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1. — (JEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Üyelerden Rahmi Arıkan, Esat Çağa ve 
Amil Artus'a izin verilmesi hakkında Başkan
lık tezkeresi okundu ve izinler kabul edildi. 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan C. Senatosu Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'ın 
tahissâtmm verilebilmesi hakkında Başkanlık 
tezkeresi okundu ve kabul olundu. 

Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üye
leriyle uzman ve uzman yardımcılarına ve de
netçilerine ödenek verilmesi hakkında kanun 
teklifleri, bu kanun tekliflerinin kabule şayan 

olmadığına dair Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
Komisyonu raporu okundu ve kabul edildi. 

3 . 4 . 1962 Salı günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 
Sırn Atdlay Kudret Sayham 

Kâtip 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip 

Ataklı'nm, Bakırköy üzerinden geçen Londra 
asfaltının Akıl Hastanesi hizasına düşen saha
da bir benzin istasyonu, bir motel ve birçok 
yüksek katlı binalar inşa etmek için gerekli 
inşaat plânını tasdik ettiren zat veya şirketin 
isminin ne olduğuna dair sözlü soru önergesi 
îmar ve tskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/48) 

2. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, üniversitelerimizin ihtiyaçları 
karşılıyacak bir dereceye yükseltilmeleri hu

susunda neler düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/49) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

Uzıınhasânoğlu'nun, Bolu'nun ve çevresinin tu
ristik bakımdan gelişmesi ve inkişafı için ne
ler düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi 
Basın - Yaym ve Turizm Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/27) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzıınhasânoğlu'nun, Karayolları Trafik Tüzü-
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günün 66 neı maddesine dair yazılı soru öner
gesi Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/28) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu'nun, orman bakımından en 
ileri bölgelerden birini teşkil eden Bolu'nun 
ve çevresinin bu durumla ilgili olarak sanayi 
yönünden gelişmesi ve inkişafı için neler dü-

2. — GELEN 

Tasan j 
t. — üniversite öğretim üyelerinden bâzı- i 

larınm vazifelerinden affına ve bâzılarının di- ; 
ğer fakülte ve yüksek okullara nakline dair \ 
27 . 10 . 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin kaldırılması ve yeni hüküm- \ 
•ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil- ; 
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 
1/25, 2/1, 2/53, 2/56 C. Senatosu 1/36) (Millî ! 

Eğitim, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe Komis- j 
yonlarma) I 

Teklifler \ 
2. — 7238 sayılı Ordu mensupları ile Emni- j 

yet Genel Müdürlüğü ve Gümrjk muhafaza ve | 
/muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara veri- j 
len tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi : 2/27, 2/100; C. Se
natosu : 2/13) (İçişleri ve Bütçe Komisyonla
rına) 

şünüldüğüne dair yazılı soru önergesi Sanayi 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/29) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasainoğlu'nun, Bolu'nun ve çevresini teş
kil eden kazalarının zirai bakımdan inkişafı 
için neler düşünülmekte olduğuna dair yazılı 
soru önergesi Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/30) 

KÂĞITLAR 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 1 . 3 . 1962 tarihli 42 nci Birle
şiminde geri almış olduğu ve Diyarbakır Millet
vekili Alp Doğan Şen ve 9 arkadaşının Millet 
[Meclisi Genel Kurulunun 23 . 3 . 1962 tarihli 
66 neı Birleşiminde tekabbül etmiş oldukları 
«5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici iki madde 
eklenmesine dair kanun teklifi» (M. Meclisi : 
2/77; C. Senatosu : 2/8) (Anayasa ve Adalet 
ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkere 
4. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 

Turhan Kapanlı'mn yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/64) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 



B I R Î N C t OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Şevki Atasagnn 

KATİPLER ; Fikret Turhangil (Aydın), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN - Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

Yeter sayı vardır, gündeme 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Kifat öç
ten 20 gün, hastalığına binaen 27 . 3 .1962 ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yeuler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Ali 
Kıza Ulus.man 1,5 ay, hastalığına binaen 3 . 3 . 
19(12 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Tarık 
Remzi Baltan, Rıfat öçten ve Ali Rıza Ulus-
man'a. izin verilmesi hakkında C. Senatosu Baş-
kanlığı tezkeresi (S/62) 

BAŞKAN -••- Başkanlık tezkeresini okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başbakanlık Divanının 30 Mart 1962 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumflnıriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet SIMI a tosu Zonguldak Üyesi Ta
rık Remzi Baltan 10 gün, mazeretine binaen 
29 . 3 .1962 tarihinen itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat öç
ten 20 gün. hastalığına binaen 27 .3 .1962 ta
rihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Ali 
Rıza Ulusman \,o ay, hastalığına binaen 3 . 3 . 
1962 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi herbirini teker teker oy
larınıza arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ta
nk Remzi Baltan 10 gün, mazeretine binaen 
29 . 3 .1962 tarihinen itibaren. 

BAŞKAN •— Kabul edenler.., Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 

2. — 11ast alığı dolay isiyle iki aydan fazla 
izin alan C. Senatosu Kırşehir Üyesi Ali Rıza 
Ulusman'm tahsisatının verilebilmesi hakkın
da C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/63) 

BAŞKAN 
yorum. 

iTastc alığı 

Başkanlık tezkeresini o kutu-

Genel Kurula 
dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Kırşöhir Üyesi Ali 
Rıza Ulusman'a tahsisatının verilmesi, İçtüzü
ğün 197 maddesi gereğince Genel Kurulun ka
rarma bağlı olduğundan keyfiyet yüce tensip
lerine arz olunur. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN Keyfiyeti reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Başkanlık sunuşları olarak üç kanun tasa
rısı gündemin 3, 4, 5 numarasında yer almış-
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47 3 . 4 . 1962 O : 1 
I Yüksek Başkanlığa 

Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 2 2 . 2 . 
1962 tarihinde Komisyonumuza havale buyu-
rulmuştu. 

Malî yılın bitmesine çok az bir zaman kal
dığı bir .sırada Komisyonumuza intikal eden 
kanun tasarısının bu müddet zarfında kanuni
ye t kesbetmesine imkân görülemediği gibi tet
kik ve intacı da mümkün olamamıştır. 

Dosyanın ilişik olarak sunulduğunu saygıy-
I le arz ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Ömer Faruk Sarı aç 

C. Senatosu B : -
tır. Bu kanun tasarılarının her biri 1961 malî 
yılma ait kanun tasarılarıdır. Bütçe Karma 
Komisyonu, bunlar üzerinde müzakere açmak
sızın, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına iade 
etmiştir. Bu çok tabiîdir; çünkü, 1962 malî yı
lı bütçesi yürürlüğe girmiştir. Ancak bunlar 
gündemde ayrı ayrı yer aldığı için okutacağım. 
Bu şekilde Yüksek Meclisin ıttılaına arz ede
rim. 

.?. -— istanbul Teknik Üniversitenin 1961 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu tezkeresi 
(M. Meclisi 1/137) 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlığının tezkeresini okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
22 . 2 . 1962 tarihinde Komisyonumuza havale 
buyurulmuştu. 

Malî yılın bitmesine çok az bir zaman kal
dığı bir sırada Komisyonumuza intikal eden ka
nan tasarısının bu müddet zarfında kanuniyet 
kesbetmesine imkân görülmediği gibi tetkik ve 
intacı da mümkün olamamıştır. 

Dosyanın ilişik olarak sunulduğu saygıyla 
arz ederim. 

Karma Büte Komisyonu Başkam 
Elâzığ 

Ömer Faruk Sanaç 

BAŞKAN Ittılaınıza arz edilmiştir. 

i. — Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu tezkeresi (M. Meclisi 
î/140) 

BAŞKAN •— Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlığının tezkeresini okutuyorum. 

BAŞKAN — Ittılanıza arz edilmiştir. 

.5. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri 
Mehmet tfnaldı ve Nihat Pasinli'nin, 1961 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununu bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu tez
keresi (M. Meclisi 2/16) 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlığının tezkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale buyurulan Cumhu

riyet Senatosu idare Âmirleri Melhmet Ünaldı 
ve Nihat Pasinli'nin, 1961 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifinin, tetkik 
ve müzakeresine kanuni imkân görülemediğin
den ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygıyle arz olunur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Ömer Faruk Sanaç 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

— m -



O. Senatosu B : 47 3 . 4 . 1962 O : 1 

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

BAŞKAN — Gündemin sorular kısmına ge- | 
çiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Mansur Ulusoy'un, PTT İdaresinin malî duru
muna ve Telefon kanunlarının tevhidine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Mansur Ulu-
soy burada mı? (Burada sesleri) Sayın Ulaştır
ma Bakanı? Buradalar... Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Madde 1. — 6145 sayılı PTT işletmesine ait 
Kuruluş Kanununa göre Hükümetçe tahsis edil
miş sermaye miktarının ne kadar olduğu ve bu 
miktarın tamamının ödenmiş olup olmadığının? 

Madde 2. — PTT idaresi Türkiye'de teleko
münikasyon mevzuunu ele almış mıdır ve bu hu
susta bir plân hazırlanmış mıdır ? 

Madde 3. — PTT işletmesi 5422 sayılı Kanu
nun 25 nci maddesine göre senede ne miktar Ku
rumlar Vergisi, 6802 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desine göre keza yılda ne miktar Hizmet Vergi
si ödemiş bulunduğu? 

Madde 4. — 2 ve 3 ncü maddelerde zikredi
len kanunlar muvacehesinde yatırılmakta olan 
Kurumlar Vergisi ve Hizmet Vergisinin PTT 
idaresinin yeteri kadar yatırım yapmasına mâni 
bulunup bulunmadığının ? 

