efendim. 
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MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dimi; ben senatör aıkadaşlariimın devam etme
diğini söylemedim. Bâzı üyeler mahkeme salon
larında dâva takibetmcyi Senatoya gelmeye ter
cih ediyorlar dedim. Binaenaleyh, 'ben iböyie 
söylediğim halde bütün Senatoyu itham eder 
bir fikir serd ettiğim şeMinde ifade ettiler. 
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BAŞKAN — Bu tavzihi yapmış oluyorsunuz. 

Söz vermiyeeeğim, lütfen 'Oturunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Cesa
ret sahibi insan 'bulunduğu yerden sataşmaz, 
kürsüye çıka^r, benim igübi konuşur. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1> — Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali 
Altuntas'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/369) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz efendim. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali Al-

tuntaş'ın hastalığına binaen 26 . 9 . 1964 ta
rihinden itibaren 3 ay müddetle izinli sayılması 
Başkanlrk Divanının 9 . 11 . 1964 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz .olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

En/ver Aka 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, tezkere
de yazıldığı üzere Riyaset Divanında mesele 
müzakere edilmiştir. îzin istiyen arkadaşımızın 
talebi rapora müstenittir, 3 profesörün imzası
nı havidir. Riyaset Divanı teskerede okundu
ğu üzere izin talebini uygun görmüştür. Ar
kadaşınızın bu izin talebini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edil
miştir. 

İkinci maddeye geçiyoruz. 

2. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali Al-
tuntaş'ın tahsisatının verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/370) 

BAŞKAN — 'Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali Altun-
taş'ın talhsisatın:n verilmesi içtüzüğün 146 neı 
maddesi gereğince Genel Kurulun kararına 
•bağlı olduğundan keyfiyet yüce tensiplerine 
arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN — Tezkere vaız:lhtır. Tüzüğümü
zün 146 ncı maddesine göre iki aylıktan fazla 
izin verilmesi halinde tahsisatın verilmesi tezke
rede yazıldığı üzere izninize bağlıdır. Bunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Katbuıl edilmiştir. 

3. — Tabiî Üye Suphi Karaman'ın Millî Eği
tim Komisyonundan istifası 

BAŞKAN — Bu arada gelen bir tezkere var
dır, onu okutuyorum. Tabiî Senatör Suphi Ka
raman arkadaşımızın Millî Eğitim Komisyonun
dan istifasını1 bildirmelktedir. Bunu okutuyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başka bir komisyonda görev alacağımdan 

Millî Eğitim Komisyonundaki görevimden isti
fa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 

Suphi Karaman 
Tabiî Üye 

BAŞKAN — Taibiî Senatörler Grup Başkanı. 
Millî Birlik Gruıpu lütfen yerine yeni ismi ver
sinler, ona göre seçimi yaparız. Ittılaınıza arz 
edilmiştir. 

Sorular ve ;genel görüşme faslından birinci 
maddeye geçiyoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, turizm gelişmelerinde göz 
önünde bulundurulan esasların neler olduğuna 

! dair Turizm ve Tanıtma 
rusu (6/263) 

Bakanından sözlü so-
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BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dik&çligil? Bu

rada. Turizm ve Tanınma Balkanı? Yok. Gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikçeligü'in, 70 sayılı Kanuna göre .*•«-
bit birliklere verilecek olan tayın bedellerine 
dair Millî Savunma Bal'anından sözlü sorusu 
(6/264) 

BAŞKAN — Sayın D'kceligil? Burada. Sayın 
Millî Savunma Bakanı? Yoklar. Bu da gclceck 
Birleşime bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi İzzet 
Birand'ın, memleketimizi ziyaret eden Alınan 
Parlâmento Heyetinin kar s > I anması m ?/rasimme 
dair Dışişleri Bakanınlan sözlü sorusu (6/26'',) 

BAŞKAN — Sayın îzzet B:rand? Burada. Fa
kat Dışişleri Bakanı yoklar. Bu da gclceck birle
şime kalmıştır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Ba
kan biraz evvel burada idi. Gündem kendilerine 
gönderilmiştir. Bırakıp gitmemeleri lâzımdı. Bu 
hususun Riyasetçe kendilerine bildirilmesini ı\ea 
ederim. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, Say m 
Ünaldı'mn bahsettiği hususta Tüzük bize bir yet
ki vermiş değildir. Gelmiyen Bakan ne olur, ne 
gider, bu hususta bir hüküm yoktur. Lütfen b.vn-
ları Tüzük Komisyonundaki arkadaşlar tezekkür 
etsin. Ona göre bir teklif getirilsin. Tüzük ve 
Anayasa Komisyonu tetkik buyursun, ona göre 
muamele yapalım. Mahaza bu ciheti Divan kendi
sine bir tezkere ile yazacaktır. 

Dördüncü soruya geçiyorum. 

d. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'ın, Düzce kazasının Yakabaşı köyün
deki bir hâdiseye dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/267) 

BAŞKAN — Sayın Rahmi Arıkan arkadaşı
mız buradalar. Sayın İçişleri Bakanı? Yok. Gele
cek Birleşime kalmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm t bugünkü malî ve ekonomik duru
mumuza dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/268) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız izinlidirler. 
İzinli oldukları için izin müddetinin bitmesinden 
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sonraki ilk sözlü soruların görüşüldüğü Birleşi
me alınacaktır. 

6". — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun, 1/3 Senato seçimlerine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/269) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Âdemoğlu? Burada
lar. Başbakan veya yerine cevap verecek bir Ba
kan yoktur. Gelecek birleşime kalmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, açi.acak olun Eğitim fakültelerine 
dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/270) 

BAŞKAN —• Sayın Okurer ve Bakan yoklar. 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, orta dereceli okullardaki yeni 
kayıt ve kabul şartlarına dair Millî Eğilim Ba
kanından sözlü sorusu (6/271) 

BAŞKAN — Savın Okurer ve Bakan yoklar, 
bu soru da gelecek birleşime bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıf
zı Oğuz Bekata'nın, kitapların nakline dair sözlü 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskendc>'-
in cevabı (6/272) 

BAŞKAN — Sayın Bekata? Bura/lalar. Sayın 
Bakan? Buradalar. Sözlü soruyu okutuyorum. 

7 . 7 . 1964 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, 'Ulaştırma Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
Duyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Soru : 
Gazetelerin naklinde kilo basma 20 kuruş pos

ta ücreti alındığı halde, kitapların naklinde ki
lo basma 200 kuruş alınmasının gerçek sebebi ne
dir? Bu suretle bir yılda sağlanan küçük bir fay
da karşılığında bu pahalılığın bilim ve öğrenim 
hayatımıza yaptığı menfi tesirler nazara alınarak, 
kitap naklinde de gazete ve dergilere tatbik edi
len tarifenin tatbiki düşünülmekte midir? 

BAŞKAN —- Savın Bakan, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERlT ALP İS

KENDER (Manisa) — Muhterem B-ışkan, muh
terem arkadaşlar, Ankara Senatörü Sayın Hıizı 
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Oğuz Bekata'nm gazete ve okul kitaplariyle hu
nim dışında kalan diğer kitaplar arasında gözeti
len ücret farkına dair sordukları sözlü soruya 
ilgili olan P. T. T. Umum Müdürlüğünden aldı
ğımız bilgiyi aynen arz ediyorum. 

Senatör Hıfzı Oğuz Bekata'nm kitap ücretle
riyle ilgili 6 . 6 . 1964 günlü notu görülerek ili
şikte sunulmuş ve bu konudaki düşüncelerimiz 
aşağıda arz edilmiştir. 

Malûmları olduğu üzere, teşekkül ümüzce gaze
telerle en- az üç ayda bir çıkan dergiler ve Millî 
Eğitim Bakanlığınca okullarda okutulması kabul 
edilen ders ve yardımcı ders kitapları her 50 gram 
veva kesrinden 1 kuruş olmak üzere kilosundan 
20 kuruş gibi sembolik bir ücretle kabul edilmek
tedir. 
• Bunlar dışında kalan basılmış kâğıtlara da 

yurtta kültürün yayılması ve gelişmesi gerekçe
siyle her 50 gram veya kesrine 10 kuruş olmak 
üzere maliyetin çok altında bir ücret tesbit edil
miş bulunmaktadır. 

Okul kitapları dışında kalan kitaplara da in
dirilmiş ücret uygulandığı takdirde teşekkülümüz 
zararı bir milyon liradan fazla olacak ise de bun
lara uygulanan ücretin 20 milyonu bulan diğer 
basılmış kâğıtlara da teşmili zarureti doğacağın
dan zarar 2,5 milyona ulaşacaktır. 

Postaca düşük ücretlerle kabul edilen madde
ler için taşıma müesseselerine daima tam tarife 
üzerinden ücret ödenmekte ve masraflar her yıl 
artmaktadır. 

İdaremiz İktisadi Devlet Teşekkülü haline ge-
tirilmolen önce Demiryolları ve Denizyolları ile 
yapılan posta nakliyatı için her hangi bir ücret 
ödememekte idi. 1953 yılından bu yana taşıma 
masrafları yıldan yıla artarak 10,5 milyon lira
yı bulmuş ve bütçe açığımızın da genel bütçeden 
kapatılması imkânı ortadan kalkmıştır. 

Posta hizmeti bakımından mektuplara nazaran 
fazla bir farkı olmamakla beraber maliyetle kıyas
lanamayacak derecede esasen indirilmiş ücretle 
kabul edilmekte olan kitaplardan gazete ve dergi
lere ait ücret alındığı takdirde kendi malî im
kânları içinde çalışmak zorunda olan teşekkülü
müz daha zor bir duruma sokulmuş olacak ve 
iş sahiplerine .yaptığı hizmetten dolayı taşıma 
müesseselerine ödediği yüksek ücretleri ödemeye 
devam edecektir. 

Diğer taraftan toplu halde yollanacak kitap
lar ve sair basılmış kâğıtlar postaya koli olarak 
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verildiği takdirde bunların her kilosu 100 kuruş 
ücrete tabidir. 

