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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan, Yunanistan' 
da Türkiye aleyhine yapılan neşriyat ve propa
ganda konusunda gündem dışı demeçte bulun
du. 

Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Orman İda
resince Devlet dairelerine ve halka satılan odun 
fiyatlarındaki farklılıklara dair gündem dışı 
demecine Orman Bakanı Ahmet Şener cevap 
verdi. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil, son günler
de Türkiye'de olagelen hadiseler karşısında İç
işleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün tutumu ve 
alınması gereken tedbirlere dair gündem dışı 
deineçte bulundu. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığının. 
Komisyon Sözcülüğüne Manisa Üyesi Orhan Sü-
ersan'm seçildiğine dair tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

İzmir Üyesi Beliğ Beler'in, G 11 numaralı 
sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesine; 

Tabiî Üye Ahmet Yıldızın, 6'2 ve 6/24 nu
maralı sözlü sorularını gcrive aldığına dair 

önergesi okundu ve gereğinin yapılacağı bil
dirildi. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi kabul olundu. 

Uşak Üyesi Mehmet Faik Atayurt'un, Bütçe 
ve Plân Komisyonundan eckildiriğine dair öner
gesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bütçe ve Plan Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe Ankara Üyesi Yiğit Köker seçildi. 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda 
Genci Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anla
şıldığından ; 

2* . o . 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,55'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bingöl 

Mehmet ['naldı Arif Hikmet Yurtsever 
Kâtip 

Burdur 
Ekrem Kabeuj 

SORULAR 

Yazılı Şovu 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be

liğ Belerin, Vakıflara ait binalara dair vazıh 

soru önergesi, iurızm ve 
gönderilmişti]. (7.'''205 i 

Tanıtma Bakanlığın 

-a 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Bafksunfvekili Mehmet ünal l ı . 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolıt (Konya), E.krem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 41 ııci Birleşimi açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktın'. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Halen salonda müzakere nisa

bı vardır. Ayrıca .15 sayın üye Bütçe ve Plan 
Karma Komisyonunda vazife görmektedir. Mü-
z a. k er el e re b a s 11 vo r uz. 

66 — 
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III - BAŞKANLIK DİVANININ C 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur 
Sökmen'in, Güven Parkındaki Atatürk panosu
nun kaldırılmasına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAıN — Cmııhuriyelt Senatosu Konten
jan Üyesi Sayın Tayfur Sökmen Güv'en Park
taki Atatürk panomu ve Atatürk fotoğrafının 
kaldırılması hakkında gündem dışii söz talep 'et
mişlerdir. 

Sayın Sökmen, buyurunuz. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör arkadaşla
rım ; 

Bir müddettir olayları uzaktan takilbotme 
yolunu tercih ettiğim için, kıymetli huzurları
nızı işgal etmek istemiyordum. Bu defa aşağı
da, izah edeceğim bir husus, beni yüksek huzu
runuza çıkmaya şevketti. 

Muhterem arkadaşlarım; 14 Ekim seçimin
den sonra Hükümet kurulamamasından doğan 
buhranım demokratik yoilarla giderilmesi hu
susunda Muhterem Cumhuıfbaşkanı.mızm sarfet-
tikleri takdire şayan mesai arasında şimdi mu
halefet vazifesi •gören: partilerle yaptı'klarr te
mas 'bir netice vermeyince, Halk Partisi ile Mil
lî Selâmet Partisi birleşerek nihayet bir Koa
lisyon Hükümeti kuruldu. Kurulan Koalisyon 
Hükümetinin eşsiz Atatürk yolunda yürüdüğü 
müddetçe muvaffak olmasını, Atatürk devrinin 
hayatta 'kalanlarından emektar hir vatandaş ol
manın 'bahtiyarlığı içinde yürekten temenni et
miş îdim ve ediyordum. Vaktaki bu halisane te
ini cimimi Ankara Belediye Reisi Sayın Vedat 
Dalokay Beyin Güven Panktaki panoyu; yani 
Atatürk vecizesi ile fotoğrafını kaldırtması; 
arkasından gazetelere yerdiği beyanat karşısın
da vaktiyle !bu hadisenin içinde bulunduğum 
için bendeıi'izi hayal kırı'Mığnıa uğrattı. Çünkü 
Atatürk vecizesinin muhtevası. Komünizm ne
rede görülürse başının ezilm'esine âmindir. Bu 
Ibcyamatın va'ktiyle muhtelif zamanlarda ve muh
telif sebeplerle Atatürk: tarafından yapıldığını, 
'o büyük insanın hayatta pek az 'kimseye na
sip olan itijmat ve iltifatına nail olmuş bir va
tandaş olarak: yakinen bilenlerdenim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Nerede ya
zıyor, hangi nutkunda ? 

!*EL KURULA SUNUŞLLARI 

ÖMER UCÜZAL (Eskişehir) — Dinlemesini 
öğren. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yok «fen
dim. Yo'k. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Yoksa bir gün çıkarsınız... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Evet. ispat 
etsinler. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Musa le buyurunuz... Sayın Öztürk, eğer yoksa, 
böyle bir iddianız varsa (bir gün çıkar buradan 
fikrinizi söylersiniz. Fikrini söyleyene müdaha
le hakkınız yok. İstirham, ediyorum; istirham 
a diy o ram oturun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İspat etsin
ler. Bu Atatürk'ün değil. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hikâye kür
süsü değil, çek dinledik bu hikâyeleri. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yok efen
dim yok. 

BAŞKAN — Siz 'hükmünüzü daha konuşma
dan verdiğiniz için sizi hiç diııleîmiyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Nereden alı
yor da okuyor. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim. 
Müdahale hakkınız yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Canlı şa
hidiyim^ diy.jr. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yok efen
dim, yok. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. Mü-
sade ediniz. 

Buyurunuz efendim, devam 'buyurunuz. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Atatürk'ü 

seven adam Atatürk adına yalan söylemez. 
BAŞKAN — Çok rica ederim .müdahale et

meyiniz. (A. P. şualarından; «Ayıp, ayıp» ses
leri) 

İHİSAN SABRI ÇAÖLAYANGİL (Bursa) — 
Kendi şahsı adına «Yalan söylüyor» diyorsunuz. 
Ne biliyorsunuz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz rica ede
rim. 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Arkadaş
larım.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yalan. Ta
rih Kurumunda yok. Nereden almıyor bu uy
durma. 
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MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — 
Yalan sende. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) —Kavutlarda 
yok. Nutkunda böyle bir şey yok. İspat edece
ğim göreceksiniz. 

TAYFUR SÖKMEN (Devamca) —Arkadaş
larını... (Anlaşılmayan müdahaleler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Müsaade 
buyurunuz. S ay m Öztürk, müsaade buyurunuz. 

Sayın Sökmen merhum Atatürk'ün devrinde 
ve yanında yaşamış bir insan olarak konuştu
ğuna g'öre herhalde sizden iyi bilmesi gerekir. 
(A. P. sıralarından; «fbı ava» sesleri, alkışlar.) 

Müsaade buyurunuz. 
Devam ediniz efendim: 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Tarihten na

sibini hiç almamış bir,insandır, nereden bilecek. 
(A. P. sıralarından gürültüler, araşılmayan mü
dahaleler) 

BAŞKAN —• Sayın öztürk, size bir ihtar ve
riyorum. Müdahale etmeyin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Senin ihta
rın heıünı deflerime şeref olarak yazılır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin; size ihtar 
veriyorum. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Haya yok. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sen böyle 

şerefsizlikleri şeref olarak kabul ettikçe başın 
belâdan kurtulmaz. 

BAŞKAN —• Evet devam ediniz efendim. 
Oturunuz efendim. Lütfen oturun. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) _ Şerefsiz se

nin gibi olur. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) )— Haris adam 
TAYFUR SÖKMEN (Devanüa) — Muhte

rem arkadaşlarım, buna karşı maksadı mahsus
la... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Buradan is
pat edeceğim göreceksiniz. Evet, dinleyeceksi
niz. Vesikalarla size ispat edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, cezayı şiddetlen
direceğim, istirham ediyorum susunuz. 