Madde 5. — Halen Türkiye'nin muhtelif şe
hirlerinde cari ezcümle : 30 Mayıs 1926 tarihli 
876 sayılı Ankara şehri otomatik telefon Kanu
nu, 8 Kânun 1929 tarih ve 1379 sayılı Ankara'
dan gayrı şehir ve kasabalardaki telefonlara da
ir Kanun, 876 sayılı Kanunun 7 nci maddesini 
tadil eden 5 Kânunevvel 1929 sayılı ve 1366 sa
yılı Kanun, 2609 sayılı Kanuna müzeyyel 1569 
sayılı Kanun, 2609 sayılı Kanuna ilâve 26 Ni
san 1939 tarih ve 2142 sayılı Kanun, 2609 sayılı 
Kanuna ilâve 11 Haziran 1934 sayılı Kanun, 24 
Haziran 1938 tarih ve 3488 sayılı izmir Telefon 
tesisatının işletmesine dair Kanun, 12 Haziran 
1936 tarih ve 3054 sayılı istanbul Telefon tesisa
tının işletmesine dair Kanun ve bunlarla ve bu 
hususa matuf olmak üzere kanun ve kararname

lerin tevhiden ve Türkiye'ye şâmil olmak üzere 
bir tek Telefon Kanunu idarece düşünülüp dü
şünülmediği? 

Madde 6. — Muhtelif devlet, daire ve kade
melerine yukarda, zikredilen kanunlara tevfikan 
kaç aded meccani telefon tahsis edildiği ve bu 
tahsis edilen telefonlardan idarenin bir zarar] 
olup olmadığının, meccani olarak tahsis edilen 
bu telefon idarelerinin telefon ücretlerine müte
dair tahsisatların bulunup bulunmadığı? 

Madde 7. --- Ajans ve basın mensuplarına tat
bik edilen % 70 tenzilât dolayısiyle idarenin za
rarı mevcudolup olmadığının, mevcut ise mikta
rının ve bu şekilde tenzilâta tâbi tutulan ajans 
ve basının PTT ye ait ilânlarından ücret alıp al
madığı? 

Madde 8. — 5584 sayılı Kanunun 22 nci mad
desi gereğince okul öğrencilerine Darülşafakaya 
tatbik edilen tenzilâtın miktarı ile ve bu husus
ta idarenin yıllık zarar miktarı? 

Madde 9. —- 5521 sayılı Kanunun 11 nci mad
desi mucibince iş mahkemeleri tebliğ kartlarına 
tanınan muafiyetin idareye zarar verip verme
diği? 

Madde 10. — 7201 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin tatbik edilmesiyle tebliğ ücretlerinden 
idare zararlarının mevcudolup olmadığı, mevuut 
ise miktarlarının bildirilmesini? 

Madde 11. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
gereğince vergi tebligatı tebliğ kâğıdı ücreti ye
rine taahhütlü mektup ücretine tâbi tuutulma-
sınclan dolayı idarenin zararlarının olup olma
dığı? 

Madde 12. — Gazete ve mevkutelere tatbik 
edilen tenzilâttan idare zararlarının mevcudolup 
olmadığı, varsa miktarı ? 

Madde 13. — Ders kitapları nakliyatında 
tatbik edilen tenzilâttan dolayı keza idarenin za
rarının mevcudolup olmadığı, varsa miktarının 
bildirilmesini Ulaştırma Bakanı tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim. 

12 . 1 . 1962 
Cumhuriyet Senatosu 

Ankara Senatörü 
Mansur Ulusoy 
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C. Senatosu 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTİRMA BAKANİ CAHİT 

(Denizli) — Muhterem arkadaşlar, 
6145 sayılı Kuruluş Kanununun 8 imi mad

desi gereğince PTT İşletmesine itibari sermaye 
olarak 300 milyon lira tahsis edilmiştir. 

Bu itibari sermayenin 91 510 725,27 lirası 
ödenmiştir. Ancak bu miktar nakdî tediye değil
dir. Envanter mevcudu olarak devredilmiştir. 

6 . 10 . 1960 tarihinde meriyete giren 154 sa
yılı Kanuna istinaden idarenin Merkez Bankası
na 58 078 142,47 lira, Amortisman ve Kredi San
dığına 16 569 989,35 lira, Emlâk Kredi Bankası
na 14 284 472,95 lira ki, ceman 88 932 604,77 li
ralık borcu konsolide edilmiş ve bu miktarca 
konsolide edilen borç Ekini 1961 de Maliye Ve
kâletince ödenmemiş sermayeye mahsubedilmiş-
1 ir. 

Bu suretle 300 milyon liralık itibari sermaye
nin 180 443 330,04 lirası ödenmiş, mütebaki 
119 556 669,96 liralık kısmı henüz ödenmemiştir. 

PTT İdaresi Türkiye'de telekomünikasyon 
mevzuunu ele almış ve 1970 yılına kadar sirayet 
eden 9 senelik bir plân hazırlamış bulunmakta
dır. Son çalışmaları yapılmakta ve ikmal edil
mekte bulunan ve lokal telefon santralleri ve şe
bekeleri, uzak mesafe irtibatlarının takviyesi 
otomatik teleks, yarı ve tam otomatik şehirler
arası teçhizatı kurulmasını derpiş eden bu proje
ler pek yakında Hükümetin ve Plânlama Daire
sinin tasvibine sunulacaktır. 

PTT İşletmesi 5422 sayılı Kurullar Vergisi 
Kanununun 25 nci maddesine istinaden teşekkül 
faaliyet devresi kârının % 35 ni Hazineye Ku
rumlar Vergisi olarak ödemektedir. 

1954 - 1960 yıllarında tahakkuk eden Kurum
lar Vergisi miktarları şöyledir .: 

Yıllar Devre kârı Kurumlar Vergisi 
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ücretlerin % 10 unu PTT Hizmeleri Vergisi 
olarak Hazineye ödemektedir. 

1954 - 1960 yıllarında tahakkuk eden PTT 
Hizmetleri Vergisi aşağıda gösterilmiştir : 

AKYAli 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Zarar 
8 411 241,55 
7 706 780,86 
13 913 121,98 
9 082 564.16 

29 131 932,56 
32 583 851,36 

2 667 644,91 
2 583 465,07 
4 764 287,01 
3 129 473,33 
9 869 344.00 
10 642 051,98 

PTT İdaresi 6802 sayılı Gider Vergisi Kanu
nunun 39 ve 40 ncı maddelerine istinaden posta, 
telgraf ve telefon hizmetleri mukabilinde aldığı 

fil 1ar 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Tahakkuk 
eden miktar 

8 961 374,17 
8 083 838,10 
10 701 033,96 
13 619 088,82 
16 588 684,78 
22 362 789,18 
25 906 997,25 

14,5 aylık 

Gerek Kurumlar Vergisi, gerekse Gider Ver
gisi kanunları muvacehesinde PTT İdaresi ser
maye yokluğundan dolayı müşkül durumda kal
maktadır. Sermaye noksanlığını telâfi etmek 
maksadiyle muhtelif zamanlarda çeşitli faizler
le istikrazlar yapmak mecburiyetinde kalınmış
tır. 

İki hal bittabi yatırıma menfi bir tesir yap
maktadır. 

1954 - 1960 yıllarında yapılan yatırım mik
tarları ise şöyledir : 

fıllar 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Yatırım 
miktarı 

18 603 000 
36 175-000 
36 004 000 
25 883 000 
21 307 000 
29 092 000 
24 895 000 

5. Halen yürürlükte olan ve müteferrik bir 
halde bulunan Telgraf, Telefon ve. Telsiz kanun
ları, bugünkü ihtiyaç ve şartlar nazarı dikkate 
alınmak suretiyle bir (Telgraf, Telefon ve Tel
siz Kanunu) tasarısı hazırlanmış bulunmakta
dır. Bu tasarı üzerinde gerekli nihai çalışmalar 
yapılmaktadır. Yakında mütalâaları alınmak 
üzere Bakanlıklara sevk edilecektir. 

6. 876 sayılı Kanunun 1366 sayılı Kanunla 
değiştirilen 7nci maddesi 1569, 2142, 2304 ve 
2609 sayılı kanunlarla 1379 sayılı Kanunun 5; 
3054 sayılı Karnınım 7 ve 3488 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi gereğince tesis edilen meccani 
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telefon miktarı 4 450 adeddir. Bu telefonlar
dan idarenin senelik gelir kaybı 6 000 000 lira 
civarındadır. Meccani telefonu bulunan daire
ler şehirlerarası konuşmaları ile ücrete tâbi di
ğer telefonlar için bütçelerine tahsisat koymak
tadırlar. 

7. Ajans ve basın mensuplarına ait telefon 
ücretlerine tatbik edilen % 70 tenzilâttan do
layı idarenin senelik gelir kaybı takriben 
3 000 000 liradır. Anadolu Ajansı ile basın tel
graflarına ve bunların kiraladıkları teleks hat
larına tatbik edilen tenzilâttan dolayı idarenin 
senelik gelir kaybı da 400 bin lira civarındadır. 
İlânlardan tam ücret alınmaktadır. 

