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vas Milletvekili Enver Akova'nın izin istemi ise red-
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İzmir Milletvekili Ferhat Arslantaş'ın Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğinden, 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Mahmut Şevket Doğan 

DtVAN ÜYELERİ: İsmail Hakkı (Morun (Adana), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclîsi Genel Kurulunun 89 
ncu Birleşimini açıyorum. 

Çalışmalarımızın başarılı olmasını diler, saygıları
mı sunarım. (Alkışlar) 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin, salonda bulunduklarını yük
sek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sonradan gelen arkadaşlar lütfen bi

rer tezkere ile varlıklarım bildirsinler. 
Sayın üyeler, çoğunluğumuz vardır. 
Görüşmelere geçmeden evvel bir hatırlatmada bu

lunacağım : Başkan, başkanvekilîi, sözcü ve kâtip se

çimini yapmayan komisyonların, bugün seçimlerini 
yapmak için, toplantı yer ve saatlerini belirten daveti
yeler sayın üyelere gönderilmiştir. Toplantı yer ve 
saatlerim gösteren liste, ayrıca ilan tahtalarına da asıl
mıştır. Komisyonlarımızın çalışmaya başlayabilmesi 
için sayın arkadaşlarımızın toplanarak, bir an evvel 
seçimlerini tamamlamalarım önemle rica ederim. 

Efendim, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GE 4EL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi. (4/12) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkeresi var
dır; okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Kamu İktisadi Karma Ko

misyonu üyeliğinden, diğer bir komisyonda üye ol
duğumdan dolayı istifa ediyorum. 

Gereği için bilgilerinize saygıyla arz olunur. 

İstanbul 
Turan Kocal 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

IV. — SEÇİMLER 

/. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Efendim, Kamu İktisadi Karma Ko
misyonundan iki sayın üyenin bakan olmaları nede
nliyle açılmış bulunan üyeliklere, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunca, Ankara Milletvekili Sayın Erol 
Saraçoğlu ve İzmir Milletvekili Sayın Ferhat Arslan-
taş aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir, 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda 
açık bulunan bir üyelik için, Cumhuriyet Halk Parti

si Grupunca, Sinop Milletvekili Sayın Alâettin Şahin 
aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan bir sayın 
üyenin bakan olması nedeniyle açık bulunan üyelik 
için, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca, Van Millet
vekili Sayın İhsan Bedirhanoğlu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclis Araştırmalarına geçiyoruz, 

— 209 — 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Botu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 11 ar
kadaşının, karaborsa satış yapan demir ve çimento 
bayilerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/14) 

BAŞKAN — Gündemimizin Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması bölümünün 1 nci sırasında yer 
alan, 10/14 esas numaralı, Bolu Milletvekili Müfit 
Bayraktar ve 11 arkadaşının, karaborsa satış yapan 
demir ve çimento bayilerini saptamak amacıyla, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz, 

Hükümet?... Burada. 
Önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Her yıl olduğu gib! bu yıl da demir ve çimento, 

karaborsa satılmaktadır. Kanun nizam tanımayan 
birtakım aracı Bayiler, demir ve çimentoyu stoka al
makta ve arz ile talep dengesi bozulduğu anda da 
Devletin tanıdığı kâr haddinin çok üstünde bir fiyat
la karaborsa satmaktadırlar. 

Birtakım Bayiler de malı fabrikada bağlayıp; ma
lı alıcısına fabrika kapısında devir ettikleri söylen
mektedir. Nitekim, resmi fiyatı 23,75 TL. sı olan bir 
torba çimento, alıcısına 50-55 TL. smdan satılmış ol
duğu ve yine resmi fiyatı 580 kuruş olan inşaat de
mirinin de alıcısına 11-12 TL. sından karaborsa satıl
dığı iddia edilmektedir. 

Ortada bir yolsuzluk vardır. Alıcı vatandaş, vur
guncu ile aracıyı tanımış olmasına rağmen, çekingen
liği sebebiyle vazifesini yapmamakta herşeyi devlet
ten beklemektedir. 

Bunun yanısıra iktidarları yıpratmak ve rejimi 
yaralamak ve bazı partizanlara yaranmak amacı i!e 
hareket eden ve karaborsanın yapılmasına imkân ha
zırlayan birtakım kimseler de türemiştir. 

Bunun yanında özel fabrikalar ile Devlet fabri
kalarında görevli bazı kimseler de karaborsaya bir 
nevi fırsat hazırladıkları iddia olunmaktadır. 

Dahası var, bazı özel çimento fabrikalarının ise 
imalâtlarında kısıtlama yaptığı, ve hattâ grevi bile I 
uzattıkları söylenmektedir. Ayrıca, Devlet çimento i 

fabrikalarından bazılarının da mevsimsiz bakıma alın
dığı ve imlâtlarında bir tertip neticesi azalma oldu
ğu iddiası da yaygındır. 

Bu tip icraatan demir üretimi yapan Devlet fabri
kalarında da olduğu söylenmektedir. O nedenle, üre
timde değişiklik yapıldığı ve piyasanın talep ettiği 
mevsimde 8-10-12 ilk inşaat demiri yerine, kullanımı 
ve talebi o-mevsim için az olan 30 hık demir çekildi
ği, dolayısıyla haddecilerin geniş çapta karaborsa 
yaptıkları yaygın hale gelmiştir. 

İşte bu gibi iddia ve isnatlara cevap vermek ve 
karaborsanın varlığını tespit edebilmek amacıyla ko
nuyu yüce Meclise getirmiş bulunmaktayız. 

Elbette, milyarları aşkın bir meblağı demir ve çi
mento üretimi için yatırmış bulunan devletimiz, ça-
hşma düzenini ve halkımızın mutluluğunu ve hür 
demokratik rejimin geleceğini bir avuç karaborsacı
nın çıkarma ve keyfine terk etmeyecektir. 

O nedenle ya Sümerbank Satış Mağazaları gibi 
satış yapan Demir ve Çimento Satış Mağazaları açı
lacak veya bayiliklerin adetleri çoğaltılacak, Bayi
lik alımlarından kolaylıklar sağlanacaktır. Karabor
sa satış yapanların tespitli her an mümkündür. Fatura
larına el atıldığı ve alıcılarına sorulduğu an gerçek 
satış fiyatı ortaya çıkacaktır. Ayrıca haddecilerin 
ürettiği mallar kontrol altına alınmalı ve Devlet ta
rafından tek elden satılması imkânlara yaratılmalıdır 
B5tnun yanında karaborsaya zemin hazırlayan icraat
lar da kontrol edilmelidir. Hayali fabrika ve bina pro
jeleri yaptırmak suretiyle demir alan ve karaborsa 
yapan kimselerin varlılarından söz edilmektedir. 
Bütün bu meselelerin de tetkiki gerekir. 