Devam buyurunuz efendim. 
TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Arka flaş

larım, buna 'karşı maksadı mahsusla, yani «Ata
türk böyle bir beyanatta bulunmamıştır» diyen
lere s onmak lâzımgelmez imi ? Memleketimizin 
asırlarca geride kalmış olmasının başlıca âmili 
ve mesulü olan taassup ve hu rafa t çil arın Mene

men ve Bursa'da meydana getirdikleri olaylar 
karşısında azamî hassaisiyet gösteren, 1927'de, 
yani 47 'sene evvel Paris'te toplanan Enternas
yonal Solcu ve (Sosyalist Kongresine Türkiye' 
de.n de bir kiımıse istediklerinde; «Biz solcu ve 
sosyalist değiliz» diye kimseyi göndermeyen, 
aynı zamanda ikcmiünizmin ve komünistliğin 
dünyaya, tahakküm gayesi güttüğünü sezdikten 
sonra millî mücadelede yendiği itilâf devletle
riyle, hatta Amerikalı] arla dostluk kurup itti
fak yapmalk isteyen, neticede istek ve arzusunu 
tahakkuk ettiren o büyük insan, aziz: Atatürk 
komünizm için beyanatta bulunmaz olur mu 
veya «Bulunamamıştır» denebilir mi ? 

'Muhterem arkadaşlarım; işte bu inanç ve 
duygu içinde yaşamanın bir icabıdır ki, dört 
sene evvel devrin belediye teşikilâtına mensup 
yakiııen tanıdığım bazı zevat beni görmeye gel
mişlerdi. Konuşma arasında Güven Parka Ata
türk'ün vecizesiyle fotoğrafını koymak istiyo
ruz, merasimde bulunur musunuz diye yaptık
ları teklife. «Bütün varlığımla bağlı ve hürmet
kar olmakla şeref duyduğum Atatürk'e taallûk 
eden her şeyde ve her işte hayatım pahasına da 
olsa bulunurum» dedim. Ertesi gım\\ parkta 
toplanıklığında. vecize ile fotoğrafın kurdelesi
ni derin bir s. vinçle kesmişim. O giiı.ıkü gaze
telerden bir kısmı bu isabetli davranıştan sita
yiş le bah setmislerdi. 

Muhterem arkadaşlarım. Güven Parkurdaki 
Atatürk vecizesiyle fotoğrafı senelerden beri o 
iiııuhiti aydınlatırken, şimal komşumuz tarafın
dan bugüne kadar ne bir şikâyette bulunulmuş, 
ne de buna dair bir serzeniş yapılmıştır. Mama
fih. şimal komşumuzun bu hususta ne şikâyete. 
ne de serzenişe hakkı vardır. Biz, memleketi
miz aleyhine evlâtlarımız arasında bombalı tü
fekli eylemciler yaratan ıkamünist âleme küsü
yor veya damlıyor muyuz? LTçağrmızı kaçıran 
haydutları krallar gibi yaşatan Bulgaristan';) 
küstük ve da mi dik mı"? 

Arkadaşlarım, belirtmek istediğim bir nokta 
da, yaşayanlar bilirler; memleketimizde komü
nizmin yasaklanmasının Atatürk'ün, komünist
liği sureti kafiyede reddetmesinden mülhem ol
duğu hakikatine rağmen, bir kaç sene evvel ba
zı kötü ruhlu kimselerin Türk 'Ceza Kanunu
muzun Ikomünizmi yasaklayan 141 ve 142 nci 
maddelerinin kanundan çıkarılması için Anaya-

68 — 
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sa Mahkemesine yaptıkları .müracaat reddedil
diği cihetle hamidıolsun memleketimizde komü
nist partisi kurulanıamalktadır ve kuralamaya-
eaktır da... Kurulamaması ndan sevinç duyarken 
her hareketten, her 'konuşmadan faydalanmayı 
prensip olarak kabul etmiş olan komünizm, he
veslilerinin Güven Parkı olaylarından ümide 
düşüp faydalanmak isteyeceklerini tahiî göre-
ı v<k üz ülmekt eyim. 

Hülâsa, Laloikay Beyin ıbu davranışı, aynı 
zamanda davranış sebebinin izahı Atatünk'e 
yürekten bağlı ve hürmeitlkâr olanların kalple
rini kırmış ve üzmüştür. Üzülmüş gönüllerin, 
Güven Park tanzim edildikten sonra, vecize İle 
fotoğrafın yerine 'kımmasıyle ferahlanacağı ta
biîdir; takdir ise alâkadarlarındır. 

Muhterem arkadaşlarım, Af Kanunu Mec
liste 'görüşülürken 141 ve 142 nei maddelere gö-
ı*e mahkûm olan komünist uşaklarının lehine 
fımme efkârında bir yumuşama yaratmak için 
bazı... 

•SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın. 
Başkan, bunun igündenı dışı k o nu:;m asiyle alâ
kası var mı efendim? Fikirlerini bu kanun gel
diği zaman söylesin. 

BAŞKAN — Sayın Sökmen, mevzu değişi
yor efendim, istirham, edeceğini o kısmını tasar
ruf ediniz, Panonun indirilmesinden taştı mev
zu; istirham ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Çok derişi
yor. O zaman söylersin bu naneleri. 

BAŞKAN — Siz müdahale etmeyin beyefen
di, rica ediyorum. Eğer herkes müdahale eder
se müzakere imkânı ortadan kalkar. Ben vazi
femi yapıyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Mesele y,>k. 
vazifenizi yapıyo raanız... 

SALİH 'TANYERİ (Gaziantep) — Niye ko
nuşuyor? 

MAOİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, 
Tüzük yoık mır? Niçin müdahale ediyorlar il-' içle 
birde? Aynı şahıs her seferinde aynı işi yapı
yor; 'Tüzük yok mu, susturmak elinizde değil 
m i ? 

BAŞKAN — Sayın Zeren, Tüzüğümüz v?r; 
Tüzüğü tatbik etmeik zamanı elbet gelir. Böyle 
küçük 'meselelerde arkadaşları incitmek istemi
yorum, onun için rica ediyorum. 

— 69 
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MACÎT ZEREN {Amasya) — Sayın Başkan, 
nizamı daima aynı şahıs bozmaktadır, dikkatinizi 
çekiyorum; her toplantıda aynı yerden, aynı kol
tuktan geliyor bu sataşmalar... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aynı hikâye
ler için devam edeceğim bilesiniz... 

BAŞKAN — Bu hususu tespit etmiş oldunuz 
efendim... (Gürültüler) 

Rica ederim, rica ederim; karşılıklı konuşma
yın. 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — «Devam 
edeceğim» diyor sayın Başkan. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Daha dün geldin kabak çiçeği gibi açıklın be 
sen de,.. Her seferinde müdahalede bulunuyor
sun. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aman başka 
çiçek olmasın?.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale 
etmeyin karşılıklı. 

Buyurun sayın Sökmen. 
TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım... 
(A.P. sıralarından C.IT.P. sıralarına hitaben, 

«Suiistimal ediyor». «Terbiyesiz» sesleri.) 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, Senatoda 

okluğumuzu bütün arkadaşlara hatırlatıyorum, 
istirham ederim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, Tüzüğün tatbikini yapmazsanız böy
le olur işte. Olmaz böyle şey.. 

BAŞKAN — Beyefendi rica ederim, Tüzük
te beyefendilere bir ihtar verme yetkisi vardır; 
başkaca bir şey yoktur. Sükûneti bozana bir ih
tar verebilirim: ama ihtar tesir etmiyor görüyor
sunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir ukalâ daima Senatonun huzurunu kaçırıyor. 

AYHAN PEKER (İstanbul.) — Siz de ora-
dakilere mâni olsanıza, «Şerefsiz» dedi. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sen ona karış da sustur. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim. 
Devam edin, Sayın Sökmen. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Dört tane adam huzurunu kaçırıyor Umumî 
Heyetin. 
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BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, hassasiye
tinize teşekkür ederim. Tüzük bu hallerde bir ih
tar cezasını âmirdir. Bendeniz bunu vermemek 
için gayret sarf ediyorum; ama nihayet bir ta
hammül var. Tüzüğün ihtar cezasını da pek ha
fif bulanlar bu tesir etmediği takdirde Başkan
lığın yapacak bir işi kalmıyor, istirham ederim. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) 
— Dışarı çıkarmak lâzım. 