Keyfiyeti arz ederim... Diye PTT Umum 
Müdürlüğü Sayın Senatörün sorularına bu ceva
bı vermiş bulunmaktadır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım, önce bir noktaya temas ede
ceğim. Bakanlar, kendilerine emanet edilen 
umum müdürlüklerin dilini buraya nakil etmek
ten çok kendi mesuliyetini taşıdıkları teşekkülle-
rin verdikleri cevapları benimseyerek veya benim
semediğini ifade ederler, dile getirirler. Burada 
bu sözü şunun için nakil ve kaydediyorum: Be
nim sorumun iki hususiyeti vardı: «Gerçek sebe
bi nedir?»... Cevapsız kaldı. 

2 ncisi indirme imkânları ile alâkalı ne dü
şünüldüğü. PTT Umum Müdürü bu iki nokta
ya cevap vermek mevkiinde kendisini görme
diği için, meskût geçmiştir. Bakanın da cevap
lamadığını görüyoruz. Çünkü nakletmiş bulu
nuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu küçük soru ha
zin bir gerçeğe dokunmak için verilmiştir. He
pinizin malûmudur ki, en büyük derdimiz her 
sahadaki cehalettir. Bu dertten kurtulmanın 
baş çaresi, bilgi sahibi olmakla, okumakla bu
lunabilir. Okumanın ilk vasıtası ise kitaptır. 
öyle ise kitap yaymayı kolaylaştırmak ve teş
vik etmek gerekirken bir posta mekanizm asiyle 
maalesef buna engel olunmaktadır. Şimdi ma
ruzatımı maddi deliller halinde ifade edeyim. 
Gazetelerin ve dergilerin posta ile şevkinde ta
rife kilo başına yirmi kuruşu kabul etmiş bu
lunuyor. Alelade kâğıt, basılı olmadan her han
gi bir nakil vasıtasiyle nakledilecek olursa beş 
kuruşla yirmi kuruş arasında kilo başına ücret 
almıyor. Her hangi içki ve emsali nakledildiği 
takdirde kilo başına bizatihi posta idaresinin 
koli kısmı nakletse yüz kuruş alıvor. Ama hir 
kâğıt, memleket için faydalı, vatandaş için 
faydalı ve su cehaleti gidermeye hizmet etmek 
üzere düz iken 10 kuruşa, 5 kuruşa, yirmi ku
ruşa nakledildikleri halde kitap haline gelirse, 
cezaya çarptırılıyor. Kilogram başına iki yüz 
kuruş alınıyor. 

Sayın Bakanın vermiş oldukları izahattan 
gördük ki, bir yıllık zarar eğer o da mecmua gibi, 
dergi gibi giderse, bir yıllık zarar, bir milyon 
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lira imiş. Tam hesabedildiğine de kaani değilim. I 
Çünkü, gerçek bir hesap yapılamaz. Fakat eğer 
bir milyon lira dolayısiyle biz Türk okuyucu
sunun okumamasını icabettirecek bir ağırlık ya
pıyorsak, bu bir ciddî mazeret değildir. Üstelik 
ibâyie gönderilen kıitalbm kilosu iki liradan gi
diyor, bayi bir kısmını satıyor, bir kısmını sa
tamıyor. Satamadığını 2 liradan iade ediyor, bir 
kiloda 4 lira üzerine ilâve edilmiş oluyor. Bu 
da kitabın pahalılığını mucibolmaktadır. Ben 
bir yol da göstereceğim. Bir milyonu feda et
sinler, iki milyon da kazandırayım kendilerine, 
şimdi söyliyeceğim yolla. Kitabı, mecmuayı, 
dergiyi hepsini harman yaparlar; 20 kuruş ye
rine 22 kuruş, 25 kuruş alırlarsa hem birkaç 
milyon Posta İdaresi kazanmış ve hem de kitap 
okumaya karşı Devlet eliyle engel olma gibi ha
zin bir manzara ortadan kalkmış olur. Bu iti
barla Muhterem Vekil arkadaşımdan, - kitap 
düşmanı olmadıkını biliyorum - ama bu gibi 
memleket için son derecede tehlikeli bulduğum 
benim şahsan, ve fakat aslında da bir büyük 
kâra müncer olmıyan ve hemen arz edeyim, der
gilerin bâzılarının kapaklarına bakınız müsteh
cen denecek kadar bâzı neşrivat yapan dergi
leri kilosu yirmi kuruşa nakledip de bu memle
kete ilim, irfan, bilgi dağıtacak kitapları ceza
ya mâruz bırakıp 200 kuruşa nakletmenin bir 
yanlış yol olduğunu kabul ederek bunu hali as
lisine irca etsinler ve bu 1 000 000 veya 500 000 
ise kabul etsinler, o da yirmi kuruşa insin veya 
diğerlerini 25 kuruşa çıkartmak suretiyle hem 
zarar etmez kâr eder ve hem de bu memlekete 
hizmet eden yola girilmiş olsun. Mâruzâtım, 
Bakandan ricam budur. Bunu bir kanun teklifi 
halinde getirebilirdim. Sebebi müessesenin ken
di tasarrufudur ve Bakanın mucibiyle Bakanlar 

H Kuruluna gitmekle kesinleşiyor. Kanun konusu 
değildir. Onun için meseleyi sözlü soru haline 
getirdim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİSKEN-
DER (Manisa) — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Hıfzı Oğuz Bekata'nın sorduğu husus tama
men teknik bir iş ve teknik bir umum müdür
lüğün vazife ve salâhiyetlerinin hududu içeri
sinde kalan bir husustur. Onun için kendilerine 
bu teknik umum müdürlüğün cevabını aynen j 
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arz etmeyi daha uygun buldum. Yalnız bu söz
lü sorunun Bakanlığa tahmil ettiği bâzı hu
suslar olmuş olsaydı doğrudan doğruya Ulaş
tırma Bakanı olarak, bunu bir tarafa bıraka
rak cevabı kendim takabbül ederdim. 