Ayrıca bir • konunun da tetkikinde yarar vardır. 
Mal talebinde bulunmamış namuslu çimento bayileri 
vardır. Bunlar tahsis edilen çimentonun % 25 ini 
pcş:.n, bakiye borcun % 50 sini senete bağlayarak ve 
eylara göre de % 2 şerîlk faiz ödeyerek ve bakiye 
% 25 inin de ma! alımında peşin ödemek suretiyle 
aldıklarım o nedenle maliyetin 29 lirayı bulduğunu 
ve resmi fiyattan satıldıkları takdirde zarar edecek
lerini beyanla mal almadıklarını iddia etmişlerdir. 

Kanunlarımızın varlığına rağmen, yapılan kara
borsanın etkenliğini tayin edebilmek ve karaborsaya 
dur diyebilmek, ve gereken tedbirleri almak amacı 
ile içtüzüğün 102 nci ve Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince, Türkiye'deki çimento ve demir bayileri 
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hakkında bir Meclis 
ederiz. 2 7 . 1 2 1977 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

İstanbul 
İhsan Toksan 

İçel 
Ali Ak 
Ordu 

Bîîâ! Taranoğlu 
İstanbul 

Recep Özel 
İzmir 

Zeki Efeoğîu 

Araştırması açılmasını taîep 

İzmir 
Şjnasi Osma 

Balıkesir 
İlhan Aytekin 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Kütahya 
Ali İrfan Haznedar 

İzmir 
Aysel Uğural 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Müfit Bayraktar 
ve 11 arkadaşının demir ve çimento hakkındaki 
araştırma önergesini dinlediniz. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştırması yapılıp 
yapılmaması hususunda Hükümete, siyasi parti grup
larına ve önerge sahiplerinden birine sıra ile söz ve
rilecektir. 

Hükümet ve Gruplar 20'şer dakika, imza sahi
bi 10 dakika süre ile konuşacaklardır. 

İsimleri kaydediyorum: Hükümet adına Sayın Or
han Alp, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın İsmail Aydın, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Kemal Doğan; diğer gruplar da sözcülerini bil
dirsinler efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Milli Selâmet Parti
si Grupu adına Temel Karamollaoğhı. 

BAŞKAN — Milli Selâmet Partisi Grupu adına 
Sayın Temel Karamollaoğlu, efendim. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adma Sayın İh
san Kabadayı. 

Yetki belgelerini de lütfen gönderiniz efendim. 
Hükümet adına, Sayın Sanayi ve Teknoloji Ba

kanı Orhan Alp, buyurun efendim. (CHP sıraların
dan alkış'ar) 

Sayın Bakan, konuşma süreniz 20 dakika ile ka
yıtlıdır. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Ankara) — Sayın Bsşkan, muhterem arkadaş
larım; 

Sayın Müfit Bayraktar ve 11 arkadaşı, «Kanun
larımızın varlığına rağmen yapılan karaborsanın et
kinliğini tayin edebilmek ve karaborsaya «dur» diye
bilmek ve gereken tedbirleri almak amacıyla, çi
mento ve demir bayileri hakkında bir Meciis Araştır
ması açılmasını talep ederiz» demektedirler. 

Hükümet olarak her türlü suiistimal, yolsuzluk 
ve usulsüzlüklerle müessir bir şekilde mücadele et
mek azmindeyiz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar, AP sıralarından gülüşmeler) Bu husus, 
Hükümet Programımızda da yer alacaktır. Bu mak
satla, halkımızı ezen ve perişan eden karaborsa âfe
tine karşı her tedbirin alınması en büyük arzumuz
dur. 

Üretilen her malın ve bu arada arkadaşlarımızın 
zikrettiği demir ve çimentonun da, üreticiden tüke
ticiye en uygun fiyatla ve en az farklı fiyatla ulaş
ması, takip ettiğimiz bir konu olacaktır. Tabii, bu
nu yapmak için şuna inanıyoruz ki, bir taraftan üre
timi artırmak ve diğer taraftan da fiyatları muraka
be altında tutmak, üreticiden tüketiciye, malların en 
iyi usullerle ve zamanımıza en uygun şekilde ulaşma
sını sağlamak, hedefimiz olacaktır. 

İçtüzüğümüzün 12 nci ve Anayasamızın 88 ncî 
maddesi gereğince, bu hususta bir Meclis Araştırma
sı açılmasını Hükümet olarak biz de kabul etmekte
yiz. 

Bu vesile ile Yüce Meclise saygılar sunarım, 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
ad ma, Uşak Milletvekili Sayın İsmail Aydın; buyu
runuz efendim. 

CHP GRUPU ADÎNA İSMAİL AYDIN (Uşak) 
—Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sizleri saygı 
ile selâmlıyorum. 

Tüm yatırımların % 51 ve % 54'nün inşaatlar-
dan oluştuğu yurdumuzda demir ve çimentonun öne
mi takdir edeceğiniz ki, çok büyüktür. Bu nedenle, 
Boîu Milletvekili Sayın Müfit Bayraktar ve arkadaş
larının, kanunlarımızın varlığına rağmen demir ve 
çimento konusunda yapılan karaborsanın etkinliğini 
saptamak, karaborsaya «Dur» diyebilmek ve gerek
li önlemleri almak amacıyla, Anayasamızın 88 nci, 
içtüzüğümüzün 102 nci maddeleri gereğince, Tür
kiye'deki çimento, demir bayileri hakkında Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin istemlerini Cumhuri
yet Hc!k Partisi Grupu olarak sevinçle karşıladık. 

Demir, çimento ve çelik konusundaki karaborsa
yı saptayarak, bunu Yüce Meclisin önüne getirdikle
ri, bu yürekliliği ve erdemi gösterdikleri için kendi
lerini kutluyorum. 

Halkımız için, halkımızın mutluluğu için, soygun 
ve sömürü düzenine karşı, halkımızdan ve gerçekten 
yana tavır almaları, bizim, Cumhuriyet Halk Parti-
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si olarak yıllardır bıkmadan, usanmadan yinelediği
miz gerçekleri kabul etmiş olmaları, Türk demokra
sisi ve geleceği için çok önemli bir aşamadır. 

Değerli milletvekilleri, biz, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak, ekonomiye, topluma veya insanlığa bir 
katkıda bulunmaksızın haksız kazanç sağlayanlarla 
savaşalım, haksız kazanç yollarım kapatalım dedik, 
diyoruz, sonuna kadar diyeceğiz de. Kime söz anla
tabildik, gerçekleri kimlere gösterebildik? Geçmiş 
hükümetleri oluşturanlar özellikle, görmediler bu 
gerçeği, görmemekte direndiler sonuna kadar; Aksine, 
soygun ve vurgun çok büyük boyutlara ulaştı, çe
şitlilik kazandı, kazandırıldı ve desteklendi. 