BAŞKAN — Onun şartları var beyefendiler, 
istirham ediyorum. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) 
— Şartlar yavaş yavaş doğuyor, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sökmen. 
TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Pek muh

terem arkadaşlarım, son olarak belirteceğim ci
het, malûmu âliniz burası hâkimiyeti milliyenin 
tecelligâhı olduğuna göre, her senatör arkadaşı
mız bu kürsüden millî ve vatanî meseleler hak
kında hiçbir tesir altında kalmayarak, elini vic
danının üstüne koyarak düşünce ve malûmatını 
ifade etmekle mükellef olduğu gibi, dinleyenlerin 
de konuşanın sözleri arasında fena kanaatlerine 
aykırı bir cihet gördükleri zaman yerlerinden 
müdahale etmeyip, konuşma bittikten sonra söz 
alıp efendice cevap vermesi buranın nezahet ve 
kutsiyetiyle daha uygun olacağı kanaatindeyim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri ve şiddetli alkışlar) 

AYHAN PEKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir sualim var. 

BAŞKAN — Sual sormak hakkınız yok. 
AYHAN PEKER (istanbul) — Bu konuş

malar hakkında, çok mühim efendim. 
BAŞKAN — Sual sormak hakkınız yok efen

dim. 
AYHAN PEKER (İstanbul) — Çok mühim 

efendim, ben konuşmak istemiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, sual sormak hakkınız 

olsa sormanıza müsaade ederim, sual sormak hak
kınız yok; yani; Tüzüğe göre sual sorma hakkı
nız yok şimdi, 

AYHAN PEKER (İstanbul) — Ben konuş
mak istemiyorum efendim. 

BAŞKAN — Başka zaman efendim, başka 
zaman; onun da şartı vardır. Böyle her anda sual 
sorulmaz. 

AYHAN PEKER (İstanbul) — «Şerefsiz
sin» diyor. 

BAŞKAN — Tüzüğü okuyun efendim, Tüzü
ğü okursanız ne zaman sual soracağınızı öğrenir
siniz. 

AYHAN PEKER (İstanbul) — Okuruz efen
dim, ama idare tarzınız da düzgün olsun. Haka
ret edilij^or burada alenen. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hakaret ede
ne teşekkür ediliyor. 

AYHAN PEKER (İstanbuJ) — Durdur ha
kareti o zaman. 

BAŞKAN — Hakaret edene teşekkür edilmi
yor, bilâkis zatıâliniz, Cumhuriyet Senatosunun 
müzakeratmı ihlâl ediyorsunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İhlâl eden
ler »belli, zamanında hazırlık yapmış okuyor, ba
kın. 

BAŞKAN — Daha söze haşlamadan oradan 
lâf attınız siz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Biliyoruz 
onun ne söyleyeceğini. 

BAŞKAN — Biliyorsanız, öyleyse mesele yok. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Terbi

yeli olsun efendim, ibir senatöre nasıl böyle hitap 
eder? Onun ne söyleyeceğini biliyoruz, ne de
mek?.. 

BAŞKAN — İstirham ederim. 

2. — Mardin Üyesi Sait Mehmetoğlu'nun, 
Mardin'in İdil ilçesinde Kıççan Aşiretinin- yerleş
mesi ve sosyal mesken yapımına dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Mardin 
Üyesi Sayın Sait Mehmetoğiu, Mardin'in İdil il
çesinde Kıççan Aşiretinin yerlevşmesi ve sosyal 
mesken yapımına dair gündem dışı söz talep et
mişlerdir. 

Buyurun Sayın Mehmetoğiu 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın 

Başkan, Senatonun saygı değer üyeleri; 
Hürriyet Gazetesinin 26 Mart 1974 tarihli 

nüshasında «Göçebe Hayatı Yaşamaktan Bıktık» 
'başlıklı ıbir yazı yayınlanmıştır. Yıllardan beri 
göçebe hayatı yaşayan Kıççan Aşireti takriben 
200 aile olup, 'bu çilekeş ve cefakâr aşiret mensup
ları yazları Van'ın Gevaş ilçesinde, kışları da 
Mardin'in İdil ilçesinde ilkel bir hayatı kıl çadır
larda geçirmektedirler. 

Hayvancılık yönünden Türk ekonomisine bü
yük katkıları olduğu gibi, Hükümete sadık, za
manında vergilerini veren ve vatanî görevlerini 
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de seve seve yapan 'bu topraksız ve danışız vatan
daşlarımız yıllardır dertlerini 'hükümetlere ilet
mişlerdir. En son olarak bu ilgililere Köy İşleri 
Bakanlığı Diyarbakır İli Toprak ve İskân Müdür
lüğünün 11 Ekim 1973 tarih ve 810 sayılı yazı
ları ile sadre şifa kabilinden bir cevap verilmiş
tir. Bu yazıda 2510 sayılı Yasa ve buna ilişkin 
Nizamname hükümlerine göre iskânlarını sağla
ma amacı ile gerekli çalışmalara başlandığı teb
liğ edilmiştir. Yazının aslı da 'bende. 

Hükümetin bu vaadini yerine getirmek üzere 
İdil ilçesine konut yapmak için inşaat hazırlığına 
geçtiğini gazetedeki yazıdan öğreniyoruz. Bu ha
berin devamında, İlçe Belediye Başkanının bazı 
etkin nedenlerle inşaat ruhsatını vermediğini te
essürle öğrenmiş (bulunuyoruz. 

Sayın Köy İşleri Bakanında:ı istirhamımız, bu 
konuya gereken önemin ve riln'esini, hissi olarak 
yapılan müdahale veya. engelin bertaraf edilme
sini rica ediyorum. Bu suretle yıllardan beri in
san gibi yaşama, olanağından mahrum olan bu aşi
reti bir çatı altına kavuşturursak böylelikle ço
cukları da okula devam edebileceklerdir. Mutlu 
tarafı, Türk dili ve Türk kültürüne en büyük 
hizmet yapılmış olacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunarın. (Alkışlar.) 

3. — Bize Üyesi Talât Doğan'rn, yurdumuzda 
beklenilen ve istenilen seviyede sağlık hizmetle
rinin vatandaşlarımıza götürü'ememesi ve dok
torların durumuna dair gündem dıy elemeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Rize 
Üyesi Sayın Talât Doğan, hekim durumu hak
kında gündem dışı söz talep etmişlerdir. Buyu
runuz sayın Doğan. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Bugün yurdumuzda milletimizin sağlık sevi
yesini istenilen ve beklenilen yere getirememi
şiz. Batılı devletlerin eriştikleri noktaya getire
bilmek için halli gereken bir sağlık: sorunumuz 
vardır. Yüksek müsaadenizle bu sorunun en 
önemli konusu olan hekim ihtiyacı üzerinde 
duracağım. 

Bütün hizmetlerde olduğu gibi, sağlık hiz
metlerinde de saha, nüfus, yerleşme ünite ade
di, iklim durumu kadar altyapı hizmetleri, ha
berleşme ve ulaştırma hizmetlerinin yeterli olup 
olmamasının büyük etkisi vardır. Yurdumuzun 

yüzölçümü 780 bin kilometrekare, nüfusu da 40 
milyona yaklaşmış bulunmalktadır. 84 bin yer
leşme ünitesi kırsal bölgelerde, 637 yerleşme 
ünitesi şehir ve ilçelerdedir. Altyapı hizmetleri, 
haberleşme ve ulaşım hizmetlerimiz yetersizdir. 

Bu durumda sağlık hizmetlerimi görecek ye
ter sayıda hekimimiz var mıdır? Bugüne kadar 
yapılan resmî ve gayri resmî beyanlarda yeter
sayıda helkimimiz olduğu, ancak bunların yurt 
sathına eşit ve dengeli dağılımının sağlanama
dığı bildirilmiştir. Bu beyanların yanlış olduğu
nu, bu tutumla sağlıik sorunu ve bunun uygula
mada birinci yetkilisi ve sorumlusu olan hekim 
sorunumuzun 'hallinin mümkün olmadığını izah 
ederek, işi gerçek temeline getirmeye çalışaca
ğım. 

Yurdumuzda 17 365 hekim var biliniyor; bu 
sayıya 5 629 serbest çalışan hekimler dahildir. 
Oysaki, tüm serbest çalışan hekimlerin sosyal 
güvenlikleri bakımından (ekseriyetle bir resmî 
görevleri vardır. Bu durum gözönünde bulun
durulduğunda, bugün hakim sayımız 13 843 
civarındadır. Nüfusumuzu bu sayıya bölersek, 
ortalama üç bin nüfusa bir hekim düşüyor; o 
halde, «Yeterli sayıda hekim vardır.» elemek 
şunun içim yanlıştır. Şöyle k i : 

Tıp doktorluğu tıbbın gelişmesine göre ih
tisaslaşmaya gidilmeyi zorunlu kılmış ve bu
gün yurdumuzda 60 hekimlik ihtisas dalında 
ihtisas alma olanağı sağlanmış ve bu dallarda 
hekimlerimiz vardır. O halde, «üç bin nüfusa 
bir hekim yeterlidir.» derken, bu 60 ihtisas 
dalından en az kaçının üç bin nüfusa hizmet 
vermesi icabettiğiıni hesaplamak; zorunludur. 
Bugün toplumsal hekim devrinde bulunuyoruz; 
yani bugün bir hekim 60 hekim olmuş dermek
tir. Bu işin detayına inerek sizleri yormak iste
mem. 