Şimdi, iki hususu sual buyuruyorlar : Diyor
lar ki, bunun gerçek sebebi nedir? Bence bunun 
gerçek sebebi cevapta ifade edilmiştir. Deniyor 
k i ; PTT İktisadi Devlet Teşekkülü olmadan 
önce, açığını Hazine kapatırdı. Posta nakliya
tından Denizyolları ve Demiryolları ücret al
mazdı. Onun için biz böyle bir açık düşünmeye
bilirdik. Fakat bugün PTT bir iktisadi Devlet 
Teşekkülü olmuştur onun için açık vermemeye, 
açığı daima asgariye indirmek vazifesiyle mü
kellefiz. Bu itibarla gazereler, dergiler ve bu 
mahiyette o1 an neşriyat için tatbik cdiknekte 
)lan tenzilatlı tarifeyi bunun d'/j-ında kalan di-
"er k'taplaı-a tekmil edemiyoruz diyorlar ve 
^ti"imiz takdirde arık bir milyondur. O zaman 
1,5 milyon ilâvosiy'c 2,5 milyon olur. Diğer ta
raftan postanın umumi açığı da 10,5 milyon
dur. Bu şekilde açık 13 - 14 milyona yaklaşır 
ve 'bugünkü statümüz muvacehesinde biz buna 
cesaret edemiyoruz diyorlar. Hepinizin yüksek 
malûmudur ki, geqen yıl çıkardığımız 440 saydı 
Kanun yani bütün İktisadi Devlet Teşekkülle
rini yeni baştan organize etmek ve buna yeni 
bir ruh ve zihniyet getirmek ve inkılâbın ru
hunu buna aşılamak maksadiyle çıkarılmış olan 
bu kanun İktisadi Devlet Teşekküllerinin da
ima ticari ve iktisadi bir zihniyetle açık verme
mek üzere hareket edebilecekleri kaydını koy
muştur. Eğer bunlardan her hangi birisi bir 
âmme hizmeti görmek gayesi ile bâzı açıklar 
vermeyi göze alırsa - ki, bu ancak Hükümetten 
gelir - Hükümetten gelen bu teklif dolayısiyle 
bir açık verirse sübvansiyon tâbir ettikleri Ma
liyedeki muameleler cereyan eder ve bu açık 
Maliye tarafından ödenir. O halde bugün basıl
mış kitaplar arasında hiçbir faik gözetilmeden 
hepsine aynı 'tarifeyi tatbik etmek suretiyle bir 
muamele yapmak için Hükümetten P.T.T. İda
resine bir iş'ar gelmesi icabeder. Bu da ya bir 
kanunla olur yahut bir Hükümet karariyle, Ba
kanlar Kurulu karariyle olur. Biz bu kitapla
rın da gazeteler ve üç aydan yukarı olmamak 
üzere e:kan dergilere tatbik edilen tenzilâtlı 
tarifenin istisnasız olarak bütün matbuaya ta-
bikini istiyoruz derse o zaman biz de bunu 
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PTT ye aksettiririz, İtendi yönetim kurulun
dan. geçer ve bir acık daha vermeyi göze alarak 
hepsine indirimli tarifeyi tatbik eder. Bu şe
kilde de fark aradan 'kalkar. İşte 440 sayılı 
Kanun bilhassa bu vecibeyi yük1 emi;. .bulunmak
tadır. Gerçi bu bir kanun mevzuu değildir. Ta
rifeleri PTT Yönetim Kurulu hazırlar, Bakan
lığın tasdikiyle tekâmül eder. Ama süpvansi-
yon denen açıkları kapamak meselesi tamamen 
Maliye Vekâletine ve Hükümete ait bir iştir. 
Onun için böyle bir açığa meydan verilebilece
ğine dair Hükümet kararı olmadıkça PTT 
bunu yapacak durumda değildir. 