Değerli milletvekilleri, «Milyarları aşkın bir meb
lağı demir ve çimento üretimi için yatırmış bulunan 
Devletimiz, çalışma düzenim, halkımızın mutluluğu
nu ve hur demokratik rejimin geleceğini bir avuç 
karaborsacının çıkarına ve keyfine terk etmeyecek» 
cümlesi bendenize ait değildir; demokratik soldaki 
Cumhuriyet Halk Partisinin Programından da alma
dım; bu güzel ve burcu cümle, Sayın Bayraktar'a ait; 
kendilerini alkışlıyorum. 

Ekonomik ve siyasal gücün sayılı kimselerde yo
ğunlaşmasının Türk demokrasisi için ne büyük teh
likeler taşıdığını, yıllardır, usanç getirmeden biz söy
ledik. Şimdi, Adalet Partisinden 12 değerli üyenin da
ha bu gerçeği görmelerinden şahsen kıvançlıyım. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Meclis Araştırma
sı önergesi, «Her yıl olduğu gibi bu yıl da, demir ve 
çimento karaborsa satılmaktadır. Kanun, nizam tanı
mayan birtakım aracı bayiler, demir ve çimentoyu 
stoka almakta ve arz ile talep dengesi bozulduğu 
anda, Devletin tamdığı kâr haddinin çok üstünde 
bir fiyatla karaborsa satmaktadırlar» cümlesi ile baş
lamaktadır. 

Sayın Bayraktar ve arkadaşları ile, karaborsanın 
varlığı konusunda ittifak halindeyiz, Zaten, Yüce 
Meclis, «Karaborsa yoktur» diye bir karar alsa da, 
çok küçük bir bölümünü getirttiğim gazete kupür
leri karaborsayı ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Sözünü ettiğim gazete kupürlerinden bazılarını 
tarih ve gazete ismi vererek aktarmak istiyorum: 

1 Ağustos 1977, Cumhuriyet Gazetesi : «28 lira
lık çimento 55 liradan satılıyor.» «MC döneminde 
fiyatların % 30, % 130 oranında arttığı öne sürül
dü.» 

18 Ağustos 1977, Cumhuriyet: «Çimento asıl ih
tiyaç sahipleri yerine, naylon bayilerle aracılara ve
riliyor.» 

1 Eylül 1977, Milliyet: «Demir piyasası fiyat ve 
üretim bunalımı içinde. Şon iki ayda fiyatlar % 20 
dolayında arttı.» 

Yine Cumhuriyetten bir kupür: «Çimento ve de
mir ithal edilecek.» 

18 Ekim 1977, Milliyet: «Önlemler alınmazsa, de
mir 15 lirayı aşacak.» 

17 Ekim 1977, Cumhuriyet: «Yoklar listesi gide
rek kabarıyor. Tuz, yakacak, tüpgaz ve çimento dar
lığı yoğunlaşıyor.» 

Ve, 1 Kasım 1977, Günaydın: «Türkiye, karabor
sa He yaşar hale geldi.» 

Değerli arkadaşlarım, milletin temsilcileri olarak, 
demir ve çimento konusundaki karaborsanın neden
lerini saptamalı, önlemlerini belirlemeli ve gerekli 
önerilerde bulunmalıyız. Çünkü, demir çelik ve çi
mento, altyapı ve sanayileşme sürecinin temel girdi-
sidir, önemi büyüktür. Bu nedenle, demir ve çimen
todan karaborsanın nedenleri, giderilme çareleri üze
rinde ayrı ayrı duracağım. 

Değerli üyeler; demir-çelik dalında karaborsa ve 
darboğaz 1977 yılında oluşmadı; yanlış, tutarsız ve 
bir grup ithalatçının yararına uygulanan bir politika 
sonunda bugünkü noktaya geldi. Devletimizin, da
ha doğru bir deyişle, hükümetlerin demir-çelik 
politikası, mal darlığını gidermek, demir-çelik ürün
lerinin tüketiciye düzenli ulaşmasını sağlamak, istik
rarlı bir fiyatla satılması ve arandığında bulunabil
mesini temin etmek, haksız kazanç ve vurgun eğilim
lerini önlemek şeklinde olmalıydı. Oysa, kamu adı
na hükümet, demir çelik politikasını kamunun zara
rına, İstanbul'da Perşembepazarındaki bir grup de
mir ticareti erbabının yararına saptırdı. 

Zamanınızı ve sabrınızı kötüye kullanmadan, 
1970'lerden bu yana gelişen bir çizgi içerisinde, söy
lediklerimi kanıtlamamaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, 1974 ekiminde Cumhuriyet 
Halk Partisi, iktidarı bıraktığında, iç piyasadaki res
mi demir fiyatlarıyla, serbest piyasa fiyatı uyum için
deydi. Yani, demir-çelik işletmelerinden demiri kaç 
liraya alıyorsak, Perşembepazarındaki bir kısım de
mir tüccarından da aynı fiyatla alıyorduk. Bu dö
nemde demirin bir tonu dış piyasada 300 dolar civa
rında idi ki, bu son 5 yıldır ulaşılan en yüksek fiyat
tır. Oysa, kasım 1974'ten itibaren demir-çelik ürün 
ve ara ürünleri fiyatları süratle, sürekli biçimde düş
meye başlamıştır, bu düşüş hızla bir tarzda gerçekleş
miştir. Şubat 1975'te ulaştığı düzeyi ufak oynama
larla günümüze kadar sürdürmüştü. Bir kıyaslama 
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olanağı sağlamak için, küçük bir tobloyu sizlere tak
dim etmek istiyorum ve özellikle, halen çok kullanıl
makta bulunan yuvarlak çubukları seçtim: 

1 . 1 . 1974'te 1 ton yuvarlak çubuğun tonu 210 
dolardan, 

1.6.1974'te 300 dolardan, 
1.1.1975'te 240 dolardan, 
1.6.1975'te 200 dolardan, 
3 .12 .1975'te 190 dolardan, 
8 . 4 . 1977'de 205 dolardan ve Temmuz 1977'de 

ise 190 dolardan, dünya piyasalarında işlem görmüş
tür. 

İthal fiyatlarındaki bu büyük düşüşe rağmen, yur
dumuzda serbest piyasada demir-çelik fiyatları sü
rekli artmıştır. Yurt içi üretimi yeterli olmayan, itha
lata gereksinme olan demir-çelik konusunda tutarlı 
bir politika izlenememiş olması, bakınız nasıl geliş
meler göstermiştir: 

1975 yılında °fL sıfır gümrük uygulaması sonucu, 
kamu ve özel çelik üreticisinin elinde yeteri miktar
da stok bulunduğu halde, yurdumuza özel kişiler eliy
le, bir anlamda başıbozuk bir düzen içerisinde demir 
ithalatı yapılmıştır. Bu nedenle, 1975 demir - çelik 
ithalatıyla ülke üretim Ve ekonomisi zararına haksız 
ve gayrimeşru kazanç olanaklarınla belirli zümreye 
tanındığı yıl olarak simgeîenmiştir, simgelenecektir. 