8. 5584 sayılı Posta Kanununun 22 nci mad
desinde; «erat ve askerî okulları öğrencileri» 
«öksüz yatı ve darüşşafaka okulu öğrencileri» 
nin mektup ve kartları» ile «bulaşıcı hastalık
lar ihbar kartları» olmak üzere 3 kısım madde
ye %o 5 nisbetinde ücret uygulanmaktadır. 
Buna göre yapılan uygulama sonucu şöyledir : 

a) Erat ve askerî okullar öğrencilerinin 
mektup ve kartlarına uygulanan indirilmiş üc
retin bugünkü tarifeye göre sebebolduğu yıllık 
zarar 5 000 000 lira, 

b) öksüz yatı okulları ile Darüşşafaka öğ
rencilerinin mektup ve kartlarına uygulanan 
dnldirilmiş ücretin bugünkü tarifeye göre 'sebeb-
o'lduğu yıllık zarar 10 050 lira 

c) Bulaşıcı hastüaUk kartlarına uygulanan 
indirilmiş ücretin bugünkü tarifeye göre seböb-
olduğu yıllık zarar 5 472 lira 

Bu ^duruma göre kamamın 22 nci maddesinin 
meydana getilrdiğii yıllık gelir 'kaybı toplamı 
5 015 522 lira 

9. 5521 ısayılı İş Mahkemeleri Kanununun 
11 nci maddesine göre iş mahkemeleri tebliga
tına tanınan ücret (bağışıklığı yüzünden bugün
kü tarifeye. göre uğranılan yıllık gelir kaybı 
45 000 lira 

10. 7201 sayılı Tebligat Kanununa tâbi ola
rak işletmemize tevdi edilen tebliğ evrakından 
maliyetine nisbetle düşük ücret uygulanmasın
dan meydana gelen yıllık gelir kaybı (1961) 
5.843 500 lira 

11. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa tâbi 
ve hizmetin görülmesi bakımından adlî tebliğ 
kâğıtlarından farksız olan vergi kâğıtlarının 
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'bugünkü tarifeye göre düşük ücretle kabul 
edilmesinden dolayı yıllık gelir kaybı 1 500 000 
lira 

12. Gazete ve mevkutelere, tam ücrete tâbi 
basılmış ıkâğıt ücretinin % 80 ;iı tutarında ibir 
irudinme yapılmasından uğranılan yıl'lılk g-elir 
kaybı 920 000 lira 

13. Okul kitaplarına tam ücrete tâbi basıl
mış kâğıt ücretlerinin % 80 i nisibetinde indir
me yapılmasından dolayı idarenin uğradığı yıl
lık zarar 681 400 lira 

Sorulan hususlardan meydana gelen gelir ka
yıpları toplamı 14 005 422 liradır. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hürmeltlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uiusoy. 
MANSUR ULUSOY (Ankara) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; âmme hizmeti 
yapmakla görevli bulunan PTT idaresinin, ne
den inkişaf edemediği ve muhaberatının müte
rakki memleketler seviyesine neden ulaşama
dığı hakkında sormuş olduğum suallerime Yük
sek Huzurunuzda cevap veren Sayın Ulaştırma 
Bakanına teşekkür etmekle sözlerime başlıyaea-
ğım. 

Aziz arkadaşlar, bilirsiniz ki, muvaffakiye
tin en büyük âmillerinden birisi de muhabere
dir. Muhaberede irtibatı sağlam olan ve muha
beresi yüksek olan milletler her zaman muvaf
fakiyete çabuk ulaşabilirler. Bunun böyle olma
sına rağmen, hayatî öneme haiz bulunan PTT 
İdaresine lâyık olduğu önemin verilmediğini ve 
bu yüzden idarenin zarara girdiğini görmekle 
şahsan üzüntü duymaktayım. 

Bunun sebeplerini biraz sonra, aşağıda, bi
rer birer izah edeceğim. 

Arkadaşlar, 6145 sayılı PTT işletmesi kuru
luş Kanununa göre tahsis edilen plasman mik
tarı 300 milyon liradır. Bunu Sayın Bakan da 
aynen arz ettiler. Buna rağmen, bu idareye lâ
yık olduğu önem verilmediği için, verilen plas
man tamamen verilmemiş, bunun 180 400 000 
lirası bugüne kadar ödenmiş, buna mukabil 
119 600 000 lirası halen ödenememiştir. Memle
ketin can damarını teşkil eden bu müesseseye 
lâyık olduğu önemin veriimeyişinin, ikinci plâ
na bırakılmasının ne gibi zararlar tevli dedece-
ğini yüksek kanaatlerinize arz ederim. 

Bu kıymetli Devlet müessesemizi kalkındır
mak hepimize düşen bir vazife ve vatan borcu-
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dur. Bu bakımdan biraz sonra aşağıda arz ede- ] 
eeğim tedbirlerin alınması lâzımdır. Sayın Ulaş
tırma Bakanı bize biraz evvel müjdeledi : 
«Umumi telefon kanunu hazırlanıyor, bunu bir 
müddet sonra Meclise getireceğim.» dedi. Şah
san bundan memnun oldum. Kendisine yardımcı 
olmamız halisane temennimdir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu müessesenin bu
güne kadar ayakta durabilmesi ve aynı zaman
da âmmeye ve Hükümete olanca kuvvetiyle 
ifayı vazife edebilmesi, idarenin başında bulu
nan kıymetli arkadaşların ve idare âmirlerinin 
gayretinden ileri gelmektedir. Bunu böyle bil
mek lâzımdır. Eğer biz lâyık olduğu ehemmiyeti 
vermezsek, bu müessese muhabere bakımından 
diğer memleketlerin seviyesine dahi ulaşama
mış vaziyette gider. 

PTT İşletmesi, telekomünikasyon, yani pos
ta, telgraf ve telefon hizmetleri bakımından ha
len vasat memleketler seviyesine dahi ulaşama
mış bulunuyor. Bunun sebebi, yukarda da arz 
ettiğim gibi, doğrudan doğruya, bu müesseseye 
lâyık olduğa ehemmiyet veremeyişimiz, plas
manlarının zamanında verilmeyişidir. Plasmanı 
zamanında verilmediği için, o da gerekli işleri 
yapamamış, üzerine düşen işleri başaramamış
tır. 

Bu müesseseye lâyık olduğu ehemmiyetin 
verilmediğini, bütçe müzakereleri sırasında, 
Sayın Gavsi Bey de belirtmişlerdi. Onun için, 
hepimize düşen vazifenin evvelemirde bu mües
sesenin kalkınması ve istenilen seviyeye ulaş
ması için, Sayın Ulaştırma Bakanı Cahit Ak-
yar'm hazırlandığını söylediği kanun tasarıları 
huzurunuza geldiği zaman, kendisine lâzım ol
duğu şekilde yardım etmek olduğunu ve bunun 
bir vatan borcu olduğunu hatırlatmayı bir ve
cibe bilirim. 

Bu iktisadi Devlet Teşekkülünün durumu 
bu vaziyettedir. Arkadaşlar, ben Sayın Akyar 
gibi 1954 senesinden beri bütün teferruatiyle I 
zarar ve ziyanları hakkında sizlere izahat vere-
miyeceğim. Kıymetli Bakan bu hususları arz 
ettiler. Ben sadece son rakamları arz edeceğim. 

Bu müessese doğrudan doğruya 11 000 000 I 
lira Kurumlar Vergisi vermektedir. Aynı za- I 
manda 6802 sayılı Kanunun 39 ncu maddesine I 
göre de 25 000 000 lira da Hizmet Vergisi ver- | 
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] mektedir. Kendisi muhtaç olan bir müesseseye, 

bu kadar ağır verginin tahmilinin yükseltilme
sinin doğru olup olmadığını takdirlerinize arz 
ederim. Sayın Bakandan şahsan ricam şudur : 
Bu durumu kanuni mevzuat dâhilinde hallede
cek esasları hazırlıyarak bir an evvel yüksek 
huzurunuza getirmesidir. 

Arkadaşlarım; ne gariptir k i ; kendisi muh
taç bu müessesenin yarası büyük olduğu halde, 
sanki derebeylik zamanındaki gibi il ve ilçe teş
kilâtının bâzıları ayrı ayrı kanun, nizam ve ka
rarnamelerle idare ediliyor. Bu şekilde idare 
edilen bir müessesede çalışan personeli güç du
ruma sokmakta, hem de bu müesseseden isteni
len şekilde inkişaf edememesine sebebolmakta-

J dır. Bu aksaklığın hangi kanunlardan ileri gel-
I diğini arz edeceğim. Evvelâ 3 vilâyet hakkın

da söylüyorum, sonra diğerlerini de ayrı ayrı 
arz edeceğim. 