Arkadaşımızın bu tenzilât yapıldığı takdir
de 'kitap mem1 ekerin her tarafına nakledilir. 
okumak muhabbeti artar, okuyucu sayısı artar 
telâkkilerine hürmet etmekle beraber buna ka
tılmak da mümkün değildir. Çünkü bizim yap
tığımız 'bir hesaba göre PTT sen'ede 6 milyon 
kiloluk kitap nakletmektedir. Ve bunlarda ya
pılan zam da yüzde beş ile on arasındadır. Yani 
bir kitaba intikal eden posta ücreti esas fiya
tın yüzde beri veya onu nisbetindedir. Ekse
risi yüzde beş durumundadır. Bazan kitaplar 
ağır oluyor. Ağır olduğu zaman kitap fiyatının 

ancak yüzde onunu buluyor zam. Yüzde 10 unr 
bulduğuna göre bu kitap alım - satımında vr 

dağıtımında pek ör^eyici bir sebep değildir 
Gayet cüz'i bir fiyat tutar ki; 10 - 11 lira ve
rip bir kitap alan, 60 - 70 kuruş 'kitap nakliyat 
bedelinden çekinmez. Mühim bir yekûn teşkil 
etmiyor, ikinci bir mahzur da her kitap nakli
yatında mutlaka faydalı olamaz. Bâzı gayri ah
lâki ve muzır ideolojileri telkin eden kitapla: 
da olabilir. Eğer Millî Eğitim Bakanlığı her yi1 

bir şey neşir ederse, şu kitaplar şayanı tavsiye
dir, gençliğin ve im emi öke1 tin nef'inedir diye 
Tebliğler Dergisinde bir tamim yapacak olursa 
biz onu zaten tenzilâtlı tarifeye tabi tutarız 
Ama böyle bir yayın yapmadığı müddetçe «o za
man her kitap için tenzilâtlı tarife tatbik etmek 
hem P.T.T. nin bütçe açığım artırır hem de 
440 sayılı Kanunun ruhuna uygun olmaz. Hem 
de iyi kitapları nakledip memleketin kültür se
viyesine hizmet edelim derken muzır 'kitaplar 
da bu arada nakledilmiş olur. Bu itibarla muh
terem senatör ötedeııberf dergi ve neşriyatla 
ilgili bir arkadaşımızdır. Eğer bu vadide bilhas
sa Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı-
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na teveccüh edecek bir teşriî tasarrufta bulu
nurlarsa oradan bize intikal edecek bir temenni 
karşısında Ulaştırma Bakanlığı deı'hal faydalı 
kitapların da indirimli tarifelere tabi tutulma
sında tereddüt etmez ve kendisiyle ilgili bulu
nan P.T.T. Umum Müdürlüğüne de bu volda 

irsiyede bulunabilir 
Çünkü bir taraftan açığını Maliyeden iste

me hakkını ilhraz edecektir, diğer taraftan da 
m em ek etin dürt bucağına olur olmaz kitapları 
nakletmemiş .ola/caktır. 

Şimdi kıısaca hu mesele Yüksek Senatoya 
intikal ettiği için 'bâzı örnekler de vermek is
terim : «Divan Şiirinde Meşkur Beyitler» fiyatı 
3'CtO kuruş, ağarığı 70 ıgram, posta ücreti 20 
kuruş. «Beşyüz Yemek ve Tatlı Reçeteleri» üc
reti 1 250 kuruş, ağırlığı 400 gramdır, posta 
ücreti 80 kuruştur. Şimdi bunu almak için 
1 250 kuruış veren bir kimse 80 kuruş da pos
ta ücreti vermekten çekinmez. Görülüyor ki, 
nisbet pek fazla değildir. «Aranılan Kaatil», ki 
bu bir poliısiye romanıdır, fiyatı 500 kuruş, 
ağırlığı 150 gram, alınan posta ücreti 30 ku
ruştur. «Yeni Mandolm Metodu» fiyatı 500 ku
ruş, ağırlığı 200 gram, bunun, da posta ücreti 
50 kuruştur. Sonra, bugün alınmakta olan üc
retleri arz edeyim. Kitapların naklin deki fiyat
ları iki kısma ayırıyoruz. Biri gazetelerle, 
en az 3 ayda bir çıkan kitaplar, bütün okul 
kitapları ve Millî Eğitim Bakanlığınca yar
dımcı kitap olarak kabul edilen kitapların be
her 50 ıgramından 1 kuruş alınmakta ve kilo
su 20 kuruştur. Bu tamamen, sembolik bir üc
rettir. 

İkincisi, bunların dışında kalan 'alelûmum 
basılmış kitaplardır. Beher gramı 10 kuruştur. 
Kilosu 200 kuruştur. Diğer Avrupa devletlerin
deki tatbik edilen ücretleri de tetkik ettik. 
Çünkü bu bütçe müzakerelerimde de mevzuu-
bahsedildi mevzuuibahsedilince bendeniz fbu me
sele ile yakinen ilgilendim, diğer Avrupa mem
leketlerinde nasıl tatbik ediliyor diye, ımuka-
ye'seli bir netice çıkaralım diye listeler iste
dim. O da şııdur : Almanya'da yurt içinde be
her kilosu 45 kuruş, Avusturya'da 51, Belçika'
da 54 kuruş, Fransa'da 46 -kuruş, Holânda'da 
30 kuruş, İngiltere'de 32 kuruş, İsveç'te 41 
kuruş, İtalya'da 4(3 kuruş, Yunanistan'da 75 
kuruş. 'Görülüyor ki, Türkiye'de ailınımakıa 
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olan: fiyat bunların Ih em en hemen hepsinin altın
da bulunmaktadır. Ama bununla beraber arz 
ettiğim gibi bu hususu Millî Eğitim Bakan
lığı iyi bir tetkikten geçirerek faydalı ve 
faydasız .kitapları ayırır ve her iki ayda bir 
her. liiç aıyda 'bir tebliğler dergisinde bir lis
te halinde neşrederse biz im neşredilen ki
tapları indirimdi tarifeye talbi tutabiliriz ve 
indirimden de fayda ümidederiz. 