İthalatçı demir tüccarı ve Sanayi Bakanlığınca, de
mir - çelikle uzaktan yakından ilgisi olmayan kişi ve 
şirketlere, ulufe dağıtılır gibi hiçbir kriter aranmadan 
dağıtılan permilerle, yurdumuz demir deposu haline 
getirilmiştir. O kadar ki, planın öngördüğü hedef 
% 258 oranında aşılmıştır. 

iBu devirde, sac ve çubuk ithalatının % 90'nı kesin
likle gereksiz, ihtiyaç fazlası olarak yapılmıştır. Yarı 
ürün işleme kapasitemiz dolayısıyla düşünülmemiş, 
ithalat ürün olarak yapılmış, böylece büyük döviz ve 
katma değer kaybına yol açmıştır. 

İthalatı yapan şirket ve kişilerıa listelerini, arka
daşlarımız isterlerse, kemlilerine takdim edebilirim. 
Bu konuda birader saltanatının, değişik soyadlarıyla 
sür*üp gittiğini görmüş olmaktan, şahsen ben şaşkın
lığa düşmedim. 

Bunun sonunda değerli üyeler, yerli üretim demir -
çelik işletmeleri 1974 dünya yüksek fiyatlarına göre 
saptanan fiyatlarla satış yaptığından, ürettiği demir -
çelik ürününü satamaz hale gelmiş ve kapasitesini dü
şürmüştür. Yerli üretim demirin kilosu Mayıs 1975' 
de 5 - 1 0 kuruşluk göstermelik bir tarzda ucuzlatılmış 
da olsa, ithal yoluyla getirilen demirle rekabet ede-
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memiştir. 1975 yılında % sıfır gümrüklü uygulamayla 
özel sektör eliyle yapılan ithalat, dış ticaret rantının 
özel kişilerce alınmasına ve k'iîo başına 200 - 250 ku
ruşa kadar ulaşan fahiş kârlara, haksız kazançlara 
neden olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, demir ithalatıyla ilgili son 
derece ilginç bulduğum bir gerçeği de bilgilerinize 
sunmak istiyorum. 

1975 yılında gerçekleştirilen demir ithalleri, dış pa
zarlardaki gerçek fiyatlarının çok üstünde tescil etti
rilmişlerdir. Tüm Avrupa ülkeleri v?, Japonya, inşaat 
çabuğunu Türkiye'de gümrükte teslim tonu 3 450 Türk 
Lirasından satarlarken, aynı çubuğun birim miktar fi
yatının resmi kayıtlara 4 811 Türk Lirası/ton olarak 
geçmesinSn tek izah yolu, demir tüccarının gerçek it
hal fiyatlarını türlü oyunlarla yüksek tescil ettirmiş 
olmasıdır. Yüksek fiyatlar üzerinden açtırılan akredi
tifler, düşük fiyatlı mallar alımındı kullanılmış, bu 
yolla ülkenin kıt döviz kaynakları yurt dışına kaçırıl
mıştır. 1975 yılının ilk altı ayında, yurt dışına kaçırı
lan döviz miktarının 60 milyon dolar olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu miktarın 1975 yılında 1 milyar Türk 
Orasının üzerine çıktığını üzülerek ifade etmek iste
rim. 

Değerli milletvekilleri, konunun diğer bir yanına 
bakmak ve sizlere göstermek istiyorum. 

Özel kişiler ve şirketlerce düşük vasıflı ikinci ka
liteli norm dışı demir - çelik ürünleri yurdumuza it
hal yoluyla getirilmiştir. Zira, gümrüklerimizde etken 
kalite kontrolü yapılmamakta ve kıt kaynaklarımız 
maalesef israf olunmaktadır. Bu durumun, yurdu
muz ekonomisi ve o demiri inşaatında kullanan kişi 
açısından yarattığı tahribatın yorumunu yapmaya ge
rek, görmeden takdirlerinize sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, acı da olsa gerçekler1! ko
nuşmak, aydın olmanın, tutarlı davranmanın ve halk 
hizmetinin gereği değil midir? 

Araştırmalarım sırasında saptadığım bir husus 
karşısında bendeniz gerçekten çok şaşırdım : Demiri 
ithal etmek zorunda olan Türkiye'mizin geçen Hükü
meti, demir İhracatına vergi iadesi hakkı tanıyarak 
nasıl bir politikanın ve açmazın içerisinde olduğunu 
çok güzel bir tarzda ortaya koymuştur. Bir garip rast
lantıdır ki, ithal yoluyla yurdumuza gelen demir, ih
raç yoluyla vergi iadesine rağmen dışarıya göriderüle-
memiştir. Çünkü, bütün dünya ülkelerinde 1975 ve 
1976 yıllarında stok fazlası demir bulunmakta idi. Bu 
nedenle Yüce Meclisin değerli üyefcrv, sunta ihraç et
mek suretiyle genç yaşında milyoner omıa fırsatını 
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bulanlara demir ihraç etmek suretiyle yeni milyoner
ler katamadık. 

KECEP ÖZEL (îstaribui) — Karaborsacı Doğan 
Güneş'in oğlunu söyle. 

ÎSxMAİL AYDIN (Devamla) — Değerli milletve
killeri, bu arada madalyonun öbür yüzüne bakmak 
gerekmektedir. Demir ithalatından fahırasız mal sat
mak, ya da sattığı fiyattan fatura tanzlim etmemek 
suretiyle yalnız 1975 yılında 1 034 000 000 TL.'si ver
gi dışında kalmıştır. Hazinenin zararı ölçülemeyecek 
derecede büyüktür, ayrıca % sıfır ithalat nedeniyle 
feiJhsal vergisi alınamamıştır. Oysa yurt içindeki üre
timden % 18 civarında İstihsal Vergisi alınmaktadır 
ki; bu, yurt içinde üretilence yurt dışından getirilen 
demirlerin seribest piyasada fiyat oluşumuna dolaylı 
etki yapmıştır. 

Değerli mlSetvek'Seri, burada -bir küçük noktayı 
kaydetmek istiyorum. Demir - çelik ürün olarak geii-
riM'iği için (oysa kütük olarak getirmek gerekir) yer*' 
demür - çelik üretim tesislerimizde maalesef atıl ka-
pîîi^tc doğmuş, işsizliğe neden olmuş ve bir yerde 
büyük kayıplar başlamıştır. 