30 Mayıs 1926 tarih ve 876 sayılı Ankara 
şehri Otomatik Telefon Kanunu. Bundan baş
ka, 15 Haziran 1936 tarih ve 3054 sayılı İstan
bul Telefon Tesisleri ve İşletme Kanunu. 24 Ha-

| ziran 1938 tarih ve 3488 sayılı İzmir telefon 
tesislerine ait Kanundur. Ayrıca 8 ocak 1926 
tarih ve 1379 sayılı Ankara şehrinden maada 
diğer şehirlere ait telefon Kanunu. Bu kanun
lara muhtelif tarihlerde ilâveler yapılmış, mad
deleri tadile uğramıştır. Bu suretle, birçok ka
nundan müteşekkil bir mevzuat husule gelmiş
tir. Bir müessese ki, bir kurum ki, muhtelif ka
nunlarla idare edilir, bu kurumda çalışan per
sonelin lâyıkı veçhile hizmet edip edemiyeceği-
ni sizin takdirlerinize arz ederim. Eğer bu ka
nunları tevhideder, Türkiye Cumhuriyetine şâ
mil olmak şartiyle bir tek PTT Kanunu çıka-
rabilirsek, - Bunu Sayın Bakan biraz evvel müj
deledi, kendisine şahsan teşekkür ederim. - per
sonelimizin hizmet hususunda yek vücudolarak 
çalışacağına ve daha ziyade önemli işler göre
ceğine dair bende şahsım itibariyle kanaat mev
cuttur. Bu müessesenin daha seyyal, daha ve
rimli bir şekilde çalışabilmesi için, doğrudan 
doğruya bu Telefon Kanununun tevhidedilmesi-
nin yerinde olacağı kanaatindeyim. Bu kanun 
huzurunuza getirilmeli birçok teknik ve idari 
mevzuatın birleşmesi PTT İşletmesini daha ve
rimli çalışabilmesine âmil olacağı kanaatinde-

[ yim, arkadaşlar. 
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Yatırımını sağlamadığımız PTT İşletmesin

de zarar mevcutken, bir de Sayın Bakanın şu 
kürsüden, resmî ve meccani 4 500 aded telefon 
meveudolduğu yolunda yüksek huzurunuzdaki 
arzını kulaklarımızla işittik. Daima Hükümete 
yararlı ve âmmenin hizmetinde çalışmayı ken
disine düstur ittihaz etmiş bir müesseseye za
rar getirmek değil, bu müesseseyi kalkındırmak 
hepinize ve Hükümete düşen bir vazifedir. Her 
Bakanlığın ayrı ayrı telefon idaresine vermek 
için bütçesinde tahsisat varken, bunu kullan
mayarak mevcudu olan 4 500 aded telefonun 
kullanılmasından müessese senede 5 milyon 400 
bin lira zarar verdiğini Sayın Bakan ifade et
tiler. Binaenaleyh, zararın bu kadar olduğuna 
şahsan kaaniim. Fakat, bunun daha da fa^la 
olduğuna hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. 

Kendisi muhtacolan bir müesseseye 5,5 mil
yon lira tutarında zarar vermenin, açılmış rah
neyi büsbütün genişletmek demek olacağını siz
ler de takdir buyurursunuz. 

Bundan başka mühim olan noktaları birer 
birer size arz edeceğim. 

Basın mensubu arkadaşlarımıza ve ajansa 
tahsis edilen (sarı ve mavi kart) sahiplerine 
PTT idaremiz % 70 tenzilât yapmaktadır. Bu 
tenzilât neticesinde bu müesseseye senede 3,5 
ilâ 5 milyon lira zarara girmektedir. Sayın Ba
kan 3,5 milyon olarak ifade ettiler. Benim se
nelerden beri bu müessese üzerinde yapmış ol
duğum tetkikler neticesinde edindiğim umumi 
kanaate göre - Hangi vilâyete gittiysem, oranın 
santrallerini ve umumi durumunu teshit ettim -
ben de zararın 3,5 milyon değil, daha fazla ol
duğu kanaati vardır. Ben, kıymetli basm men
subu arkadaşlarıma şahsan bunu çok görmem, 
bu müessesemiz her bakımdan kalkınmış olsa bu 
zararı hiçe sayarım. Fakat, yarası büyük yama
sı küçük olan bu müesseseye doğrudan doğru
ya bir yara daha açmanın doğru olup olmıya-
eağmı takdirlerinize arz ediyorum. Şunu da ifa
de edeyim ki, kıymetli müessesemizin, rahnesi 
büyük olduğu halde basın ve ajans mensubu, 
(mavi ve sarı kart) taşıyan arkadaşlara yüzde 
70 tenzilât yapılmasına rağmen, bu müessese
nin kanun icabı doğrudan doğruya, vereceği 
her hangi bir ilânda basın mensupları hiçbir 
zaman beş kuruşluk bir tenzilât dahi yapma
maktadırlar. Bu ne dem-ektir, biliyor musunuz 
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arkadaşlar? Ben bir bağ bağışlıyorum - af bu
yurun - bana bir salkım üzüm dahi vermiyor
sunuz. Bu bakımdan, bu İktisadi Devlet Teşek
külümüz. umumi durumu bu iken, rahnesi bu 
kadar geniş iken ve elinden geldiği kadar he
pinize mevcudiyetini hissettirmekle beraber 
- biraz evvelki sözüme rücu ediyorum - kendi 
yağıyla kavrularak, mütehassıs arkadaşların 
cansiperane çalışmalarından dola;yı bugün ayak
ta durmaktadır. 

Bundan başka; 5548 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince, okul talebelerinin ve diğer 
•asker arkadaşların göndermiş oldukları mec
cani mektupların bu müesseseye yüklediği zarar 
5,5 milyon liradır. 

5521 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğin
ce, İs mahkemeleri tebligat kartlarımı tanınan 
muafiyetten dolayı PTT İdaresinin senede za
rarı 45 bin liradır arkadaşlar. 

7201 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre, 
tebliğ ücretleri dolayısiyle yapılan zarar 5 mil
yon 843 bin liradır. 

2.13 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince, 
vergi tebligatlarının taahhütlü mektup haline 
sokularak bu şekilde tebligat yapılmasından do
layı da müessesenin zararı 1 500 000 liradır. 

Görülüyor ki arkadaşlarım, her yapılan iş-
de PTT İdaremiz doğrudan doğruya zarar gör
mektedir. Bu müessesenin senede 14 milyon ilâ 
22 milyon arasında, bir zararı mevcuttur. Bu za
rarları bir an evvel ortadan kaldırmak için, ka
nun çerçevesi dâhilinde, mevzuata, uygun ola
rak, hazırlanacak bir kanunu huzurunuza getir
mesini Cahit Akyar arkadaşımızdan rica ederini. 
Evvelce PTT Umum Müdürü, bugün Ulaştırma 
Bakanlığı görevini yapan Cahit Akyar'm bu 
işde önderlik etmesini şahsım, aynı zamanda 
memleketim adına rica ediyorum. Hayatî öne
mi haiz bulunan bu müesseseyi kalkındırmak, 
ona hep beraber yardım etmek ve lâyık olduğu 
önemi vermek, yatırımlarını zamanında yapa
rak muhaberatını medeni memleketler seviye
sinde yükseltmek hepimize düşen bir vazifedir. 
Bu vazifeye önderlik yapacak olan Sayın Ulaş
tırma Bakanı - vaktiyle PTT İşletmesinin Umum 
Müdürlüğünü yapmış, bugün ise Ulaştırma Ba
kanlığı görevini deruhde etmiş olan - kıymetli 
bir arkadaşımızdır, kendisine huzurunuzda te-
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şekkür ederim. Aynı zamanda arkadaşlar şunu 
söyliyeyim ki, verilen sözlü soruların gayesi, 
doğrudan doğruya Sayın bir Bakanın yahut 
her hangi bir arkadaşımızın şu kıymetli kür
süye çıkarak karşılıklı ifadelerde bulunmaları 
değil, onların bu sözlerinin neticesi olarak çıka
cak olan hâsıladan hem Hükümetin, hem de 
memleketin faydalı kılınmasıdır. Aynı zamanda 
bu işlerin sonucu hakkında Cahit Akyar'a şah
sıma ve sizlere bilgi vermesini rica ediyorum. 
Bu işi sonuna kadar takibedeceğimi de arz ede
rim. 

Yüksek Senatoyu saygıyla selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, efen
dim. 

2 nci soruya geçiyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatom 'Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, çiftçimizin kullandığı süper 
fosfat gübrelere dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/7) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan burada. İlgili Ba
kan bulunmadığından gelecek haftadaki Birle
şime talik ediyoruz efendim. 

3 neü soru : 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, yurdum muhtelif bölgele
rinde yapılmış olan kadastro tevhitlerinin-tashihi 
hususunda ne gibi tedbirlerin düşünüldüğüne 
dair Başbakan ve İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/39) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, burada. İl
gili Bakan bulunmadığından talik ediyoruz 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Buşbakan Yardımcısı, 
bir sora var efendim, cevaplandıracak mısınız? 

BAŞBAKAN YARDIMCISI AKİF EYİDO-
ĞAN (Zonguldak) — Avni Doğan arkadaşımız 
cevaplandıracak efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bulunmadığından 
talik ediyoruz efendim. 

i. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, dış memleketlere gönderi
len öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/44) 
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BAŞKAN — Soru sahibi buradalar... Bakan 

Bey buradalar... Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların muhterem Milî Eğitim 

Vekili ıtarafundan sözlü olarak açıklanmaısınn 
tavassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil 

.1. Şimdiye kadar muhtelif maksatlarla çe
şitli imkânlardan faydalanarak ve 'kanunların 
bahşettiği imkânlara göre, Avrupa'nın muhtelif 
memleketlerine mulayyen ve çeşitli sürelerle ye
tişkinlerden ne kadar meslek mensubu gönderil
miştir? 

2. 'Bu meslektaşlar Avrupa ve Amerika'ya 
gönderilirken ısizden önceki devirlerde bakanlı
ğın kıstası ne olmuştur? Ve neler göz önüne 
alınmıştır? 

3. Aynı zamanda çeşitli branşlardan ne ka
dar öğretmen ve ne kadar idareci grupu gün 
derilmiştir? Bu gönderilenlerden ne kadarı Ba
kanlık merkez teşkilâtlında çalışanlardan ve ne 
kadarı da çeşitli ınıemleket köşelerinde Nazille 
görenlerden olmuştur? Bakanlık Merkez Teş
kilâtında vazifelilerden mükerrer olarak ve heını 
de karı - koca olmak suretiyle gidenler var mı dü
ve bunların kimler (olduklarının söylenmeleri 
mümkün müdür? ve yine dış memleketlere 
menşieieri itibariyle kaçı Fakülte mezunu, kaçı 
Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezıunu, kaçı 
Eğitim Enstitüleri ve İlköğretmen okulları me
zunudurlar? 