Netice olarak, bugün yurdumuzda bekleni
len ve istenilen seviyede sağlık hizmetlerini 
vatandaşlarımıza götürebilmek için 45 bin he-
'kime ihtiyaç vardır. Bunu, bazı milletlerden 
örnekler vererek doğrulamaya çalışacağım. Bu 
milletlerde altyapı hizmetleri, haberleşme - ulaş
tırma hizmetleri bizden daha iyi, yerleşme 
üniteleri dağınık olmayıp daha toplu bir hal
dedir. Örneğin Fransa; sahası 547 bin kilomet-
rakere, bizim 2/3'müz (kadar, nüfusu 51 mil
yon, hekim sayısı 58 300 ; 
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Batı - Almanya; sahası 248 'bin kilometre-
ıkare, bizim 1/3'müz kadar, nüfusu 61 milyon, 
hekim sayısı 97 400 ; 

İtalya; sahası 301 bin kilometrekare, bizim 
1/3'müzden biraz fazla, nüfusu 55 milyon, he
kim sayısı 71 165; 

Belçika; sahası 30 bin kilometrekare, bizim 
Ankara Vilâyetimiz ıkadar, nüfusu 10 milyon, 
hekim sayısı 12 888; 

Hollanda; saıhası 33 bin kiloimetrelkare, bi
zim Konya Vilâyetimizden 14 bin kilometre
kare daha küçük, nüfusu 13 milyon, hekim sa
yısı 13 500; 

Yunanistan; sahası 132 bin kilometrekare, 
'bizim 1/4'müz kadar,... 

BAŞKAN — Sayın Doğan, hepsini sayma
nıza lüzum yok efendim, mukayese imkânını 
verdiniz; gündem dışı konuşuyorsunuz. 

TALÂT DOĞAN (Devamla) — Müsaade 
ederseniz bunları arz etmekle farklılığı meyda
na çıkaracağım ve bizde de L.Ö 'kadar hekim -
noksan olduğunu anlatmış olacağım. Zaten iki 
husus ika İdi. 

Yunanistan; nüfusu 9 milyon, hekim sa
yısı 12 839; 

İngiltere; sahası bizim 1/3'müz kadar, he-
tkim sayısı 56 500; 

Romanya; bizim 1/3'ümüz kadar, nüfusu 20 
milyon; yarımız kadar, hekim sayısı 32 bindir. 
Bizdeki durum; sahamız bu devletlerin birka
çından daha büyük, nüfusumuz 40 milyon, 
ilklinı ve coğrafya durumumuz, verleşme üni
telerimizin adedinin çokluğuna rağmen bir 
Hollanda, bir Yunanistan, bir Bele ika kadar 
dahi hekim sayımız yok; eşit bir sayı, 13 843. 

Görüldüğü gibi, mukayese edilemeyecek de
recede hekim sayısında büyük noKsanlıklar 
vardır. Bunların nüfuslarını hekimlere taksim 
etmek suretiyle bir sayı bulduğumuzda 500 - 600 
kişiye bir hekim düşüyor. Eğer bizde hekim 
yeterli ise, bu milletler neden bu kadar fazla 
ıhekinı istihdam edip zarara girmektedirler diye 

' akla da gelebilir. 

Bugün ve öteden beri devam edegelen tu
tum ve davranışımızla milletimizi rahata kavuş
turmamız mümkün değildir. Mevcut statü ile 
kalkınma çabası hızımız ve nüfus artışına, bü
tün iyi niyetlere rağmen sağlık teşkilâtının ye
tişmesi mümkün olamamakta, hergüıı vatanda

şın sağlığını koruma ve koruyabildiği sağlığını 
idame ettirme olanağı zorlaşmakta, hattâ buna
lıma dönüşmektedir. Çıkar yol, hekim noksanlı
ğının giderilmesidir. Öteden heri tutulan yol 
ise, terstir. Az hakim yetiştiriyoruz ve yetiştir
diklerimizi de yurt dışına gönderiyoruz. Yurt 
dışına giden hekimlerin gitme sebeplerini orta
dan kaldırmayı düşünmüyor, yurt dışından dö
neceklere yardımcı olamıyoruz. 

Her şahıs geçici olarak yurt dışına bir ölçü
de giitmeyi arzu eder. Hele gidilebilen yer Al
manya ve Amerika olunca, daha cazip hale ge
lir. Hekimler de ihtisas, lisan ve burada elde ede
medikleri birtakım maddî olanakları sağlamak 
için gidiyorlar. Aynı şartları burada bulama
dıkları sürece gitmeye mecbur kalacaklardır. 

Bir de bilebildiğim kadariyle Libya'ya he
kim gitmektedir; bunlar neden gitmektedirler? 
Libya, bize göre çok geri kalmış bir memleket-

. tir, tamalh edilecek bir tarafı yoktur; ama Lib
ya bile bizden daha iyi şartlar ileri sürerek eli
mizden hekimlerimizi alabilmiştir. Niçin Libya' 
nııı sağladığı şartları biz kendi evlâtlarımıza 
sağlamayalım? 

Büyük hekim açığımız ve sıkıntımız var, tab-
minen yurt dışında yetişmiş i'kibin hekim mev
cut olduğu söyleniyor. Bunları kazanmamız çok 
zorunludur, bu kadar tecrübeli hekimi lise öğ
reniminden sonra en az 15 senede yetiştirmek 
mümkün olabilir. Hepsi gelir veya gelmez; ama 
çoğunluğu gelebilir. Bunun için de geldiklerin
de bizden bekledikleri var: 

Örneğin; Bağ - Kur'a üye olmalarının sağ
lanmasını isterler. Büyük bir kısmı resmî hiz
metten ayrılarak gitmişlerdir, dönüşlerinde ken
dilerinin ve işyerlerinin, işverenlerin ödedikleri 
yaşlılık sigortası keseneklerinin; duruma göre 
Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı Bağ - Kur'a in
tikal ettirilmesini isterler. Resmî hizmete atan
malarında intibaklarda dışarıdaki hastanelerde 
geçen sürelerinin kıdemlerine sayılmasını ister
ler. Tahsilde olan çocuklarının, yabancı dil öğ
renimi yapan öğretim kuruluşlara alınmada ön
celik tanınmasını isterler. Getirecekleri tıbbî 
malzemelerin, şahsî eşyalarının gümrükten mu
af tutulmasını isterler. Kazanılmış ihtisasları
nın, yurdumuzda imtihana tabi tutulmaksızın 
kabul edilmesini isterler. 
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IBuraida bir noktayı açıklamak istiyorum: 
Yurtdumuzfdan ihtiisaslı olarak Almanya'ya giden 
hekimlerimize, Alman Hükümeti hig bir zaman 
tekrar imtihana talbi tutmadan onlara vatan-
daşlarunı teslim edebilmekte; biz, orada ihtisas 
alam doktorlamımızın, yuridumııza döndüğünde 
0 ihtisasını ka/bul etmemekte, yeniden ihtisas 
imtihanına sokup, kazandıkları takdirde ihtisas 
hakkı tanımaktayız. Bu hususları isterler. 

Talbiî ki, bugünkü mevzuat hazretleri karşı
sında ve anlayış karşısında her yetkili olmaz 
der ve kesitirip atar. İşte 'ben de diyorum ki, ar
tık mevzuat hazretlerinin hükmü ve zamanı geç
miştir, bu hazreti yıkalım, gerçekçi olalım, anla
yışlı olalım, konuya eğilip çaresini bulalım. Çün
kü, bu kadar büyük miktarda yetişmiş bi<r heki
mi biz daha 20 senede yetiştiremeyiz. Bu iş, 
iSağlık Bakanlığı Maliye Bakanlığı, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığını il
gilendirir. Bu bakanlıkların yetkilileri bir ara
ya gelip bu işe hal çaresi bulmalıdırlar ve bu
labilirler. 