'Değeri milletvekilleri, 1975 yılını bu suretle özet-
IedOkten sonra, 1976 yılında °f0 1 gümrük uygulama
sına geçildiğini görüyoruz. Bunun vergi olarak değer' 
ürünün cinsine göre % 29 ile % 38 arasında değiş
mektedir. Ancak iç üretim kapasite i\ çok büyük mik
tarda yapılan ithalat nedeniyle düşmüş olduğundan, 
ithalat özel kişilerce ve şirketlerce sürdürülmekte bu
lunduğundan» dünya demir piyasalarında demir fiyat
larının her geçen gün biraz da düştüğü nazara ahna-
CEA olursa, yurt dışından iiiiıal edilen demire % 1 ora
nında gümrük resmi uygulanmasının bir yararının ol
madığını görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, buna rağmen % 1 güm
rük resminin uygulanması, aslında iç üretime bir 
anlamda yardımcı olmuştur. Çünkü, iş üretim dıştan 
getirilen demir - çelik ürününe göre daha ucuza mal 
olmuş, stoklar tükenmeye başlamıştır. Aslında stok
lar demir - çelikten direk gereksinmesi olan kişiye, 
bu demir - çeliği kullanacak kişiye değil, bir anlamda 
demir - çelik stoku yapan, bu spekülasyondan ya
rar umanların ellerine geçmiştir. Yani, onların de
polarına alınmıştır ve inşaat mevsimi ile birlikte de
mir fiyatları, bir anlamda demir tüccarı tarafından 
oynanmaya başlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın hatip, 2 dakikanız kalmış
tır, lütfen toparlayınız efendim. 

İSMAİL AYDIN (Devamla) — Değerli milletve
killeri, 1977 yılı Türk siyasi ve ekonomik yaşam 
yönünden ilginç bir yıldır. Dış ödemeler dengesinin 
bozulması, Devletin - bir yetkilinin ifade ettiği gi
bi - 70 Sent'e muhtaç hale gelmesi sonucu, mal it
hali mümkün olamamış, yerli üretim kapasitesi düşü
rülmüş ve Perşembepazarı'nda demir yoğun tarzda 
bulunduğundan ve asıl devletin mücadele etmesi, sa
vaşması gerektiği bir konu olan tekelleşme doğmuş 
ve yurt içinde demir 550 kuruş ile 580 kuruşa satıl
mak gerekirken, 11 liradan satılmaya, 12 liradan 
müşteri bulmaya başlamıştır. 

Halen Devlet Çelik İşletmeleri piyasaya en az 
3 ayhk borçludur değerli arkadaşlarım. Yani, De
mir - Çelik'ten mal alan kişi bugün parasını yatırırsa, 
en az 3 ay sonra malı alabilecektir. Oysa karabor
sada mal hemen hazırdır; yeter ki faturasını 550 ku
ruştan kestiriniz, fiyatım 12 liradan verebiliniz. 

Gerçekleri bu şekilde alabildiğine saptadıktan 
sonra, karaborsanın önlenmesi için ne yapılabilir? 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, arz talep 
dengesinin bozukluğunu, kamu denetim ve dağıtım 
sistemlerinin yetersizliğine bağlıyoruz. Bu yetersiz
lik mal darlığına ve giderek karaborsaya neden ol
maktadır. Bu bakımdan ilke olarak demir - çelik 
ithalatının Demir - Çelik İşletmelerinin ve ilgili ba
kanlıkların koordineli işbirliği içerisinde yapılmasın
dan yanayız. Böylece plan hedefleri doğrultusunda 
ve gereksinmemiz kadar demir ithal edilebilir, atıl 
kapasite kalmaz, Demir - Çelik İşletmelerimiz tam 
kapasiteyle çalışmış olur, milli ekonomimiz tahri
battan korunur. Ayrıca, stratejik bir madde olan 
demir - çeliğin yeteri kadar stoku da sağlanmış olur. 

Değerli milletvekilleri, demir - çeliğin ithalinin 
kamu adına denetime alınmış olması bize göre ye
terli değildir. Demirçeliğin gerçek tüketiciye, ihti
yaç sahibine yine kamunun etkin denetimiyle ulaş
masından yanayız. 

Sayın Bayraktar'm önergesinde belirttikleri önlem
lere; yani Sümer bank satış mağazası biçiminde satış 
depolarının kurulması yolundaki önlemlerine katıl
dığımızı ifadeden sevinç duyuyorum. 

Halen Türkiye Demir - Çelik İşletmelerinin 13 
yerde - hiç kullanılmayan Kars ve Erzurum depoları 
dısiıi! - satış deposu vardır; ancak bu depolar toplam 
üretiminin % 10'unun dahi ihtiyaç sahibine ulaşma
sını sağlayamamaktadır. 

Demir - çelik konusunda daha etkin önlemleri 
yeni Cumhuriyet Hükümetinin alacağına olan inan-
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cımızı teyit etmek isterim. Nitekim, bugünkü Mil
liyet Gazetesinde «Darlığı duyulan 70 maddenin bir 
an önce yeterli kaynaklar bulunmak suretiyle yur
dumuzda bollaştırılacağı ve karaborsanın önlenece
ği, etkin mücadeleye başlanacağım» da görmemişler-
se arkadaşlarım, dikkatlerine sunuyorum. 

Ayrıca Sayın Bakanımın Yüce Meclisin kürsüsün
den ifade ettikleri, her türlü suiistimalle güçlü bir 
mücadele yapacakları yolundaki beyanları, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu olarak bizi mutlu etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, aslında demir - çelik ko
nusunu... 

BAŞKAN — Sayın hatip, müddetiniz dolmuş
tur, lütfen toparlamanızı rica edeceğim. 

İSMAİL AYDIN (Devamla) — Evet, çimento 
konusuna küçük tarzda değinmek istiyorum: 

18 milyon ton civarındaki üretimimize karşılık 
13 - 14 milyon ton civarında çimento tüketimimiz 
var ve 500 bin ton civarında da dış bağlantımız var. 
Buna rağmen yurdumuzda çimento darlığı ve kara
borsası anlaşılmayacak boyutlara ulaşmaktadır. 

Bunun nedenlerini aslında zamanımızı kullanma 
imkânını bulabilmiş olsaydık anlatmaya çalışacaktım. 

Bu 18 milyon ton çimento üretiminin % 52'sini 
devlet, % 48'ini ise özel şirketlere mahsus fabrikalar 
yapmaktadır. 