4. Bu dış ülkelere gidip de dönenlerin bil
gi ve görgülerinden faydalanılmak üzere ne gi
bi işlemler yapılmıştır? Dönüşlerimde faal ımü-
essenelerin başında vazifelendirilerek gözle gö
rülür amelî ve tatbiki sağlanan faydalar nıeler 
olmuştur? 

5. Bir milletin nesillerinin yetiştiricisi, do-
layısiyle âtinin yapıcı ve koruyucusu, lalhlâk, 
davranış nizamının ölçüsü ve semibolü başta 
Maarif Vekâleti ve temsilcileri okluğuna göre; 
bugüne kadar yaran keyfiyeti ve merkez kad
rosunda «Bal tutan parmağını yalar» sözü ca
ri olmuş ise; (bundan sanra nümunei misali 
kendi öz bünyesinde vermek ve göstermek üze
re; ehliyetlileri, gayyıırları, doğru 'sözlü ve öz-

257 — 



O. Senatosu B : 
lüleri teşvük etmek babında bu alanda yenilik
ler yapılması düşünülmekte midir ve bunlar ne
ler ülafbili'rV Ayrıca zamanımızdan önce ıtesbit 
edilip de şimdi dış memleketlere (Amerika'ya) 
gönderilmeye hazırlanan halihazır grupun arz 
etmiş olduğumuz ağıdan üzerinde durulup her 
birilnin durumları, meslekî başarıları hususun-
dîa esaslı bir incelemeye tâbi tutulmuşlar mıdır/ 
Ve bu yapıldıktan sonra bilûmum meslektaş 
toplumunu memnun edecek bir şekilde gönderil
mesi düşünülün ekte, şayet yetersizlik görülüyor
sa yeniden tertip ve tanzimi düşünülmekte mi
dir0/ Hem bu işin gerçclk hakkaniyet, adalet 
prensiplerine göre, çalışanları taltif ve teşvik 
ediiei, hamleci ruhu ihya edici mahiyette bir şe
kilde düzenlenmesi ete alınacak mıdır veya <alıw-
mış imidir1? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ HİLMİ İNCESU

LU (Çorum Milletvekili) — Sayın Başkan, Sa
yın Senatörler; Sayın Kayseri Senatörü Hüsnü 
Dlkeçligil arkadaşımızın, yabancı memleketlere 
gönderilen öğretmen ve İdarecilerle ilgili soru
suna cevabımı arz ediyorum. Diğer Bakan'lılk-
larda olduğu g-M, Bakanlığıımızica da çeşitli in
kılâplardan faydalanılarak, .muhtelif (maksat
larla yabancı memleketlere Öğretmen ve idane-
ei gönderilmektedir. 

Nesillerin yetiştirilimeisi gilbi, gerçekten şe
refli bir görev 'yüklenmiş bulunan öğretmenleri
miz bakımından bu kanunun ne büyük bir öneım 
taşıdığı, Bakanlığımızca müdrik 'bulum tılmakfta, 
dol'ayısiyle (bu hususta gereken âzami titizlik 
gösterilmektedir. 

Halen İlköğretim. Genel Müdürlüğünden çe
şitli yabancı memleketlerde 30 idareci ve öğret
men bulunlmaiktadır. Bunlardan 11 i eğitim 
enstitüsü, 19 u da ilk öğretmen okulu mezunu
dur. Bunlar arasında kan - koca birlikte giden 
yoktur. 

Ortaöğretimden 1952 den bu yana yabancı 
memleketlere gönderilenlerin sayısı 391 dir. 
Bunlardan 89 u üniversite, 34 ü yüksek öğret
men okulu, 136 sı eğitim enstitüsü, 4 ü ilk öğ
retmen okulu, 9 u orta ve yükseik dereceli 
okullar mezunu, 23 ü yeterlik belgeli, diğerleri 
de çeşitli nıenşelerdendiır. Bunlar- arasında 'ka
rı - 'koca gönderilen yoktur. 

Öğretmen okulları Genel Müdürlüğünden 
bugüne kadar 16 'sı 4489 'sayılı Kanuna göre dö-
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vlzli olmak üzere 80 öğretmen \re idareci yaban
cı memleketlere gönderilmiştir. Bunlardan 27 
si üniversite, 53 ü de eğitim enstitüsü mezunu
dur. 

Erkek Teknik öğretimin çeşitli dallarından 
bugüne kadar gönderilen öğretmen ve idareci 
sayısı 197 dir. Bunlardan, şube... 

Müdürü Necmettin Candan ile, eşi Güzin 
Candan'dan başka karıkoca birlikte giden yok
tur. 

Kız Teknik, öğretim Genel Müdürlüğünden 
bugüne kadar yabancı memleketlere 131 öğret
men ve idareci gönderilmiştir. Merkez teşkilâ
tında halen dışarıya gitmiş dört kişi vardır. Bun
lar arasında karı - koca durumunda olan yok
tur. 

Ticaret öğretiminden bugüne kadar 48 idare
ci ve 14 öğretmen gönderilmiştir. Bunlardan 4 ü 
Bakanlık merkez teşkilâtından, 58 i de yurdun 
muhtelif bölgelerinde çalışan öğretmen ve ida
reci! erindendir. Bunların 11 i fakülte, 18 i Eği
tim Enstitüsü, 28 i Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okulu ile iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 
biri yüksek öğretmen okulu, 4 düde Ticaret Yük
sek öğretmen Okulu mezunudur. Bunlar arasın
da karı - koca birlikte giden yoktur. 

Halk Hiğitimi Genel Mübüıiüğünden bu gü
ne kadar yabancı memleketlere iki kişi gönde
rilmiştir. 

Eski Eserler ve Müzelerden 16, Güzel Sanat
lar Genel Müdürlüğünden ise bu güne kadar 
9 kişi gönderilmiştir. 

Talim ve Terbiye Dairesinden halen 1 kişi, 
Test ve Araştırma Bürosundan 17 kişi yabancı 

jj memleketlerde bulunmaktadır. Bunlar arasında 
I da karı-koca durumunda bulunan yoktur. 
j Yabancı memleketlere bilgi, görgü ve ihti

saslarını artırmak üzere gerek 4489 sayılı ka
nuna göre dövizli olarak, gerekse diğer çeşitli 
fonlardan sağlanan imkanlarla gönderilen öğret-

I men ve idarecilerin seçiminde Bakanlığımız öte-
| den beri gayet hassas davranmaktadır. Bunlar

dan dövizli olarak yabancı memleketlere gitmek 
istiyenler, her yıl tesbit olunan süre içinde usulü
ne uygun olarak bağlı bulundukları genel mü
dürlüklere bir dilekçe ile başvururlar. 

İlgili genel müdürlük bunlar arasından, si-
çillerini göz önünde bulundurmak suretiyle 
adaylarını seçerek Müdürler Komisyonuna in-
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tikal ettirir. Müdürler Komisyonu da son bir 
eleme ile nihai kararı vererek gönderilecekleri 
tesbit eder. 

Yabancı hükümetlerin ve teknik yardım ku
rullarının tahsis ettiği burslardan faydalanacak
ların seçiminde ise, şu esaslar göz önünde bulun
durulmaktadır. 

Kültür anlaşmaları esasları çerçevesinde Hü
kümetimize tahsis edilen bursların özellik ve 
dağıtım şartları karşılıklı olarak tesbit edilen 
daire ve müesseseler kanalı ile ilgililere duyu
rulmaktadır. Durumu dağıtım şartlarına uygun 
olan istekliler arasından burs adaylarının seçi
mi Bakanlığımızca kurulan özel bir karma burs 
seçim komisyonu tarafından yapılmaktadır. Bu 
arada gerekirse bunları bir sözlü ve yazılı imti
hana veya mülakata tâbi tutulmaktadırlar. 

AID (Milletlerarası Gelişme Teşkilâtı) nın Ba
kanlığımıza verdiği bursların sahaları özellik ve 
dağıtım şartları bakanlıkta bu işle görevli olan Eği
tim Plânlama Komitesince hazırlanan talimatna
me esaslarına göre tesbit edilmekte ve burslar 
yukarda, bahsedilen şekilde ilgililere duyurul
maktadır. Dağıtım şartlarına uygun olan istekli
ler teste tâbi tutulmakta ve burstan faydalana
caklar test neticesine göre tesbit edilmektedir. 
Ancak, Bakanlığımız Merkez Teşkilâtına tahsis 
edilen burslardan kısa süreli tetkik seyahati için 
gönderilecek idareciler, Bakanlıkça seçilmekte
dir. 

Yabancı memleketlerde bilgi görgü ve ihti
saslarını artırarak yurda dönen öğretmen ve ida
recilerin gönderilmelerine esas olan gayeler ve 
ihtisasları göz önünde bulundurularak tâyinleri 
yapılmakta ve bunlardan âzami şekilde faydala
nabilmek için bu konuda gereken hassasiyet ve 
titizlik gösterilmektedir. AID bursları ile Ame
rika'ya gönderilecek hali hazır grup, yukarda 
bahsedildiği şekilde seçilmiştir. Seçimlerinde bir 
usulsüzlük olmadığından, grupun yeniden tanzi
mi bahis konusu değildir. 