•Diğer önemli husus, hekim yetiştirme işi
d i r : Bugün 8 Tıp Fakültemiz var, yılda 900 ilâ 
1 000 mezun vermektedir. Bu sayı, değil kal
kınma hızı ve nüfus artışının gereği olan yeni 
ilâve sağlık hizmetlerini görmeye, eski hizmet
lerin açığını bile kapatmaya yetmez. Her yıl 
ortalama 3 000 hekim yeitiştirmeye mecburuz. 
Bu da, .bugünkü üniversitelerimizin tıp fakül
telerine tıp öğrencisi kontenjanı tespiti anlayı-
şıyle mümkün değildir. Bu anlayış yurt gerçek
lerine göre olmalı ve ayarlanmalı. Standart öl
çülerde hareket ettmek hevesi ve tutkusu ger
çekleri g'ormjem'e k olur. Fevkalâde hallerin, fev
kalâde şartları varıdır, bunlara uymak ve uygu
lamak zorunludur. Bugün, her hususta olduğu 
gibi, sağlık hususun'da da fevkalâde hal içinde 
bulunuyoruz. Santiarına uymamız ve uygulama
mız gerekir. İlgilileri uyarır, Yüce Senatonun 
değerli üyelerine saygılar sunarım. (Alkışlar). 

4. — Çanakkale Üyesi îsmıail Kutluk'im, Ça
nakkale ilindeki karayollarının durumuna dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Çanak
kale Üyesi Sayın İsmail Kutluk, Çanakkale ka
rayollarının durumları hakkında gündem dışı 
söz talep 'etmişlerdir. Buyurun Sayın Kutluk. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Çanakkale Deniz Zaferinim 59 ncu yıldönü
mü törenlerine katılmak üzere Çanakkale'ye 
gitmiştim. Bu münasebetle ilçelerimizi de ziya
ret etmek imkânını buldum. Batı Anadolu ille
rimiz arasında gelişmemiş bir bölge olarak ilân 
'edilen Çanakkale'nin türlü dertleri vardır. Bun
ların en önemlisi, Çanakkale, Çan, Yenlice ve 
Balya'dan geçerek Balıkesir'e ulaşan tarihi Dev
let yolunun, Talkın, Hamdibey, Engece, Pazar-
köy ile Balıkesir şosesi arasındaki Devlet yolla
rının, Bayramiç, Çan, Biga, Karabıigıa'ya ulaşan 
karayolunun durumlarının büyük bir problem 
haline geldiğidir. Huzurlarınızı bu karayollan-
mızm perişanlığını, bakımsızlığını, alâkalıların 
ilgisizlikleııini bu kutsal kürsüden duyurmak 
üzere işgal etmiş bulunuyorum. 

Sayın senatörler, Balıkesir - Çanakkale ara
sındaki tarihi yol, 1931'lerde yapılmış ve zama
nın en önemli ve en bakımlı yolu idi. En büyük 
Türk Atatürk, bu tarihî yola çok önem vermiş
lerdi ve son derece de ilgi göstermişlerdi. Hat
tâ, zamanın İran Şahı Rıza Pehlevi hazretleri
ne Balıkesir, Çanakkale yolunu göstermek sure
tiyle büyük gurur duyduklarını, Çanakkale'yi 
teşriflerinde ifade buyurmuşlardı. 

O tarihten bugüne bu yol üzerinde Aziz Ata
türk 'ün dinlenmek ya da kahve içmek suretiyle 
konakladıkları yerlerde büyük hatıralarının ta
zeliğini yaşatan gazinolar, çeşmeler, dinlenme 
yerleri inşa edilmiştir. Bu yoldan gelip geçen
ler, bu aziz hatıralara içten saygı ve sevgi duya
rak, büyük önderi bir kere daha yaşamak bah
tiyarlığına ermektedirler. Ancak, bu tarihî yol
dan geçenler, yolun perişanlığını, bakımsızlığı
nı görerek, Cumhuriyetiimüzin 50 nci yılında Bü
yük Atatürk'ün iftiharla yabancılara gösterdi
ği yolun bu günkü durumundan ve ilgililerin 
alâkasızlığından acı acı şikâyet etmektedirler. 

Bu yol, Atatürk'ün Cumhuriyet devrinde gu
rurla yaptırdığı eserlerden biri olduğu kadar, 
iki komşu ili de 'birbirine bağlayan, aynı zaman
da Kaz Dağının büyük orman ürünlerini, Çan 
ve Yenice'deki zengin kömür cevherlerini Ana
dolu'ya ulaştıran yegâne yoldur. Böylesine 
önemli bir yolun, köstebek çukuru oluncaya dek 
ihmal edilmesini Çanakkaleliler olarak asla tas
vip etmiyoruz. Büyük Atatürk'ün hatırasına da 
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ihmalkârlığın bir Örneği olarak kabul ediyoruz. 
Hele, Bayramiç, Çan, Biga ve Kanabiga yolu
muzun bugünkü durumunu Sayın Karayolları 
Genel Müdürümüzün görmelerini bilhassa çok 
arzu etmekteyiz. 

TRT'nin bilmece ve bulmacalarına bozuk yol 
olarak konu olan Çan, Riga karayolunun peri
şanlığı, bakımsızlığın, ilgisizliğin tipik bir ör
neğidir. 

Çan - Biga arası 32 kilometredir. Bu 32 ki
lometreyi normal şartlarla bir vasıta 20 - 25 da
kikada giderken, bugün vasıtalar 1,5 - 2 saatte 
gidebilmektedirler. Bu yüzden kaybolan zama
nın, heder olan benzin ve vasıtaların önemini 
işarete bile lüzum görmüyorum. 

Her 'gim} Çan Seramik Fabrikası mamulleri
nin, Çan - Yenice kömürlerinin ve yine Kaz dağı 
ormanlarının ürünlerinin binlerce vasıta ile yurt 
'köşelerine, Anadolu içerilerine ulaştırıldığı ve 
binlerce aracın geçtiği bu karayolunun millî 
servetimize açmış olduğu yara, af'fedilemeyecek 
kadar büyüktür. 

Binlerce ailenin eknıek yediği bu ulaşım yo
lundan her geçen bin pişman, arabaları ise son 
derece perişandır. 

Sayın -senatörler, Çanakkale, Bayramiç, Çan. 
Biga, Kalkım, Hamdibey ve Eazarköy taşıt aracı 
ve ticaretle iştigal eden bütün mal sahipleri 
adına, yukarıda ifade ettiğim karayollarına Sa
yın Bayındırlık Bakanımız ile Karayolları Genel 
Müdürümüzün dikkatlerini, ilgilerini ve alâka
larını çekiyorum. Bu yollar üzerine eğilmelerini 
bilhassa istirham ediyorum. Aynı zamanda, bu ka
rayollarını izm bakımı ile asfaltlanma işlemlerinin 
ne zaman ele alınacağının da açıklanmasını bil
hassa istirham ediyorum. 

Hepinize en derin saygılarla selâmlarım efen
dim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

o. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/436) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var. 
takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet -Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli savılmaları hususunun Genel Kurula arzı, 

Başkanlık Divanının 27. 3 . 1974 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Tekin Arıiburun 

Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi M. Nafiz 
Ergeneli hastalığına binaen 14.3 .1974 tarihin
den itibaren (14 gün). 

Cumhuriyet. Senatosu Kontenjan Üyesi Sa-
bahaıttin Özbek hastalığına binaen 26 .2 .1974 
tarihinden itibaren (16 gün). 

BAŞKAN —• Te'ker teker okutup oylarını
za sunuyorum. 

«Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Meh
met Nafiz Ergeneli, hastalığına binaen 14.3.1974 
tarihinden itibaren 14 gün.» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

«Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
baha ilin Özbek, hastalığına binaen 26 .2 .1974 
tarihinden itibaren 16 gün.» 

BAŞKAN —• Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(>. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan Edirne Üyesi M. Nafiz Ergeneli'ye ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/437) 

BAŞKAN —• Bir başka Başkanlık tezkeresi 
var, takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısayle iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi M. Nafiz 
Ergeneli nin tahsisatının verilebilmesi!, İçtüzü
ğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun 
kararma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tensip
lerine arz olunur. 