Sonra muhterem arkadaşımızı tatmin et
miş olmak için hu artırmaları 'gösteren liste
yi de kısaca arz edeyim. Beher 50 gramı için 
15 . 2 . 1953 e kadar 0,50 alınmakta idi. 
15.8.1955 de 2 kuruşa çıkarıldı, 15 . 6 . 1939 
da 3 kuruşa çıkarıldı, 1 . 3 . 1963 e kadar 5 
kuruş >oldu, 1 . 3 . 1963 den itibaren 10 ku
ruş olmuış. Demekki bu da gösteriyor ki ; pos
tadaki açığı kapatmak dolayısiyle 1953 te 
•başbyarak, 1963 e kadar 10 yıl zarfında az da 
oisa muayyen nisbette bir artırma yoluna gi-
dilımiştir. 

Nakliyattaki farkın kaldırılması düşünül
mekte midir, diye sordular. Bunu deminki ce
vaplarımla muhterem Senatoya arz etmiş bulun
maktayım. Bu itibarla kendilerini de tatmin etti
ğimi ümidederek, sizi ve kendilerini hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, Saym Bakanın verdiği iza
hatı üç noktada topluyorum ve üçünde de maa
lesef eksik olduğunu huzurunuzda söylemeye 
kendimi mecbur buluyorum. 

1. Olur olmaz kitapların nakledilmesi gibi 
bir tehlike bahis konusu imiş. Hal en haftalık, 
aylık veya üç aylık dergiler çıkıyor. Bu dergi
lerin tamamı değil, bir kısmı gazete bayilerinin 
önünden geçerseniz memleketimizde müstehcen 
sayılabilecek kadar çirkin kapak resimleriyle ve 
iç resimleriyle çıkıyor. Bunların kilosunu yirmi 
kuruşa naklediyorlar. Maarif Vekâletinin bu 
gibi mecmuaların okullara ve memleket halkına 
faydalı olacağına dair Tebliğler Dergisinde her 
hangi bir kayıt yoktur-. Demekki, birinci çe
lişmeyi böylece tesbit ederek ayırıyorum. 

İkinci kısım; bana Maliye ve Millî Eğitim 
bakanlıklarını gösterdiler. Kendi sözleri ile Ma
liye Bakanlığının bu mevzuda ilgisi olmadığını 
açıklıyacağım. Konu bir kanun meselesi değil-
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dir. Doğrudan doğruya bir tarife mevzuudur. 
Bu tarifeyi ise doğrudan doğruya gene PTT İda
resi yapmakta, Bakanın tasdikinden geçmekte. 
O halde bir milyon liralık bir fark varsa böyle 
bir zararı göze almak istenmiyorsa tarifede kü
çücük bir değişiklik yapılarak 20 kuruşa nak
ledilen dergi ve gazetelerle diğer kitaplar ve 
umumiyetle bütün neşriyat paçal yapılır, 25 
kuruşa çıktı mı bir milyon ödedikten sonra bir 
milyon da kâr sağlanabilir. Onun için başka ve 
vekâletin tavsiye ve direktifine ihtivaç yoktur. 

Asıl öteki noktaya gelince : Diyorlar ki, 
Tebliğler Dergisinde Maarif Vekâleti faydalı 
olan kitapları neşir ve ilân etmekte ve bu ilân 
edilen kitapların ise nakliyatı 20 kuruşa kadar 
indirilmektedir. Sözlerinde maalesef bir yanlış 
var. Bunu tesbit ederek bu mevzuda faydalı 
obır kanaatiyle, bir noktaya getirip sözlerimi 
bitireceğim. 

PTT ücret tarifesinin 16 ncı sayfasında 4 neü 
pozisvon numaralı kısmı bununla ilgilidir. Ora
da Maarif Vekâletinin faydalı kitapları de<"il, 
okullara mahsus olan kitaplarla, okullarda ta
lebelere yardımcı okul kitaplarını tesbit ettiği
ni ve di^er kitapları tesbit etmediğini sarahatle 
vazıh olarak görmekteyiz. Esasen Maarif Vekâ
letinin Tebliğler Dergisinde, tarifede yer alan 
bu pozisvon numarasmdaki. salâhiyeti okul ki-
tanlarivlo, okul yardımcı kitaplarının tesbitin-
den ibarettir. Bövle olunca Maarif Vekâletine 
de bövle bir vazifeyi vermenin mümkün olamı-
yaca«»"i ve esasen vermeye de lüzum kalmadığı, 
çünkü Maarif Vekâleti Türkive'mizdeki bütün 
hitanları değil, okul kitaplarivle mcsrnıl bir 
daireden ibaret, kaldı""! bu sahada meydana çı
kar. Son verdikleri misaller ile sözlerini bitirir
ken ifade ettikleri sözkri arasında da bir eeliş-
rnı vardır. Dünyadaki dio-er bütün ileri mem
leketi erin kitaplara tatbik ettikleri tarife ra
kamlarını ifade ettikten sonra en pahalısını 75 
kuruş olarak Yunanistan, dîve belirttiler. Fa
kat sözleri şöyle neticelendi. Oörülüvor ki. dî-
p'er tarafların hepsinden biz ucuzdayız. Halbuki 
bizim memleketimizde kitap naklinden alman 
Tinn 75 Vnrns deoil ; 300 k u n t t u r , TV ' - ' - H . 
verdikleri bütün liste de beni teyidetmekte. Di-
#er milletlerden daha ucuz olmamız lâzrmgelir-
k»n, ondan birkaç misli pahalı olduğumuz anla
şılmaktadır. 