Ayrıca Bakanlığımızca bu konuda tatbik edil
mekte olan ve tatmin edici neticeler veren usul
lerin genel bir yönetmelik haline getirecek ve 
yayımlanacaktır. Meclislerin bilgisine sunula
caktır. Bundan böyle daha objektif ölçülere doğ
ru gidilecektir. Gelenlerden faydalanma konu
su ile de yakından alâkadar olacağım. Bunların 
çoğunluğunun müesseselerde çalışmalarını sağ
lamaya çalışacağım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, muhterem Senatör arkadaşlar, he
pinizi hürmetle selâmlarım. Sayın Vekilin nazik 
cevaplarına teşekkür ederim. Bendenizin 'bu so
ruyu sormaktan maksadı, hakikaten memleket 
içerisinde bâzı hastalıkların olduğunu tebarüz 
ettirme keyfiyetine matuftur. Ben şu kanaatte
yim ki, memlektimiz hak ve Ihakkaniyet duy
gusuna susamıştır. Devlet 'bünyesi içerisinde 
hak ve hakkaniyet duygularının prensipleri câri 
olduğu müddetçe çalışmalarda tam 'bir itimat 
havası hâkim olacaktır. Bugün Maarif Vekâleti 
çocuklarımızın eğitim dâvasını üzerine almış 'bir 
Vekâlettir. Dedelerimiz «üzüm üzüme baka ba
ka kararır» derler. Eğer hasta bulunan idareci
ler örnek bir çalışma sistemi içerisinde iseler, 
'bütün maarif camiası da ona göre istikamet 
alır ve istikametlerini ona göre değerlendirirler. 
Yok başta bulunan idareciler, örnek bir durum
da değilseler, bünye içerisinde daima sarsıntılar 
ve dağınıklıklar olabilir. Maarif Vekilimiz, nesil
lerin dâvasını ele aldığına göre mutlaka Maarif 
Vekâletimizin yaptığı bütün işler ancak nesille
rin malı olmalıdır ve hu esas dairesinde öğret
men ailesine örnek olmak icâbeder. Öğretmen
lerin ekseriyeti teşkilâttan uzak bölgelerde ça
lışır, didinirler bu çalışanlar çalışmalarının mü
kâfatını görmüş olmalıdırlar ki şevk ve heves
leri artâbilsin. Aksi halde ümitleri kırılır, hüs
rana uğramış olurlar. 

Ben şuna kaaniim ki, bütün insanlar maddi 
imkânlarla refaha kavuşamaz. Maddi imkânlar
la da insanın saadeti temin edilemez, sağlana
maz. Bilhassa mânevi imkânlar, insanın çalışma 
gücünü artırır, insanı çalışmaya teşvik eder. Bu 
bakımdan Sayın Maarif Vekilinin bu esaslar 
üzerinde duracağına kaaniim. Ben bu soruyu şa
hıs dâvası değil, bir cemiyet dâvası 'olarak sor
dum, huzurunuza getirdim. Dış memleketlere 
şu şahıs, bu şahıs bir kere, iki kere gider gelir, 
fakat şunu arz edeyim ki, ahbap, dost, tanıdık 
başka vasıtalarla Avrupa'ya gidebilir. Ama 
öbür tarafta çalışan öğretmen, muvaffak olan 
öğretmen, didinen öğretmen bundan uzak ve 
mahrum kalırsa, çalışma azim ve hevesi dumura 
uğrar. 

Sayın Bakanın söyledikleri doğrudur, öğ
retmenlere bildirilir. Bunlar -gelir müracaat 
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ederler. Ama bunların seçiminde esas nedir? 
Seçimleri nasıl olur? Kimin tanıdığı varsa mut
laka ve mutlaka çok defa onlar giderler* Avru
pa'ya. Bakan 'Bey, bu konuyu incelerken haklı 
olarak, ilgililerden aldığı malûmat üzere soru
ları cevaplandırıyor, Heyeti Umumiyeye bunu 
arz ediyor. Elbette yolsuz hareket eden kimse
ler, mertçe ortaya çıkıp, açıkça gerçekleri söy-
liyecek değildir. Ben, hüsnüniyetinden tama
men emin olduğum -Sayın Bakanı, maarif cami
asını kendisine bağlamak ve idareyi kamçıla
mak İçin bu mesele üzerinde 'hassasiyetle dur
masını isterim. 

Hakikaten, meselâ teftiş, meselesini bile ele 
alırsak, bunda da hakkaniyetin bulunduğuna 
bendeniz emin değilim. 4489 sayılı Kanuna göre 
bilgi ve görgülerini artırmak üzere Avrupa'ya 
öğretmenler gönderilmektedir. Bunların yurda 
döndükten sonra, bilgi ve görgülerinden istifa
de edilmesi gerekir. Yoksa idari teşkilâtın üst 
kademelerine oturup nazari bilgiler vermesi 
kâfi değildir. Maarif usulünü tatbik etnikle mü
kellef olan arkadaşların diğer arkadaşlara, nu
mune olması iktiza eder. Avrupa'ya gönderilen 
meslek mensubu arkadaşlar, vazifeleri başına 
döndükleri zaman bunların diğer arkadaşlara 
örnek olacaklarına kaani değilim. Şunu hemen 
arz edeyim ki, Bakanlık teşkilâtı içerisinden 
karı - koca olarak dört, beş defa dışarıya giden
ler olmuştur. Bu arkadaşları rencide etmemek 
için, isimleri yanımda olduğu halde, arz etmi
yorum. Bu meslektaşlar karı - koca olarak Av
rupa'ya gitmişlerdir, tekrar bilgilerini artırma
ya ihtiyaçları yoktur. Fakat maalesef, dışarda 
ti - 7 sene tahsil gördüğü halde, bilgi ve tecrü
belerini artırmak maksadiyle tekrar bir ihtisas 
yapmaya lüzum olmadığı halde, giden arka
daşlar vardır. Bu şekilde dışarıya giden arka
daşların, tekrar dışarıya gitmeleri, pek tabiîdir 
ki, doğru olmaz. Buna mukabil merkez teşkilâ
tında çalışan aktif öğretmenlerin buraya gön
derilmesi ve bu müesseselerde görüşünü artır
ması ve gittiği yerele hakikaten örnek olan mü
esseselerde çalışması, tetkik etmesi ve memle
kete dönüşte faydalı olması icabeder. Buralara 
kimler gider? Bu gidenler hangi maksatla gön
derilir ve gönderildikten sonra hangi müessese
lerin gayesine ve görüşüne uygun olarak tet
kikte bulunur. Sonra hangi dairelerde vazife 
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görür? Kanaatime göre bizim Maarif Vekâleti
mizde son zamanlarda idareci buhranı vardır. 
Efendim, çalışan meslek grupu, arkadaşlardan 
muvaffak olmuş olanlar, çalışmalarında mu
vaffak oldukları için gönderilmelidir. Bu, öğ
retmen ailesi için de bir kamçılama olur, bu in
sanlar da çalışmalarının mükâfatını görmüş 
olurlar. Bakarsınız bunlar yazılı bir testte mu
vaffak olamazlar. Olabilir. Fakat esere eser ka
tan, ahlâki bakımdan yüksek, değerli kişiler
dir. Bu insanlar mutlaka çalışmalarının mükâ
fatını görmelidirler. Avrupa'ya gönderilmeli, 
geldikten sonra da aktif olarak müessesenin 
başında çalışabilmelidirler. 

G8 000 ilkokul öğretmeni vardır. Bunlardan 
kaç tanesi Avrupa'ya gönderilmiştir? Vaktiyle 
bir Maarif Vekili, 4 ncü Şûrada şöyle demişti : 

«Ortaöğretimde muvaffak olan arkadaşla
rımın kısmı âzami ilköğretimde çalışıp, bilâha-
ra ortaöğretime geçen arkadaşlardır.» 

Fakat Maarif Vekâleti içerisinde bir diplo
ma meselesi vardır. Teşkilât içerisinde diplo
ması olduğu halde, maarif işlerine kafası işle
mez. Bu da Vekâlet bünyesi içerisinde muvaf
fak olamamış bir tiptir. Yüksek öğretmen okulu 
mezunlarının bu işteki muvaffakiyetlerini ista
tistikler göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, tekrar dışarıya git
mek meselesinde su noktaya işaret etmek iste
rim. Maarif camiası içerisinde karı - koca Kıb
rıs'a giden öğretmen arkadaşlar olduğu halde, 
hiç dışarıya gitmemiş aynı durumda, olan ve 
Amerika'ya gidecek arkadaşlarım var. Fakat 
hakkaniyet meselesi mevzuubahsolduğıı için 
üzerinde duracağını. Bâzı arkadaşlarımız her 
devirde yaranabiliyor. Biz de çalışıyoruz, biz de 
didiniyoruz «ma biz müracaat ettiğimiz vakit. 
bizim elimizden tutulmuyor. Biz Avrupa'ya gön-
derilıniyoruz diyen meslektaşlarım sesime kulak 
vermelidir. Fakat yaranmasını bilen bu politik 
kimseler mütemadiyen dış memleketlere gitmiş
ler ve Maarif Vekâletinde yer almışlardır. 448!) 
sayılı Kanuna göre Maarif Vekâletine bir arka
daşımız soruyor; «Dış memleketlere öğretmen
ler gidiyor, ben de gidebilir miyim» diyor. 
«Siz Kıbrıs'a gittiğiniz için buna dâhil olamaz
sınız.» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kısım öğretmen
ler Kıbrıs'a gitmiş, burada parasını biriktirmiş, 
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nasıl olur bu arkadaşlar, tekrar gidecek de di
ğer arkadaşlar gitmiyeeek. Maarif Vekili lüt
fen bunun dosyasını tetkik etsin, baksın. Haki
katen Maarif Vekâletinde bu işin kanayan bir 
yara olduğu meydana çıkar. Benim kimseye hu
sumetim yoktur. Hepsi benim memleketimin ço
cuğudur. Fakat, arzu ettiğim şey, şu aziz Türki
ye'nin içinde mutlak hakkaniyet ve adaletin 
tecelli etmesidir. 