Tekin Arıburuıı 
Cumhuriyet Senatoya Başkam 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Edirne 
Üyesi Saym Nafiz Ergeneli'nin iki aydan fazla 
izinli olduğu cihetle ödeneklerinin ödenmesini 
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oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Sosyal İsler Komisyona Başkanlığı
nın, Komisyon Başkanlık Divanı Kâtip Üyeli
ğine Hatay Üyesi Kemal Kılıçoğlu'nun seçildi
ğine dair tezkeresi. (3/435) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdiim ediyo
rum. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyo

nu 26 Mart 1974 tarihli Birleşiminde Komisyon 
'Başkanlık Divanında münhal bulunan kâtip üye 
seçimi neticesinde aşağıda ismi yazılı sayın üye 
kâtipliğe seçilmiştir. 

Saygı ile arz olunar. 
Kâtip : Kemal Kılıçoğlu (Hatay) 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 
•Takat 

Cevdet Ay kan 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su

nulur. 
Gündemimizde mevcut mevatla ilgili bulunan 

Hükümet üyeleri salonda bulunmadığı cihetle, 
2 . 4 . 1974 Salı günü saat 15,00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,45 

IV - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Atakh'nın Karadeniz Bakır İşletmeleri Ano
nim Şirketine dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit Kayranın yazılı 
cevabı. (7/198) 25 . 3 . 1974 

1-hıerji ve Tabiî Kaynaiklar 
Bakanlığı 

Sayı : 112/052.2/261 
Konu : Yazılı toru öner
gesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anikara 

İlgi : 7 . 3 . 1974 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğü 2927-1907/7/198 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Ta^biî Üyesi Sayın Mu
cip Ataiklı'nın, Karadeniz Bakır İşletmeleri 
Anonim Şirketi Genel Müdürüne ödenen ikra
miye hakkındaki yazılı soru önergesi cevabı ili
şikte sunulmuş/tur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Cahit Kayra 

Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Ta'biî Üyesi Sayın Mucip 
Ataklı'nm K. B. İ. Genel Müdürlüğüne verilen 

ikramiyeye dair yazılı soru önergesi cevabıdır 
Soru : 
Faaliyet yılını doldurmaıkta olan K. B. İ. 

(Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş.) program 

hedeflerinin çok gerisinde kalarak bir senelik 
işletme döneminde üretim Ikapasitesinin ancak 
% 30'na erişerek; şirketin zarar etmesine sebe
biyet verilmiştir. 

Bu duruma rağmen, Şirket Genel Müdürü 
1973 Aralık ayında 100 000 (Yüz bin lira) lık, 
üstün başarı ikramiyesiyle taltif edilmiş bulun
maktadır. 

Program hedeflerine ulaşamayan ve zarar 
eden bir müessese de üstün başarı ile taltif edil
me olanağının mantık kuralları ile çelişkisi 
tartışılamaz. 

Bu durum karşısında Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının, ne gibi tedbirler alacağını 
yazılı olaraık bildirilmesini arz ederim. 

Cevap : 
Malûm olduğu üzere, Etiibank Genel Müdür

lüğü 2805 sayılı Kanun ile kurulmuş, sermaye
sinin tamamı Devlete ait, tüzel kişiliği haiz, ma
lî ve idarî özerkliğe sahip, sorumluluğu serma
yesi ile sınırlı, özel hukuk hükümlerine tabi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaıklar Bakanlığı ile ilgili 
hir İktisadî Devlet Teşekkülüdür. 

Karadeniz Bakır İşletmeleri ise, Etiibankm 
% 49 oranında iştiraki bulunan, Türk Ticaret 
Kanununa g-öre kurulmuş bir Anonim Şirket
tir. 

Yazılı sorunuzda bahis konusu ettiğiniz hu
sus, Etiibank Genel Müdürlüğünce incelenerek, 

a) Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Ge-
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uel Müdürü Kemal Noyaıı'm .şirketle olan iş ak
dinde, personele verilecek ikramiyelerle birlik
te ödenecek ikramiyeler dışında (Şirket perso
nel yönetmeliğinin 36 neı maddesi gereğince, 
biri şirketin kuruluş tarihi olan 28 Mayısta, di
ğeri 15 Aralıkta olmak üzere 2 defa ."birer maaş 
kadar ikramiye verilebilir.) Her yıl kendisine 
en az 2 aylık ücreti tutarında ikramiye veril
emesi ve ıbu ilâve ikramiyelerin şirket bilançosu
nun kabulünden sonraki İ5 gün içinde ödenme
sinin yer aldığı, 

b) Şirket idare meclisinde bulunan özel 
sektör temsilcileri tarafından şirket genel mü
dürünün çalışmalarının değerlendirilmesi ama-
ciyle Aralık 1973 ikramiyesinin net 40 000, lira 
(Bürüt : 96 630,60 TL.) olarak verilmesinin İs
rarla teklif edilmesi sonucunda yönetim kuru
lunda müzakere edilerek karara bağlandığı, 

c) Şirket Genel Müdürünün 1973 yılı için
deki çalışmalarının değerlendirilmesin ele, 1973 
yılının tesislerin tecrübe ve işletmeye alınma 
yılı olması nedeniyle, yapılan üretim ile tesis 
kapasiteleri .arasındaki ilişkiden ziyade tecrübe 
döneminde ortaya çıkan aksaklıkların gideril
mesine matuf gayretlerinin esas alındığının an
laşıldığı bildirilin ektedir. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
Cahit Kayra 

Enerji ve Tabiî Kaynakkır- Bakanı 

2. •— Cumhuriyet Senatosu Kahraman 31afaş 
Üyesi Hilmi S oy elan'in, Kahraman Maraş'a se
her fabrikası kurulmasına dair soru önergesi ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ahdülkerim Doğ-
ru'nun yazılı cevabı (7/199) 

Cumhuriyetçi GüvenPartisi 
T. B. M. M. Grubu 5 . 3 . 1974 

Başkanlığı 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 

Kahraman Maraş Senatörü 
Hilmi Soydan 

1. 1973 senesinde Türkiye nüfusunun % 3 
oranında artışı karşısında, 600 bin tonluk şeker 
fabrika inşaatına lüzum hâsıl olmuştur. 

2. Bu nedenle Hükümet tarafından Afyon 
Karahisar'a şeker fabrikasının biri verilmiştir. 

3. îki münhal fabrikanın birini Kahraman 

Maraş'a verilmesi hususunda Bakanlığınıza bağlı, 
Şeker Fabrikaları Genel Müdürü ve teknik ele
manları vasıtasıyle fabrikanın inşasına müspet 
rapor verilmiştir. 

4. Bu raporların ışığı altında fabrikanın bi
risini Kahraman Maraş'a verilmesi sosyal ve eko
nomik zarurî olduğundan iki fabrikadan birinin 
Kahraman Maraş'a verilmesini yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 26 . 3 . 1974 

Bakanlığı 
Sanayi Dairesi Reisliği 

Sayı : 13/Şeker-3/432 
Konu : Kahraman Maraş't a şeker 
fabrikası kurulması Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara. 

İlgi : 7 . 3 . 1974 tarihli ve 2036-1911/7-199 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kahraman Maraş Üye
si Sayın Hilmi Soydan'm Kahraman Maraş'ta şe
ker fabrikası kurulmasına mütedair 5 . 3 . 1974 
tarihli önergesi hakkındaki cevabımızın ilişikte 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Kahraman Maraş Senatörü Sayın Hilmi Soy
danın illerinde seker fabrikası kurulmasına 

mütedair yazılı soru önergesi hakkındaki 
cevaplarımız 

1. —• Ülkemiz şeker tüketimini karşılamak 
için ihtiyaç duyulan yeni üretim kapasiteleri 
pancar potansiyeli müsait alanlardaki şeker fab
rikalarının büyütülmesi ve yeni şeker fabrika
larının kurulması suretiyle sağlanmaya çalışıl
maktadır. 

Bu amaçla Turhal, Eskişehir, Konya, Burdur, 
Adapazarı, Kütahya ve Malatya şeker fabrika
larının büyütülmesi ve Afyon'da yeni bir şeker 
fabrikasının kurulması yatırım programlarına 
alınmıştır. 

1973 yılında TL. 1 500 000.- etüt ve proje 
ödeneği ile programa alınan Afyon Şeker Fab
rikasının yapımına 1974 yılında başlanacaktır. 
Adı geçen fabrikanın günlük pancar işleme ka
pasitesi 6 000 ton olup yılda 110 000 ton kadar 
seker üretebilecektir. 
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Ayrıca, Kayseri,, Susurluk ve Ankara şeker 
fabrikalarının da Üçüncü Beş Yıllık Plan dö
nemi içinde tevsilerine başlanması için Devlet 
Planlama Teşkilâtına teklifte bulunulmuştur. 