Netice; muhterem Bakan arkadaşım bir ic-
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ra mekanizmasının başında bulunuyorlar. Bu 
konuda tasarruf kendilerine aittir. Emanet al
dıkları müesseselere inandıkları hizmet yolunda 
talimat verme yetkisi Maariften veya Maliye
den geldiği zaman Ulaştırma Bakanı tarafın
dan tatbik edilmez. Bakan bu yetkiye bizatihi 
sahiptir. Bu bakımdan umum müdürünü çağı
rır, inanıyorsa bu dâvanın doğru olduğuna bu 
paçalı hesabettirir. Zam mı edecek? o kuruş, 
5 kuruş diğerlerine zam eder ve bu tarifenin ka
rarını kendisi imza eder. Hiçbir kimsenin tavas
sutuna ihtiyaç kalmadan, memlekete büyük bir 
hizmet yaparak hâtırasını burdur. Bu nevi ko
nularda yapıcı olan kısımların Meclis kürsüle
rinden formel olarak cevaplandırılması değil, 
eğer bunlar hizmete yardımcı bir mahiyet taşı
yorsa, onu bakanın bir daire böyle cevap ver
di, diye nakletmekten çok hizmetteki mesuliyet 
ve vazife yükünü, salâhiyetini alarak bunu yap
ması gerekir. Pek eski dostum olan arkadaşım
dan gelip geçici olan vekâletlerde arkasında bir 
hizmet yığını bırakırken kitapları Ferit Alpis-
kender'den 20 kuruş indirdi, dedirtmesini rica 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-
KENDER (Manisa) — Üçüncü defa olarak hu
zurunuzu işgal ettiğim için özür dilerim. Yal
nız, Bakan olarak her muhterem senatörü tat
min etmek ve müphemiyette bırakmamak vazi
fesi ile karşı karşıya bulunduğum için bir iki 
noktayı çok kısa olarak ifade etmek zaruretin
de kaldım. Şimdi, arkadaşımız üç noktada te
reddüt ediyor ve diyorlar ki, bu kitaplardan 
muzir olan, faydalı olan tasnifini yaptılar, Sa
yın Bakan. Halbuki biz biliyoruz ki, öyle mec
mualar vardır ki, en gayriahlâki veya en mu
zır idaolojikleri nakledebilir. Bunlar hiçbir şe
ye tabi değil. Fakat tenzilâtlı tarifeye tabi. Bun
lar tenzilâta batidir. FakaJ, her intişar ettikleri 
gün C. Savcılığına verilir. Ve bunların hacmi 
küçük olduğu için C. savcıları günü gününe 
kontrol ederek ahlâka ve kanuna aykırı Ibir ci
het varsa bunlar hakkında kanuni takibat ya
par, icabında dergiyi kapatmak yetkisini do 
haizdir. Binaenaleyh, O. Savcılığının süratli 
murakabesi ve sansürü altındadır. Halbuki bir
kaç yüz sayfayı veya daha fazla sayfayı bulan 
kitaplar aynı süratle sansüre tabi değildir. An-
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cak şikâyet olursa sansür edilirler, Cumhuri
yet Savcılığına intikal ettirilirler. Onun için 
bunlara tenzilâtlı tarife tatbik edilmekte fayda 
kadar zarar bulunduğunu bendeniz ifade et
tim. Evvelâ, bu ciheti tavzih etmiş olayım. 

İkinci cihet, Maliye ile Millî Eğitimden böy
le bir direktif ve talimat almaya mahal yoktur, 
dediler. Biz Maliye ile Millî Eğitimden talimat 
değil onların talebi ile bir Hükümet kararı ol
duğu takdirde maliyeden açığımızı kapatmak 
imkânını sağlıyacak tenzilâta gitmenin müm
kün olduğunu söyledik. Çünkü İktisadi Devlet 
Teşekkülleri bir tarife yapar. Bu tarifede bir 
artırma varsa ve Maliye Bakanlığıda bu artırma
yı kabul etmiyorsa, o zaman bunu kabul edin, ka
bul etmiyorsanız biz bu artırmadan vazgeçeceğiz, 
fakat açığı maliyeden isteriz. Maliye bize bunu 
ödemeye mecburdur. Halbuki burada bir ar
tırma değil indirme vardır. İndirme olunca da
ha çok açık oluyor. Bu açığı Maliyeden istedi
ğimiz zaman Maliye bize bunu vermiyecektir. 
Maliye bu açığı vermediği müddetçe do bütçe
de bir açık olacaktır, bir. 