Emin olunuz ki, arkadaşlar, halk ile temas 
ediyoruz, münevveriyle temas ediyoruz; memle
ketimize mutlak hakkaniyete, mutlak adalete, 
tarafsız bir idareye hasrettir, hasret... Benim 
şahsi kanaatim,. Koalisyon Hükümeti işte bunu 
sağlamalıdır. Ne olursa olsun, isterse başkası gel
sin. 

Bütün bu meselelerin üzerinde Maarif Vekili
mizin duracağını tahmin ediyorum. İdarecilik 
bakımından öğretmenler gidecektir. Ama nasıl 
öğretmen? İşiyle, gücüyle ve temaslariyle mille
te örnek olmuş ve bir köyü kalkmdırmış öğret
menler gitmeli. İnsanların vasıflandırılması sa
dece imtihan kâğıtlarının üzerinde değil, bence 
işi ve gücüyle yapılmalıdır. Bu iş ve güç insan
lara göre ölçülmedikçe hakiki bir kalkınmanın 
alacağına kaani değilim. Bu bakımdan bu yönet
melikler üzerinde, kıymetli Maarif Vekili arka
daşımızın hasasiyetle durmasını istirham ederim. 
Maarif Vekilinin bu kadroyu, erkân kadrosunu 
çok iyi tanımasını istirham ederim. Bu mekaniz
manın işlemediğini görecektir. Ve Vekil arka
daşlar neşteri cesaretle atmalıdırlar, çekinme
melidirler. Bu memleket bizimdir. Esas hastalı
ğı adam kayırmakta, hakkaniyetten ıızaklaşıl-
makta, ehliyet ve kabiliyete yer verilmemekte 
yaranlara yer verilmekte aramalıdır. 

Muhterem Senatörlerin başka zamanını al
mak istemem. 22 sene bu meslekte çalışmış bir 
insan sı fa tiyi e, meslekimin dert ve dâvalarını 
bu sorum ile buraya getirmiş bulunuyorum. Eğer 
.Maarifte bir hamle yapmayı Vekil Bey istiyorsa 
eğer Maarif Vekâletini kamçılamak istiyorsa, 
mutlaka ve mutlaka çalışmaları taltif edecekleri
ni öğretmenlere vaad buyursunlar. Bu meseleler 
üzerine hassasiyetle eğilsinler. Kadrolara lâyık 
olanları getirsinler. (Bu arkadaşlarımız da lâ
yıktırlar.) Lâyık olan arkadaşlar gctirilsinler. 
Her devirde iş görmekte olan uyar insanlara 
müsamaha edilmemelidir. Hürmetlerimi sunarım 
efendim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCESU
LU (Çorum Milletvekili) — Muhterem arkadaş
larım ; sözlü sorularına verdiğim cevaplar vesi
lesiyle öğrendiğime göre, bâzı isimleri açıklamak-
da mahzur gördüler. Bunları bana tevdi etme
lerini kendilerinden bilhassa rica ederim. Çün
kü, hakikaten böyle bir vakıa var ve bana veri
len malûmat onun dışında bir malûmat ise benim 
bu hususta tedbir almam lâzımgelir. Bu isimle
ri tevdi etsinler. (Alkışlar) 

İkincisi; bu seçimin usulleri muayyendir. Ar
kadaşımızın söyledikleri kabiliyetleri ancak bu 
seçim usullerinden geçirmek suretiyle tesbit et
mek zorundayız. Mahsurlu olan taraflarını ber
taraf etmek için bütün bu işlere ait yönetme
likleri bir araya getirip neşretmek ve alâkalıla
rın ıttılaına arz edip zamanı gelince bu yönet
melik içinde seçime gitmeyi sağlamak kararın
dayız, diye sözümün sonunda beyanda bulun
muştum. Bunu teyidediyorum. Böyle bir kriter-
yumu ortaya koymadan liyakatleri ayırmaya 
imkân yoktur. Ancak, şahsan iyi telâkki ettiği
miz kişilerin, kriteryumdan geçip muvaffak ol
madıkları zaman, gönderelim diye sübjektif bir 
karar vermek kararında olmadığımızı takdir bu
yurursunuz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5 nci soruya geçiyoruz. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, kasaba ve köy camilerine 
birer radyo koydurmak suretiyle radyo mer
kezlerinden vaz'ettirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/45) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, yok. Soru 
gelecek soru gününe talik edilmiştir. 

(J. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, Kayseri Erkek S miat Ens
titüsü binasının ihtiyaca kâfi gelip gelmediğine 
dair Başbakan, Millî Eğitim ve Gümrük ve Te
kel Bakanlarından sözlü sorusu (6/46) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCESU
LU (Çorum) — Başbakan adına bendeniz me
mur edildim. 
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BAŞKAN — Başbakan adına Millî Eğitim 

Bakanı konuşacaktır. Gümrük ve Tekel Bakanı 
ve soru sahibi burada. Soru önergesini okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı soruların Başbakan, Millî 

Eğitim Bakanı ve Gümrük ve Tekel Bakanı ta
raflarından söz olarak cevaplandırmalarına ta
vassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil 

1. Kayseri Erkek Sanat Enstitüsü binası 
ihtiyaca kâfi gelmekte midir? Tedrisat yılları 
başlarında okula başvuran öğrencilerin hepsi 
okula alınabilmekte midir? Alınmamakta ise, 
bu durumu izale maksadiyle vilâyet kanalmca 
Erkek Sanat Enstitüsünün yanındaki, eskiden 
hastane olup da hali hazırda Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına aidolup, müskirat deposu olarak 
kullanılmakta olan tedrisata elverişli bu bina
nın okula tahsisine Bakanlığınızın tavassutu 
istenmiş midir? Ve ne gibi cevaplar alınmıştır? 

2. Kayseri'de hemen hemen Erkek Sanat 
Enstitüsü ve Yapı Sanat Enstitüsünün yamba-
şmda bulunan, eskiden hastane olup da, bugün 
Tekel Başmüdürlüğünce müskirat deposu ola
rak kullanılması Bakanlığınızca uygun görül
mekte midir? Bu adı geçen binayı tedrisat bi
naları olmadığı için Teknik Öğretim Müsteşar
lığınca Millî Eğitim Bakanlığınca defalarca 
istenmiş midir? Makamınız önümüzdeki bu öğ
retim yılında yüzlerce Müslüman Türk çocuk
larının açıkta kalmaması için mezkûr binayı 
Millî Eğitim Bakanlığına tahsis etmeyi düşün
mekte midir? Veya kırtasî malî zihniyetlerle 
yine sürüncemede bırakmak fikrinde midir?.. 

3. Vekâletler arasında Hükümet bir koor
dinasyona gitmeyi düşünmekte midir? Aynı 
milletin Hükümeti olduğu halde dar malî zih
niyet yüzünden, Kayseri'de Erkek Sanat Ens
titüsünün yanıbaşında bulunan Tekel Müskirat 
Deposunun Millî Eğitim Bakanlığınca esbabı 
mucibeleriyle Erkek Sanat Enstitüsüne tahsisi 
istenmiş olduğu halde, devredilmemesini Batılı 
bir devlet idaresi anlam iyle kabilitelif görüyor 
musunuz? Görmüyorsanız bu hususta Başba
kanlık makamının tedbir ve düşünceleri neler 
olabilecektir? Saygılarımla... 
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BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Ba

kanı. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 

BULADOĞLU (Trabzon) — Muhterem sena
törler, Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiPin Kayseri Erkek Sanat Ens
titüsü binası hakkındaki sözlü sorusunun Ba
kanlığımızı ilgilendiren kısma ait cevabımı arz 
ediyorum : 

1. Tekel idaresinin malı olup Kayseri Te
kel Başmüdürlüğünün transit deposu ve ma-
mulât ambarı olarak kullanılan eski hastane 
binasının, Erkek Sanat Enstitüsünün yanıba
şında bulunmasında Bakanlığımızca her hangi 
bir mahzur görülmemektedir. Zira, bu depodan 
sadece Başmüdürlük hinterlandına dâhil bölge
lere ambalajlı mal sevkiyatı yapılmaktadır. 

2. Bu bina 1958 senesinden beri gerek Kay
seri Valiliği, gerekse Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından Sanat Enstitüsü binası olarak kul
lanmak maksadiyle mütaaddit defalar Bakanlı
ğımızdan talebedilmiştir. 

Ancak, Tekel idaresi bu binanın yerini dol
durabilecek başka bir bina bulamadığı için 
devredilememiştir. 

3. Vilâyet tarafından Kayseri'de mevcut 
bir kilise binasının Tekel idaresine kira ile tu
tularak kullanılması teklif edilmiş ise de yapı
lan tetkikat neticesinde kilise binasının ihtiyaca 
kifayet etmediği, ayrıca 70 000 lira masraf edil
mek suretiyle ıslah edilmesinin icabedeceği tes
hil. edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, mevzubahis transit deposunun Millî 
Eğitim Bakanlığına devri halinde bu bakanlı
ğın bütçesinde 1,5 milyon liralık bir tasarrufun 
sağlanacağı bildirilmesi üzerine, binanın tak
diri bedel suretiyle satışının mümkün olacağı ve 
yapılan keşfe göre de arsa ve bina bedeli ola
rak 575 000 liranın tediyesi icabedeceği Millî 
Eğitim Bakanlığına bildirilmiştir. 