Şimdi, özellikle özel şirketlere mahsus fabrikaların 
dağıtımcı kuruluşlarla, ya da baş bayilerle bütünleş
mek suretiyle karaborsaya neden olduklarını san
maktayız. Yani, bize göre çimentodaki karaborsa
nın nedeni, üretimden değil, dağıtımın tıkanıklığın
dan ileri gelmektedir. Aslında klinker üretilmiş olsa, 
fabrikalar tam kapasiteyle çalışmış bulunsa, yurdu
muz çimento ihraç eden bir ülke hüviyetini sürekli 
muhafaza edecek ve yurdumuzda çimento sıkıntısı çe
kilmeyecektir. 

Değerli milletvekilleri, Müfit Bayraktar ve 11 ar
kadaşının Yüce Meclise sunmuş oldukları demir ve 
çimento karaborsası ve bunların bayileriyle ilgili Mec
lis Araştırma önergesini, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak destekliyoruz ve inanıyoruz ki, bu ko
misyon kurulursa yurdumuzda - aslında mikro anlam
da ele alıyorum, makro anlamda ele alırsak pek çok 
sorunumuz var- mikro anlamda da olsa, demir -
çelik gibi son derece önemli iki konunun çözümü 
Yüce Meclisçe bir anlamda bulunmuş olacaktır. 

Yüce Meclise, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

, BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
I Adalet Partisi Grupu adına Kayseri Milletvekili 

Sayın Kemal Doğan, buyurun efendim. 
Sayın Doğan, müddetiniz 20 dakikadır efendim. 
AP GRUPU ADINA KEMAL DOĞAN (Kay

seri) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Ada
let Partisi Grupu ve şahsım adına saygılarımı sunu
yorum. 

j Bolu Milletvekili Sayın Müfit Bayraktar ve 11 
| değerli arkadaşının, Türkiye'deki demir - çelik ima-
: latı, tevzii ve çimento imalatı ile tevziindeki sıkın-
I tılar ve bundan doğan karaborsanın izale edilebilme

sini temin zımnında Yüksek Başkanlığa vermiş bulun-
j dukları Meclis Araştırması ile ilgili olarak, Adalet 
ı Partisi Grupunun görüşlerini ve düşüncelerini arz et-
. mek üzere huzurlarınızdayım; şahsım ve grupum 
I adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

I Değerli milletvekilleri, önergede ileri sürülen sı
kıntıların izalesiyle yok edilmesiyle Türkiye'mizde 

: demir ve çelik konusundaki sıkıntıların giderilip gide
rilemeyeceği hususunun dikkatle gözden geçirilmesi 
gerekir. 

Evvelâ benden önceki konuşmacı arkadaşların da, 
münhasıran Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün de 
kabul ettiği gibi, Türkiye'de demir - çelik ve çimen-

J to konusundaki sıkıntı arz ve talep dengesizliğinden 
I doğmaktadır. Demir ve çimento meselesinin tenıe-
! linde arz ve talep dengesizliğinin yattığını ifade ettik-
j ten sonra, büyüyen Türkiye'mizin bu iki önemli 

anagirdi mallarının kalkınma ve ihtiyaç hesaplarımı
za göre dününe, bugününe ve geleceğine kısa da olsa 

j bir nazar atfetmenin faydasına inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1950'de 400 bin ton çi
mento üreten Türkiye, 1975'te kapasiteyi 18 milyon 
tona ve fiili üretimi de 14 milyon ton kapasiteye çı-

I karmış bulunmaktadır; yani 30 - 35 misli bir artışla 
çimentoda 75'e gelinmiştir. 1977'dc mevcut 35 çimen
to fabrikasının takriben 20 milyon civarında kapa
sitesi ve 18 milyon civarında da, 1977 sonu itibariy-

j le üretimi realize edileceği, gerçekleştirileceği tahmin 
edilmektedir. 18 yeni fabrikanın ilavesiyle de 1982'de 
30 milyon ton kapasiteye çıkarılacağı planlanmış ve 
bu cümleden olarak da 9 fabrikanın inşaatı tamam-

I lanmış, 9 fabrikanın makine siparişleri ise ikmal 
edilmiş, 18 fabrikanın 17'sinin temeli atılmış, Kayse
ri Çimento Fabrikasının temelinin atılması ise gün 
meselesi haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, burada arz etmek istediğim 
I husus şudur: Türkiye kalkman, büyüyen bir mem-
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lekettir. Kalkınan, büyüyen bir memlekette çimen
toya, demire olan ihtiyaç tabiatiyle artacaktır. 
1982'leri, 1990'ları hedeflemeyen bir Türkiye, ge
lecekte bu tip meselelerden daha fazla şikâyetçi ol
maya mahkûmdur. Bu nedenledir ki, 53 fabrikaya 
ilaveten 25 - 30 fabrikanın daha 1990'larda devreye 
girmesini, Adalet Partisi iktidarda bulunduğu dö
nemlerde ve Dördüncü Beş Yıllık Planla hedeflemiş 
bulunmaktadır. Adedi 80'in civarında olan ve kapa
sitesi 55 - 60 milyon tona ulaşacak çimentoyla Türki
ye büyümesini tamamlayabilecektir. 

Değerli milletvekilleri, 250 milyar liralık Güney
doğu projesinin demire, çimentoya fevkalade büyük 
ihtiyacı vardır. Bu nedenledir ki, güneydoğuda 
Mardin'de kurulan çimento fabrikası başlangıçtaki 
çalışmalarıyla ihracatı öngörülmüşken, o çevredeki 
çalışmalar için, yatırımlar için üretimini sarf etmek
tedir ve bu nedenledir ki, 18 fabrikadan Bingöl, Bit
lis, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman gibi illerdekinin 
bir an önce bitirilmesine öncelik verilmiş ve bu pro
jelerle birlikte Türkiye'nin ihtiyacı olan, o dönemde 
ve o çevrede ihtiyacı olan malların karşılanması hedef 
alınmıştır. 

Türkiye'de çimento konusunda kapasite, üretim 
ve ihtiyaç arasında bazı dengesizliklerin olduğu va-
ritth\| 

Muhterem milletvekilleri, 1976 yılı sonu itiba
riyle 16 milyon ton kapasitenin önemli bir kısmı ger
çekleşmiş ve 1977 yılı itibariyle de % 68'i özel sek
törün, % 32'si ise resmi sektöre ait çimento olduğu 
ortaya çıkmıştır. Son 5 yılın ortalamalarına göre, 
yüksek müsaadelerinizle Türkiye'de neden çimentoda 
dar boğaz olduğunu son 5 yılın ortalamalarına göre, 
talepleri nazara alarak arz etmek istiyorum. 