Yeni şeker üretün kapasiteleri yaratmak 
üzere pancar ürötinıi yönünden ülke çapında 
araştırmalar yapılmakta, bu araştırmalar Kahra
man Maraş ilini de kapsamaktadır. Bugüne ka
dar tespit edilen durum aşağıda açıklanmıştır. 

2. —• Kahraman Maraş ili pancar ekim alanla
rı ve bağlı olduğu Malatya Şeker Fabrikasının 
durumu. 

Kahraman Maraş ili, pancar ekimi yönünden 
Malatya Şeker Fabrikasına bağlı bulunmakta
dır. Afşin, Elbistan ve Göksün ilçeleri, adı ge
çen fabrikanın Elbistan Tarım Bölge Şefliğine. 
meılkez, Pazarcık, Türkoğlu ilçeleri de Kahra-
ınan Maraş Tarım, Bölge Şefliğine bağlı olarak 
pancar ekmektedirler. Ayrıca; Gaziantep ilinin 
İslahiye ilçesinin bir kaç köyü de Kahraman Ma
raş Tarım Bölge Şefliğine bağlı bulunmaktadır. 

Elbistan bölgesi Malatya Şeker Fabrikasının 
en önemli bölgelerinden biridir. Kahraman Maraş 
bölgesinin iklim özellikleri ve pancarının tek
nolojik nitelikleri pancar ve şeker üretimine pek 
elverişli bulunmamaktadır. 

Malatya Şeker Fabrikası ile Elbistan ve 
Kahraman Maraş bölge .şefliklerinde 1969 - 1973 
yıllarındaki pancar ekim ve üretim miktarları 
aşağıya çıkarılmıştır. 

İVün taşıyan alan : Dekar 

Yıllar 

1969 
1970 
1.97.1 
1972 
1973 

Elbistan 
bölgesi 

23 239 
28 437 
36 889 
33 129 
33 551 

Ortalama 

K. Maraş 
bölgesi 

3 219 
4 124 
5 296 
3 230 
5 893 

Diğer 
bölgeler 

14 457 
23 782 
32 682 
33 244 
30 703 

Fabrika 
toplamı 

40 915 
56 343 
74 682 
69 603 
70 147 

31 049 4 352 26 974 62 375 

28 . 3 . 1974 0 : 1 

Pancar üretimi : Ton 

Elbistan K. Maraş Diğer Faibrika 
bölgesi bölgesi bölgeler (toplamı 

86 İ550 
104 574 
154 371 
117 821 
105 063 

5 748 
9 047 
17 354 
8 930 
16 760 

59 574 
74 475 
117 619 
120 325 
79 348 

151 872 
188 096 
289 344 
247 076 
201 171 

113 676 11 568 90 268 215 512 

Malatya Şeker Fabrikası, 1956 yılında işlet
meye alınmış olup günlük pancar işleme kapasi
tesi 1 200 tondur ve günde 1 450 ton civarında 
pancar işleyebilmektedir. 

Malatya Şdker Fabrikasının yıllık optimal 
c/c 58,1'i (125 244 ton) Kahraman Maraş ilinden 
yacı vardır. Son 5 yıllık dönem içinde (1969 -
1973) adı gecvn fabrikanın ürettiği pancarın 
kampanya süresi için 190 000 ton pancara ihti-
sağlam,ıştır. 

Son beş yıl içinde bu ilimizde pancar eken 
köy sayısı, çiftçi sayısı ile ekim ve üretim mik
tarları aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Ortalama 

Köy 
sayısı 

66 
67 
67 
60 
64 
65 

Çiftçi 
sayısı 

2 675 
2 637 
3 569 
2 934 
2 656 
2 894 

alan 
dekar 

26 458 
32 561 
42 185 
36 359 
39 444 
35 401 

Pancar 
Ton 

92 298 
113 621 
171 725 
126 751 
121 823 
125 244 

Yukarda görüldüğü gibi Kahraman Maraş. 
İlinde 1969 - 1973 döneminde yıkla ortalama 
olarak 125 244 ton pancar üretilmiştir. Bu pan-

(Not ; Kahraman Maraş Tarım Bölge Şefliğine 
bağlı olarak pancar eken 'Gaziantep İlinin İslahiye 
İlçesine ait köylerde tabloya dahil edilmiştir.) 

77 — 



C. Sanatosu B : 41 28 . 3 . 1974 O : 1 

carın % 9,2'si Karha man Maraş ve % 90,8'i de 
E-ibistan Tarım Bölge şefliklerine aittir. Yu
karıda belirtildiği gibi iklim koşulları ve üreti
len pancarın teknolojik nitelikleri Merkez, 
Türkoğlu ve Pazarcık İlçelerinde pancar tarımı
nın gelişmesini' olumsuz yönde etkilemektedir. 

,1973 yılında yapılan «Malatya Şeker Faibrika-
ısunm Pancar Ekim Potansiyeli Etüdü» ne göre, 
bütün koşulların pancar tarımı yönünden en iyi 
olması halinde; Elbistan, Afşin, Göksün İlçele
rini kapsayan Elbistan Bölge Şefliğinde 1975 
yılında 49 000 deikâr pancar ekilebilecek ve bu 
alandan 185 000 ton kadar pancar üretilelbile-
cektir. 1980 yılında ise ekim 53 000 dekar ve re
kolte 210 000 ton olabilecektir. 

'Merkez, Türkoğlu ve Pazarcık İlçelerini 
kapsayan Karhaman Maraş Bölge Şefliğinde ise 
1975 - 1980 yıllarında pancar ekimi 11 000 -
15 000 dekar ve pancar üretimi 35 000 - 48 000 
ıton olaibileceği tahmin edilmektedir. 

Bu açıklamalardan anlaşılabileceği giıbi söz 
konusu ilin pancar üreitiın potansiyeli en iyi ko
şullarda 1975 yılı için 220 000 ton ve 1980 yılı 
için 258 O'OO ton olarak tahmin edilmiştir. 

Biran için Kahraman Maraş İlimdeki bölge
lerden sağlananı pancarın Malatya Şeker Fabri
kasına gönderilmediği düşünülürse; bu fabrika
nın diğer bölgelerinde tahminen 1975 yılında 
192 000 ton, 1980 yılında 272 000 ton pancar 
üretilebilecek ve 1956 yılından beri şeker üreti
mine büyük katkıda bulunan bu fabrikada % 
50 civarında bir atıl kapasite yaratılacaktır. 

Ayrıca, fabrikaların kapasitelerinin büyü
tülmesi üzerinde de önemle durmak gerekmek
tedir. Günkü büyük kapasiteli fabrikaların 
birim üretim başına maliyetleri, küçük ka
pasiteli olanlara kıyasla çok daha az ol
maktadır. Bu düşünce ile MalatjTa Şeker 
Fabrikasının günlük pancar işleme kapasitesi
nin 1976 yılında 1 800 ton ve 1979 yılında 
3 600 tona yükseltilm'esi programlanmıştır. 

Yeni şeker fabrikası kurulmasına oranla, 
fabrika fevrilerinde birim kapasitemde düşen sa
bit yatırım harcamaları daha az olmaktadır. 

Konunun açıklığa kavuşması yönünden çev
rede bulunan ve Malatya Şeker Fabrikasına çok 
yakın olan Elâzığ Şeker Fabrikasının durumu
na da değinmek yerinde olacaktır. 

3. Elâzığ Şeker Fabrikası, 
Elâzığ Şeker Falbrikası, 1956 yılında işlet

meye alınmış, olup günlük pancar işleme kapa
sitesi 1 200 tondur. Ortalama olarak günde 1 300 
ton pancar işleyebilnıe'ktedir. Bu fabrikanın yıl
lık optimal kampanya süresi (130 gün) içinde 
170 000 ton pancara ihtiyacı vardır. Halen bu 
miktar pancarın sağlanmasında güçlük çekil
mekte ve faJbıikaya oldukça uzak sayılabilecek 
alanlarda pancar ekimi yapılmaktadır. (Erciş 
464 km, Bulanık 319 km, Tatvan 326 k m . Çu
kur 237 km. ve Muş 232 km.) Ayrıca Malatya 
Şeker Fabrikasının Elâzığ'a yakın pancar tesel
lüm merkezlerinden Elâzığ Şeker Fabrikasına 
pancar nakli yapılmaktadır. Bu iki fabrikamı
zın birbirine uzaklığı karayolundan 114 km. ve 
demiryolundan 134 km. dir. Bu suretle Elâzığ 
Şeker Fabrikasında atıl kapasite yaraltı'l mama
ya çalışılmakta ve fabrikanın daha ekonomik 
e a 1 ış'ması sa ğlanmaktaldır. 