Adı geçen Bakanlık bütçe imkânsızlığı dola-
yısiyle bu meblâğı ödiyemiyeceğini ifade etmesi 
üzerine, memleket gençliğinin, transit deposu 
olarak kullanılan binadan istifadesini mümkün 
kılmak üzere, vilâyetçe teklif edilen kilise bi
nası ile karşılıklı satış muamelelerinin yapıl
masının mümkün olacağı ve tahassul edecek 
farkın ödenmesinin daha kolay olacağı göz 
önünde tutulmuş ve her iki Bakanlığın arzusu-
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na uygun bir neticeye ulaşılması düşünülerek 
Bakanlığımızca bu yolda bir teklif yapılmış bu
lunmaktadır. 

Zira, Tekelin katma bütçeli bir idare oluşu, 
bu idareye ait binaların başka idare ve müesse
selere ne devrine ve ne de bağışlanmasına im
kân vermektedir. 

Kayseri Vilâyetinin maarif mevzuundaki bir 
dâvası dolayısiyle Bakanlığımız lüzumlu hassa
siyet göstermiş ve yukarda arz ettiğim izahat 
muvacehesinde Tekel Transit Deposunun Millî 
Eğitim Bakanlığına devri suretiyle memleket 
gençliğinin istifadesine terkini mümkün gör
mekteyiz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı,. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HÎLMl İNCE

SULU (Çorum Milletvekili) Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; Kayseri C. Senatosu 
Üyesi Sayın Hüsnü Dikeçligil'in sorusunun, 
Başbakanlığa ve Millî Eğitim Bakanlığına mü-
taallik olan kısımlarına cevabımı arz ediyorum. 

Atelye ve müştemilât binaları plân gereğin
ce 1945 yılında inşa edilen Kayseri Erkek Sa
nat Enstitüsünün idare ve öğretim binası, maa
lesef, bütçede ayrılan tahsisatın kifayetsizliği 
yüzünden bugüne kadar inşa olunmamıştır. 

Yeniden inşa edilecek okul binalariyle, ta
mamlanmamış okul binalarının yapımı işini bü
tünü ile ihtiva eden on yıllık M. Eğitim plânın
da, Kayseri Erkek Sanat Enstitüsü öğretim ve 
idare binası da dikkate alınmış bulunmaktadır. 
Bu maksatla hazırlanan tahsisat kanunu çıktığı 
takdirde diğer eksik binalarla birlikte Kayseri 
Erkek Sanat Enstitüsü bina ihtiyacı da karşı
lanacaktır. 

1961 - 1962 öğretim yılında K. Erkek Sanat 
Enstitüsünün 1 nci devre birinci sınıflarına 
kaydolunmak üzere 115 ilkokul mezunu başvur
muş, bunlardan ancak 64 ü okula alınabilmiş
tir. II nci devre Özel IV ncü sınıflarına ise, mü
racaat eden (85) ortaokul mezununun hepsi ka
bul edilmiştir. 

Okulun kuruluşu sırasında Kayserimin bir 
sanayi merkezi olarak günden güne gösterdiği 
inkişaf göz önünde bulundurularak çevrenin 
ihtiyaçlarına cevap vermek maksadiyle mevcut 
şubelere ilâveten diğer çeşitli şubeler de açıl
mıştır. Enstitünün öğrenci sayısının her yıl 
artması karşısında şiddetle hissedilen dersane 
ihtiyacına, cevap vermek üzere, enstitü sahası-
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I nın devamı olan arsa içindeki Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı İnhisarlar Genel Müdürlüğünce depo 
olarak kullanılan eski hastane binası, sözü ge
çen Bakanlıktan istenmiştir. 

Bunun üzerine her iki Bakanlık arasında ya
pılan yazışmalar neticesinde Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca binanın mevcut mevzuata göre 
karşılıksız olarak Bakanlığımıza devrine imkân 
olmadığı, ancak 6830 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi gereğince takribi bedeli olan 575 bin 
lira Bakanlığımızca ödendiği takdirde devrinin 
mümkün olacağı bildirilmiştir. 

I Bu meblâğın Bakanlığımız tarafından öden-
j meşine ise bütçe yetersizliği dolayısiyle imkân 

görülememiş ve bu durum da Gümrük ve Tekel 
I Bakanlığına ayrıca aksettirilmiştir. 
| Sayın Tekel Bakanı Şevket Buladoğlu'nun 
I söyledikleri gibi teklif edilen binaya kıymet 
i takdir, ettirilerek aradaki fark ödenmek sure-
j tiyle halen depo olarak kullanılan bina okula 
i mal edilecektir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

! BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil. 

HÜSNÜ DÎKEÇLlGÎL (Kayseri) — Efen
dim, her iki Bakan arkadaşımızın izahatlarına te
şekkür ederim. Kayseri, 120 bin nüfusu olan bir 
şehirdir. Ve burada, 700 talebesi olan Ibir Erkek 
Sanat Enstitüsü bulunmaktadır. Bu Erkek Sa
nat Enstitüsünün dört dersanesi vardır, dört 
dersane de çocuklara kâfi gelmemektedir. Buna 
mukabil atelyeleri yoktur. Düşünülmüş taşınıl
mış ve okula 200 metre mesafede bulunan ve 
esasen okul anlayışına uygun olmıyan bir şarap 
deposu boşaltılsın ve Maarife devrelilsin denmiş
tir. Bu mesele 10 seneden beri sürüp gitmektedir. 
Ama Tekel Vekâletti Ibuna bir türlü razı değildir. 

Bu kilise meselesi şöyle olmuştur: Kilise ora
ya verilecek orası depo olacaktır- denmiş, oraya 

i devredilmiştir. Buna 570 bin lira 'bedel takdir 
I ediliyor, Tekel Bakanlığı bunu evvelce özel ida-
j reden kaça almıştır ki, tüccar zihniyeti ile hare-
ı ket ederek fahiş bir fiyat istemektedir? Tekel İda

resi halkı zehirlemekle ve içkilerin reklâmını yap-
I inakla meşguldür. Bunun, bu zehirlemenin kar

şılığı olarak da Türk çocuğuna bir hibede bulun
ması icabederdi. Bu suyu yokuşa akıtmak gibi 
bir hareket oluyor, kendileri vaktiyle; Ibunu özel 
idareden 60 bin liraya almışlardı. Şimdi 570 
bin lira para istiyorlar. Ben rakı, şarap ve bira. 

I şişesinin Türk çocuğundan kıymetli olduğunu 
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dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Benim bil
diğim bir şey varsa 1943 senesinden beri vatan 
çocukları müracaat ederler, ancak bunların üçte 
biri alınır. Hazır, okula müsat bir (bina. Fakat 
yıkılmak üzere. Restore edilecek, memleket ço
cukları okuyacak; Bir do burada Akşam. Teknik 
Okulu vardır. Buradaki çocuklar da yer 'bulama
maktadırlar. Ben Başvekâletten rica ettim. Böy
le kırtasî formüllerle bu dâva aksamasın, bu bi
na Maarif Vekâletine devredilsin. Kimden kime 
vermiyor Tekel Bakanlığı1? Bu binayı başka mil
lete vermiyecek. Bu milletin çocuklarının oku
ması için Maarif Vekâletine verecek. Bence mut
laka zihniyet değişikliği lâzım. 

Sonra benim bildiğim, 2490 ayılı Kanun var
dır. Bunun 66 ncı maddesi gereğince iki Vekâlet 
anlaşalbilir. Bundan da kaçıyor Tekel Bakanlığı. 
Maarif Vekiline çok teşekkür ederim. Her iki 
Bakan da çok nazik cevap verdi. Bu beyanlar
dan anlıyoruz ki, her iki Vekilimiz de iş üzerin
de hassasiyetle duruyor, çok daiha önemle durma
lıdırlar. Bunun önümüzdeki seneye tahammülü 
yoktur. Ben şahsan bu vazifeyi üzerime aldım 
ve Türk çocuklarının okuması üzerinde duruyo
rum. Tekel Bakanlığının 570 bin lira diyerek
ten suyu yokuşa akıtmasına lüzum yoktur. Mem
leketimizin teknik sahada gelişmeye ihtiyacı var
dır. Memlekete teknik eleman yetiştirmek mec
buriyetindeyiz. Bu okullar yapılmadığı takdir
de Türk çocukları her sene gelecek, okul bula-
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mıyacak ve geriye gidecektir. 1958 - 1959 ders yı
lında 100 kişi müracaat ediyor 30 u, 40 ı almıyor. 

Şu halde mütemadiyen çocuklar geriye dönü
yor. Bunun yanında Akşam Teknikeri okutacak 
saha bulamıyoruz. İstirihara ediyorum, bakanlık-
lararası bir koordinasyon kurulsun, kırtasiyeci
likten vazgeçilsin ve bu işin halledilmesi için ge
rekli işler yapılsın. Çünkü rakı, şarap ve bira 
şişeleri Türk çocuklarından daha kıymetli değil
dir. Esasen vali de bu işle ilgilidir. Depo için 
yer olduğunu ifade ediyor. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Renartosu- Erzurum Üyesi 
Nihat Pasinlvnin, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 
yıldönümü münasebetiyle törene davetlileri götü
ren Kades vapurunda vukubulaa hâdiselere da
ir içişleri. Ulaştırma ve Mitli Eğitim. B akarda-
rrndan sözlü sorusu ((î/47) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? (Yok, 
•sesleri) İçtüzük gereğince soru bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek soru gününe talik edil
miştir. 

Gündemde müzakere edilecek başka madde bu
lunmadığından 5 Nisan 1962 Perşembe günü .sa
at 15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,45 