Ocak ayındaki talep yüz üzerinden 3,92; Şubatta 
4,69; Martta 7,47; Nisanda 9,46; Mayısta 10,67; Ha
ziranda 10,91; Temmuzda 10,40; Ağustosta 10,02; 
Eyîülde 10,32; Ekimde 9,01; Kasımda 7,87; Aralıkta 
5,26'dır. Bununla şu ifade edilmek istenmektedir: 
Türkiye'de inşaat mevsimi bazı aylara inhisar etmek
tedir. O nedenledir ki, kış aylarına isabet eden dö
nemde, çimento fabrikaları, çimento yerime klinker 
imal etmektedir. İmal ettiği klnkeri ise, yazın müsait 
zamanında, stoklama müsaadesinin imkânları riiisbe-
tinde imalata almakta, kavurup pişirerek piyasaya 
sürmektedir. 

Çimentonun yurt içi taüfebi ve gerçekleşen îhtiyaç-
larıyle ilgili kısaca malumat arz etmek isterim ve 
bu hususta da Adalet Partisi Grupunun düşüncele
rini arz etmek işitiyorum. 
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1975'de 9,9 milyon ton olan talep, 1975 yılında 10,9 
milyon şek Sinde gerçekleşmiştir. 1976'da takriben 
11,5 -milyon tom oîan talebin, 1976'da 12,5 milyon 
üretimle karşılandığı görülmektedir. 1977'de yurt içi 
talebinin 13 milyon ton civarında, üretiminin ise 16 
milyon ton civarında olacağı ve bu suretle de iyi bir 
tevziat yapıldığı, meselenin üzerine gidildiği zaman, 
çimento sıkıntısının tamamen değilse bile kısmen hal
ledilebileceği görüşümüzü arz etmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, zamanın kifayetsizliği 
münaseibetiyîe bazı ananoktaları müsaadenizle arz 
elmek istiyorum. Dünyada işçi başına düşen çimento 
kilogramı ile Türkiye'dekini, kısaca da olsa mukaye
se etmekte fayda vardır. 

Japonya'da bir yılda işçi başına isabet eden 
(ton/yıl olarak) çimento 3 240, Hollanda'da 2 940, 
Fransa'da ve Amerika'da 2 490, Batı Almanya'da 
2 130, Yunanistan'da 1 660, Türkiye'de ise sadece 
720 ton/yıldır. 

Burada şu noktanın üzerine basa basa gitmek lâ
zımdır: Neden Türkiye'de başka memleketlere naza
ran çimentonun üretiminde işçi başına düşen miktar 
azdır? 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de uygulanmak
ta olan çimento teknolojisi ıslaha muhtaçtır. Çimen
toda çalışan personelin eğitilmeye ihtiyacı vardır. 
Çimento üretiminin ise reorganizasyona ihtiyacı var
dır. Malûmunuzdur ki, çimento fabrikalarının nıaki-
na aksamının % 80 civarı Türkiye'de yapılmaktadır. 
Bu nedenle meselenin üzerine, araştırma vesilesiyle 
böylece gitmekte fayda mülahaza etmekteyiz. 

Son rakamlar itibarıyla dünyadaki çimento üretimi 
şöyledir: Sovyet Rusya'da 122 milyon ton, Japonya' 
da 65 milyon ton, Amerika Birleşik Devletlerinde 
59 miiyon ton, İtalya'da 34,6 milyon ton Batı Al* 
manya'da 33 milyon ton, 1975 yılı itibariyle gerçekle
şen, Türkiye'de 11 milyon tondur. Dolayısıyla Tür
kiye'min, dünya çimento üreticileri arasında son 1977 
yılının tahnıiıni rakamlarının gerçekleşmesine göre 
onuncu veya onbirinci olacağı görüşüne varılabil-
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de halihazırda 
çimento tevzii konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığının, 19 Kasım 1977 tarih ve 16118 sayılı Resmi 
Gazetede neşredilen 21/A-l tebliği vardır. Gönül, 
sayın Bakanın bu tebliğde nelerin yazılı olduğunu bir 
defa okumasını isterdi. 
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Muhterem milletvekilleri, bu tebliğ ile, Türkiye'de 
çimento sıkıntısının önlenmesi programlaştırılmtştır. 
Türkiye'de çimento bayii yoktur, Türkiye'de demir 
bayii de yoktur. Bir kere bu ibareler yanlıştır. Bu
nun alışverişiyle iştigal eden ticaret erbabı vardır, 
ihtiyaç sahipleri vardır. 21/A sayılı tebliğ tetkik 
buyurulduğu zaman görülecektir ki, çimento alışve
rişiyle iştigal eden bir tüccarın, hangi fabrikadan, ne 
suretle olursa olsun, bir yılda 25 bin tondan fazla 
çimento alması, dolayısıyla bunun alışverişini yap
ması mümkün değildir. Sayın Demirel Başkanlığın
daki geçmiş hükümetler bu ihtiyacı gördüğü için 
üzerine eğilmiş ve onun yokluklarını gidermek için 
valiliklere yetkiler vermiştir. Bu tebliğ ile, fabrika
ların bulunduğu vilayetlerdeki valilikler emrine istih
salin % 15'e kadar tevzii ile ilgili yetki verilmiştir. 
Ayrıca da, çimento alış ve satışını yapacak kişilerin 
depoya sahip olup olmadıkları, ticaret odasında kay
dının bulunup bulunmadığı, bu işle ilgisinin olup 
olmadığı tevsik edildikten ve vilayetten de ilgili yazı 
alındıktan sonra, ancak çimento fabrikalarından 
ihtiyacı olan malı alabileceği bu tebliğ ile ortadadır. 
Yani, eğer Devletin mülki idari memurları valiler ve 
kaymakamlar meselenin üzerine üzerine giderler ise, 
bu tebliğe dayanarak, Türkiye'de çimento sıkıntı
sının olmayacağını, tevziinde sıkıntının bulunmaya
cağını arz ve ifade etmek isterim. Fiyatların nasıl 
ayarlanacağı, valiliklerin ne türlü kontrol edeceği bu 
tebliğde vardır. Muhterem milletvekilleri, her ay alı
nan çimentonun, takibeden ayda nereye nasıl sarf 
edildiğinin valiliklerce kontrol edilmesi emredilmiş
ti! tebliği ile. Ayrıca da, Türkiye'nin çimento ihti
yacının, Türkiye Çimento Sanayii marifetiyle karşı
lanması da yine hedef alınmıştır. 

İstanbul vilayetimizde Devlete ait çimento fabri
kası yoktur. Ancak, eğer çimento sanayii, çimento 
ihtiyacım karşılamak gibi bir durumla karşı karşıya 
kalırsa, orada tevzi bürosu kurulabileceği, çevredeki 
özel fabrikalardan buraya tahsisat istenebileceği ve 
bu tahsisatın da ihtiyaç sahiplerine tevzi edileceği 
esasa bağlanmıştır. Bu tebliğ, Milli Korunma Kanu
nunun 10 ncu maddesine göre çıkarılmıştır. Özel 
fabrikaların, ihtiyaç duyulan çimentoyu buralara ver
memesi halinde ne gibi bir hukuki muamelenin yapı
labileceği şu anda dahi bir münakaşa mevzuudur. 

büyüyen Türkiye'nin, Dördüncü Beş Yıllık Planda 
1 trilyon yatırımı hedefleyen Türkiye'nin, demir ve 
çimento ihtiyacını karşılayabilmekte anahedef, mev
cut tevsiin yapılmasını, mevcut üretimi artırmak 
ve ıslah etmenin yanında, istikbale matuf üretimin 
de artırılmasını ve yeni tesis ve fabrikaların kurul
masını, tevsilere gidilmesinin neticesi olarak görüyo
ruz. 