1970 - 1973 yılları itibariyle Elâzığ Şeker 
Fabrikası ekim alanında üretilen, Malatya Şe
ker Fabrikasından alman ve toplam işlenen 
pancar miktarları ile kampanya süreleri aşağıya 
çıkarılmıştır : 

Malatya Fab. 
Üretilen dan alınan İşlenen Kanıpan-
pancar pancar pancar ya süresi 

Yıl. Ton Ton Ton Gün 

1970 110 301 — 110 301 85 
1971 168 808 37 498 206 306 144 
1972 130 969 45 ,331 176 300 122 
1973 125 972 46 221 172 193 118 

Elâzığ Şeker Fabrikasının, daha bir süre 
Malatya Şeker Fabrikası ekim bölgelerinde üre
tilen pancara ihtiyacı olacaktır. 

4. Yeni Şeker Fabrikası Kurulmasında göz-
inünde tutulması gereken hususlar 

Ülkemizde yıldan yıla artan şeker tüketimi
nin, mevcut şeker faıbrikalarının büyütülmesi 
ve yeni şeker fabrikala,rının kurulması suretiyle 
karşılanmaya çalışıldığı yukarıda belirtilmiştir. 
Fabrikalarımızın yeni kapasitelerinin tespitinde 
ileride Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye 
olacağımız hususu da gözönünde tutularak reka
bet gücüne salhip büyük üretim kapasiteleri he
def alınmaktadır. Halen Türkiye'de mevcut 17 
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seker fabrikasının ortalama günlük pancar iş
leme 'kapasitesi 2 300 ton civarındadır. Halbuki 
bu kapasite Federal Almanya'da 3 340, Belçi
ka'da 3 326, Fransa^da 3 524, İtalya'da 4 517, 
Hollanda'da 5 745, İngiltere'de 3 835, Da.nimar-
kalda 5 367, İrlanda'da 2 875 tondur. Yukarıda 
belirtilen AET ülkelieriniıı ortalaması is'e 4 000 
tonun üzerindedir. Bu ülkeler, mevcut seker 
fabrikalarının kapasitelerini artırmakta ve bü
yük kapasiteli yeni fabrikalar kurmaktadırlar. 
Bunlara kısaca, bir kaç örnek vermek yerinde 
olacaktır. 

a) Federal Almanya'da Gross.- Grau Şe
ker Fabrikasının günlük pancar işleme kapa
sitesi 1974 - 1976 yıllarında 6 000 tona tevsi edi
lecektir. 1971 yılında kurulan Of fenan şeker 
fabrikasının günlük pancar işleme kapasitesi de 
6 000 tondur. 

b) İngiltere'de 3 000 ton/gün pancar işle
me kapasiteli Wissington Şeker Fabrikası 1968-
1971 yıllarında 7 200 ton/gün pancar işleme ka
pasitesine tevsi edilmiştir. 

e) İtalya'da günlük pancar işleme kapasi
tesi 8 000 ton olan San Quirico Şeker Fabrikası 
1969 yılında işletmeye açılmış ve ileriki yıllarda 
12 000 ton/gün pancar işleme kapasitesine tev
si edilmesi düşünülmektedir. Bu husus kuruluş 
planlarının hazırlanması sırasında gözönünde 
tutulmuştur. 

Bugünkü teknolojik ve ekonomik şartlar bü
yütülecek ve yeni kurulacak fabrikaların bü
yük kapasitelerde olmasını zorunlu kılmakta
dır. Bu nedenle ve şeker tüketimindeki artışı 
karşılamak için halen tevsi edilmekte olan şeker 
fabrikalarımızda günlük pancar işleme kapasi
tesi 4 800 - 6 000 ton düzeyine çıkarılmıştır. Ye
ni kurulacak şeker fabrikalarının kapasiteleri 
bu düzeyde düşünülmektedir. Günlük pancar iş
leme kapasitesi 4 800 ton olan bir şeker fabrika
sının optimal kampanya süresi kabul edilen 130 
günde 600 000 tondan daha fazla pancara ihti
yacı vardır. 

1975 - 1982 yıllarında ülkemiz şeker tüketi
mindeki yıllık artışın 65 000 - 100 000 ton civa
rında olacağı hesaplanmaktadır. Yeni kurula
cak şeker fabrikalarının en azından bir yıllık 
tüketimi karşılayacak büyüklükte olması ülke-
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miz şeker tüketiminin karşılanması yönünden 
de büyük önem taşımaktadır. 

5. özet ve Sonuç : 
Kahraman Maraş ilinde üretilen pancar mik

tarı ekonomik kapasitede bir şeker fabrikasına 
yetecek düzeyde bulunmamaktadır. Ayrıca bu 
il sınırları içinde bulunan ve Afşin, Elbistan, 
Göksün ilçelerini kapsayan Elbistan 'Tarım Böl
ge Şefliği, Malatya Şeker Fabrikasının >en önem
li pancar ekim bölgelerinden biridir. Adı geçen 
bölge pancarı Malatya Şeker Fabrikasına gön
derilmediği takdirde bu fabrikada önemli ölçü
de atıl kapasite yaratılmış olacaktır. 

Malatya Şeker Fabrikasının pancar ekim 
bölgelerinde uygulanacak sulama ve toprak ıs
lah projeleri adı geçen fabrikanın pancar po-
tan.'üyelini artıracaktır. Ancak artacak pancar 
potansiyeline göre mevcut fabrikanın tevsi edil
mesi, Kahraman Maraş'ta yeni ve küçük kapa
siteli fabrika kurulmasından daha 'ekonomik 
olacaktır. Kahraman Maraş'ta yeni bir fabrika 
kurulması Elâzığ Şeker Fabrikasını da olumsuz 
yönde etkileyecek bu fabrikada da atıl kapasi
te yaratacaktır. 

Ülkemizde yıllık şeker tüketim artışı 65 000 
- 100 000 ton civarındadır. Bu nedenle her yıl 
bu miktar yeni kapasite yaratılması zoruhluğu 
karşısında küçük kapasiteli fabrikaların kurul
ması şeker tüketiminin karşılanması yönünden 
de seçilecek uygun bir yol olmayacaktır. 

İleride Avrupa Ekonomik Topluluğuna tanı 
üye olacağımız hususu gözönünde tutularak bü
yük üretim kapasiteleri hedef alınmaktadır. 
«Uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının Temel Hedefleri ve 
Stratejisi» ııiıı Dördüncü Bölümünde İmalât Sa
nayiine ait olmak üzere aşağıda belirtilen mad
de yer almıştır. 

«604 ncü İmalât Sanayiinin gelişmesinde be
nimsenen ilke, içe değil dışa dönük bir sanayi
leşmeyi gerçekleştirmektir. Uluslararası koşul
lara uygun rekabet gücüne sahip sıhhatli bir 
sanayileşmeyi gerçekleştirmek esas ilke olmak
la birlikte bunun bir zaman çerçevesi içinde ger
çekleşebileceği de gözönünde tutulmalıdır. Bu 
nedenle kurulu ya da kurulacak sanayilerin za
man içinde, uluslararası ve özellikle Avrupa 
Ekonomik Topluluğu şartlarına intibakını ko-
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laylaştıraeak tedbirler Üçüncü Plan döneminde 
alınacaktır.» 

Mevcut fabrikaların tevsi 'edilmesi, gerek 
yatırım, gerekse işletme yönünden yeni fabrika 
'kurulmasından daha ekonomik olmaktadır. Ar
sa, altyapı (su, elektrik ve buhar gibi) ve her 
türlü sosyal tesislerin hazır olması projelerde 
yatırım tutarını azaltmaktadır. Personel mikta
rında fazla bir artış olmaması, amortisman ve 
diğer sabit giderlerin birim mamule düşen pa

yı azaldığından tevsi «dilen fabrikalarda ma
muller daha ucuza maledilebilmektedir. 

Kaynaklarımızın en iyi şekilde kullanılması 
ve fabrikalarımızın verimlilik ilkelerine uygun 
olarak tesis ve işletilmesini sağlamak için, yatı
rımlarda ekonomik büyüklükte kapasitelerin se
çilmesi zorunlu olmaktadır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle şimdillik Kah
raman Maraş ilinde bir şeker fabrikası kurul
masının uygun olamayacağı görüşündeyiz. 
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