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3. Vakıflar Umum Müdürlüğünün bağlı ol
duğu Devlet Bakanlığı neden îstan'bul Yüksek
îslâm Enstitüsüne gereken Bağlarbaşı 'ndaki ar
sayı vermekte müşkülât göstermektedir? Her
iki Devlet dairesi arasındaki meselenin kolaylık
la halline dair kanun hükmü yok mudur ki,
işler sürüncemede bırakılmaktadır? Bunun sebeibi neyle izah edilebilir?
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, 'buyurun.
Millî Eğitim Bakanı fon hususta izahat vermişti,
soru sahibi Devlet Bakanının da cevaplandırma
sını arzu etmişlerdir. Cevap verecektir.
DEVLET BAKANI VEFİK PİRİNOCİOĞLtl (Diyarbakır Milletvekili) — Yüce Senato
nun sayın üyeleri, Kayseri 'Senatörü Sayın Hüs
nü Dikeçligil'in sözlü sorusunun Bakanlığımı
ilgilendiren (3) neü maddesine cevabımı arz edi
yorum.
Millî Eğitim Bakanlığınca İslâm Enstitüsü
binası yaptırılmak üzere Vakıflar C4enel Müdür
lüğünden istenen arsa, İstanbul'da Bağlarhaşı'ndâ 197 pafta, 11 ada ve 12 parsel numara
sında kayıtlı 22 890 M2 obadmdadır.
Alıcı, Millî Eğitim 'Bakanlığı olduğu İçin
Vakıflar Takdir 'Komisyonunca bahis konusu
gayrimenkııle (612 250) lira kıymet takdir edil
miş ve keyfiyet 15 . 1 . 1963 gün 116-953/7 sa
yılı yazı ile Millî Eğitim Bakanlığına bildiril
miştir. Millî Eğitim Bakanlığı 11 . 2 . 1963 gün
ve 702-35/221 sayılı cevaplarında:
1963 yılı 'bütçesine bu iş için 500 000 lira
tahsisat konulduğunu ve söz konusu sahanın bu
-bedel ile verilmesini istemekte ısrar etmiştir.
Adı geçen Bakanlığa 5 . 3 . 1963 gün ve
119-337/24 sayılı yazı ile takdir olunan bedel
den tenzilât yapılmasına hukukan imkân bulun
madığı bildirilmiştir.
Bilindiği gibi resmî daire ve müesseseler ara
sındaki gayrimenkul alım - satımları 2190 sa
yılı Kanunun 66 ncı maddesine göre kıymet tak
diri yolu ile yapılmaktadır.
Vakıflar Genel 'Müdürlüğü idarecileri, mev
cut kanun ve talimata uyarak hareket etmişler
dir. Söz konusu arsa işinde Millî Eğitim Bakan
lığına bir güçlük çıkarıldığı vâki ve varit de
ğildir.
îslâm Enstitüsü gibi bir müessesenin bir an
evvel kurulmasını sağlamak hususunda sayın
senatör arkadaşımızın göstermiş olduğu hassası-
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yeti takdir etmemek ve şükranla karşılamamak
mümkün değildir..
Biz de aynı duygularla hareket e d e r * Millî.
Kğitim Bakanlığı ile dün arsa satışı konusunda
aşağıdaki şekilde bir anlaşmaya varmış bulun
maktayız.
2490 sayılı 'Kanunun 66 ncı maddesine göre
Millî Eğitim Bakanlığına 61.2 250 lira kıymet
üzerinden satışı teklif olunan gayrimenkulun
2950 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince
, bu yıl bütçelerinde mevcut 500 000 lira peşin
verilmek ve bakiyesi 112 250 lira 1964 yılı büt
çesinden ödenmek üzere taksitle satışı sağlana
cak ve gerekli işlem süratle neticelendirilecek
tir.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN
Bu vurun Savın Hüsnü Dikeeliffil.
HÜSNÜ DÎKEÇUtGÎL (Kayseri) - Efen
dim, Muhterem Vekil Beyefendinin izahatından
dolayı memnuniyetimi kendisine, arz eder, yeni
vazifesinde Allah'tan muvaffakiyetler dilerim.
Hakikaten güzel bir anlayışla cevap verdi, çok
memnun kaldım. Kuruluşundan bugüne kadar
îslâm Enstitüsü binasız, bir yerde kalıyordu.
Ama Sayın Devlet Vekili daha önceden Bakan
olsaydı, iki Devlet müessesesi aralarında anlaşa
rak, bu arsa 500 bin liraya İslâm Enstitüsüne
verilmiş olurdu. Ama bununla beraber bu me
sele halledilmiştir. Kendisine çok çok teşekkür
ederim. îslâm Enstitüsünün de 1,5 milyon li
rası bu sene sarf edilecektir. Diyarbakır'dan
bir vazife verildiğine göre Diyarbakır çocuğun
dan bundan başka bir şey beklenemezdi, zaten.
Kendisine 'tekrar çok çok teşekkür ederim.
(Sağdan alkışlar)
•/. •--• Cumhuriyet Senatosu
(\u<'si Hidayet
A yel iner'in, kaloriferlerde linyit kömürü yerine
Fuel OiL yakılmasına
dair, Setğlık re Sosyal
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/174)
BAŞKAN
Sayın Aydmer geldiler. Soru
ları Maliye Bakanı ve Sanayi Bakanı tarafından
cevaplandırılmıştı. Sağlık Bakanı bu hususta
cevap vereceklerdir. Soruyu tekrar okutmama
bilmem lüzum var mı? Heyeti Celileniz d hile
ni işi erdi. Buyurunuz efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ
V r s U F AZ İZ OĞLU (Diyarbakır Milletvekili)
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