İkincisi cevaplarımla Bakanlığın düşünce
sini ifade etmiş oldum. Biz, mecmualara, gaze
telere ve okulların yardımcı kitaplariyle, okul 
kitaplarına tenzilât yapmaktayız. Bunun dışın
daki kitaplar ise yüzde beş ile yüzde on nisbe-
ti arasında çok cüzi bir fiyat farkı teşkil edip 
bunun da kitap alım satımında, kitabın yurdun 
dört bucağına dağıtılmasında ciddî 'bir engel 
teşkil etmediğine inandığımız için bir tenzilât 
düşünmediğimi arz ettim. Ama, bu bir Hükü
met kararı olursa tabiî Hükümetin bir üyesi 
olarak ibu karara ittiba eder ve o zaman tari
felerin ona göre hazırlanmasını ihzar etmiş olu
ruz. Yeni Reorganizasyon Kanunu hepinizin 
yüksek tasdikine iktiran etmiş ve bir Hükümet 
üyesi olarak da buna bağlı kalmak mecburiye
tinde bulunduğumuza göre de ben böyle bir 
tenzilâta şahsan lüzum görmüyorum. Ulaştırma 
Bakanı olarak fikirlerine kendilerinin çok hürmet 
etmekle beraber. Ama bu fikirlerini Hükümete 
kabul ettirdikleri takdirde biz onu o zaman kabul 
eder ve ona göre de yeni bir tarife yapma yolu
na da gireriz. 

Mukayeseli listeye gelince; bizde tenzilâtlı 
tarifenin kilosu 20 kuruştur. Onlarda böyle 
mühim bir fark gözetilmeden hepsine 75 kuruş, 
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40 kuruş okuduğum rakamları almaktadırlar. 
Bu bakımdan da arkadaşlarımızın bu konuları
nı da aydınlatmış olmak bakımından huzuru
nuzu tekrar işgal ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer TJcuzaVm, 1964 senesi hasat mevsumine da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/273) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzalt. Sayın 
Bakan?.. Yoklar. Gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer UcuzaVm, Türkiye Şeker Fabrikaları A. 
O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen mu
kaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/274) 

BAŞKAN — Sayın Ömer UcuzalL Sayın 
Bakan?.. Yoklar. Gelecek birleşime bırakılmış
tır. 
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12. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-

allâ Akarca'nın, palamut mahsûlünün değerlen
dirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/275) 

13, — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nın, iki sene içinde çıkarılması 
zaruri olan temel kanunlara dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/276) 

BAŞKAN — Gündemin 12 ve 13 ncü mad
delerinde bulunan Muğla Üyesi Sayın Muallâ 
Akarca'nın, sözlü soruları kendileri izinli bu
lunduklarından, izinden sonraki ilk oturumda 
gündeme alınacaktır. 

Gündemde başka bir mesele kalmadığı cihet
le Birleşimi 17 . 11 . 1964 Salı günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,15 
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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KTTRULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali 
Altuntaş'a izin verilmesi hakkında Cumihuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/369) 

2. —• Bu tioplaritı yılında iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali Al-
Itıntaş'm tahsisatının verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/370) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'm, turizm gelişmelerinde göz 
önünde (bulundurulan esasların neler 'olduğuna 
dair Turizmi ve Tanıtma Bakanından sözl'ü so
rusu (6/263) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, 70 sayılı Kanıma göre sa-
foi't 'birliklere verilecek olan tayın (bedellerine 
dair Millî Savunma Bakanından sfrz'Pü s*orusu 
(6/264> 

3. — C. Senatosu İzmir Üyesi tzzet Birand'-
m, memleketimizi ziyaret eden Alman Parlâmen
to Heyetinin karşılanması merasimine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/266) 

4. — Cumhuriyet. Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Ankan 'm, Düzce kazasının Yakabaışı köyün
deki 'bir hâdiseye dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/267) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, hngiinkü malî ve ekonomik du
rumu mirza dair Maliye Bakanından sözlü sioru-
su (6/268) 

6. — Cuımhnri'vet 'Senatosu Adana Üvesn M. 
Nuri Âdernoğlu'nun, 1/3 Senato seçimlerine 
dair Barbakandan sözlü sorusu (6/209). 

7. — CuTOlhu.viyet Senatosu İzmir Üyesi Ca-
Ihît Okurer'in, açılacak olan Eğitim fakültele
rine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/270) 

8. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, orta dereceli okullardaki yeni 
kayıt ve kabul şartlarına dair Millî Eğitim Ba^ 
'kanından sözlü sorusu (6/271) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıtfzı Oğuz Bekata'nm, kitapların nakline dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/272) 

10. — Cumihuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ueıızal'm, 1964 senesi hasat mevsimine da
ir Ticaret Bakanından sözlüsorusu (6/273) 

11. — Cum'huriye't Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ueuzal'm, Türkiye Şeker Fabrikaları A. 0. 
ile pancar müstahsili arasında akdedilen mu
kaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/274) 

12. — Cumhuriye Senatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'nın, palamut malhsulünün değerlen-
idirli'mesine dair Ticaret, Sanayi ve Tarım Ba-
aknlarından sözlü sorusu (6/275) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nın, iki sene içinde çıkarılması 
zaruri olan temel kanunlara dair Başjbakandan 
sözlüsorusu (6/276) 
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