Muhterem milletvekilleri, bu nedenledir ki, gerek 
çimentoda, gerekse demirde yeni tesislere ihtiyaç var
dır. Türkiye, demir ihtiyacını Milli Mücadele ile 
görmüştür. Milli Mücadelede, fevkalade kıt imkân
lar içerisinde Cumhuriyeti başlatan Türkiye'nin de
mire olan ihtiyacını, o zamanki demir ve çeliğe olan 
ihtiyacını karşılayabilmek tamamen yurt dışından it
halatla mümkün idi. Bu gerçek görüldüğü içindir ki, 
1937'de takdirle yadedilecek bir demir - çelik sana
yiine geçilmiş ve 1940'larda ham çelik üretimi sadece 
37 404 ton olarak tecelli edebilmiştir. 

Türkiye'de 1959'da Ereğli'de İkinci Demir - Çe
lik, 1967'de İskenderun'da Üçüncü Demir - Çelik 
faaliyete geçirilmiş ve Dördüncü Demir - Çeliğin de 
1976'da Sivas'ta temeli atılmıştır. Bundan sonra ya
pılacak çimento ve demir fabrikalarım programlaş-
tırmadığımız ve hedefimizi, ufkumuzu geniş tutma
dığımız müddetçe, Türkiye, kalkınmasında demir ve 
çelik yönünden daimi sıkıntıya düşecek ve o nedenle 
de dışarıdan ithal edecek ve karaborsa gibi, yoklu
ğun ortaya çıkardığı hadiselerle karşı karşıya kala
caktır. 

1982'de plan hedeflerine göre demir - çelik kapa
site 12 milyon tona çıkacaktır. 1992'de ise 25 milyon 
ton hedef alınmıştır. 25 milyon ton demir - çelik 
üreten Türkiye büyük Türkiye'dir, büyük ihtiyaç
larını karşılayabilecek cesamette bir Türkiye olacak
tır. 

1950 yılında tüketimin % 40'ı yerli üretimle karşı
lanırken, devamlı üretim artışı, tevsiler ve İkinci De
mir - Çelik İşletmesinin, dolayısıyla 1967'deki İsken
derun tesisinin devreye girmesiyle 1967 ihtiyacının 
% 90 - 95'i yerli imkânlarla karşılanır hale gelinmiş
tir. 

Demir - çelik tüketiminin yapısı genellikle eko
nominin gelişme safhalanyla yakinen ilgilidir. Kalkın
makta olan veya endüstrileşmekte olan ülkelerde ya
tırımların büyük bir kısmı altyapı inşasına harcamr. 
Bu sebeple, inşaat çeliği, profiller, makine, ulaştırma 
araçları ve bazı metal eşya tüketiminin malları, sa
nayide kullanılan yassı ürünlere nazaran daha fazla 

Grup olarak arzu ediyoruz ki, üretimi yükseltme
diğimiz müddetçe, geleceğe ait ihtiyaçlarım,zı karşı
lamakta her zaman sıkıntı ile karşı karşıya kalmaya 
mahkûmuz. Bu nedenledir ki, Türkiye'nin; kalkınan, 

— 217 



M. Meclisi B : 89 10 . 1 . 1978 O : 1 

tüketilmektedir. Fert basma gelir arttıkça, inşaat 
çeliği ve profil tüketiminin toplam tüketimdeki nis
peti düşmekte, buna mukabil yassı ürünler tüketimi 
oranı artmaktadır. Demir - çeliğin ve çeşitlerinin 
tüketimindeki artış, endüstrileşmenin işareti sayıl
maktadır. Demir - çelik endüstrisinin bugün en 
önemli alıcısı inşaat sektörüdür ve yansından fazlası 
« 1963 tespitlerine göre, % 54'ü - inşaat sektörüne 
harcanmaktadır. 

Metal eşya endüstrisinin çoğunlukla tüketim mal
ları ürettiği kabul edilmektedir. Demir - çelik tüke
timinin 1/4'i tüketim mallarının yapımında, bakiye 
3/4'ü de yatırımlarda kullanılmaktadır. Türkiye, 
demir - çelik üretiminde dünya standartlarına göre 
bugü}ı 30 - 31 nei durumdadır. 1992'de 25 milyon 
ton üretime vardığında, ancak 24 ve 25 n d olabile
cektir. Bugün dünya milletleri ve kalkınmanın ölçü
sünü, bazı yerlerde fert başına düşen milli gelir ile, 
bazı yerlerde eıjerji ile ve bazı yerlerde de denıir-
çelik üretimindeki miktarla belirlemektedirler. 

BAŞKAN — Sayın hatip, iki dakikanız kalmıştır 
efendim. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 
1940'da 3096 işçi, 226 memur, 228 mühendisle işe 
başlayan Demir - Çelik İşletmeleri; 1977'lerde 20 bin 
işçi, 1 500 memur, 500 mühendisin çalıştığı dev mü
esseseler haline gelmiştir. 

Muhterem miiEetvekiIleri, TRT Ankara uzun dalga 
anten direği 250 metre yüksekliktedir ve 101 ton ağır
lıktadır. Erzurum anten direğinin 190 metre olduğu
nu, 150 ton ağırlıkta bulunduğunu ifade etmek is
terim. Bununla, yalnız pik demir - çeliği değil, de
mirin muhtelif çeşitlerini de üretmek mecburiyetinde 
olduğumuzu arz ve ifadeye çalışıyorum. 

Türkiye'de, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
nün hesaplanma göre, 650 milyon ton demir cevhe
rinin bulunduğu ifade edilmiştir. 33 milyona mal olan 
1930'daki Karabük Fabrikası bilahara ürettiği süper 
fosfat, fosfat ve sülfürik asitle, fabrikaların imalatı 
50 milyon tona çıkmıştır. 

Bugün Türkiye'de yuvarlak demir, köşebent boru, 
lama, profiller, raylar, traversler, kütük gibi mallar 
imal edilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsünün ifade ettiği «Türkiye'de demir ithal 
edilirken, ihracı da yapıldı» tarzındaki beyana işti
rak mümkün değildir. İhracat borudadır, dikişli ve 
dikişsiz borudadır; 41 milyon tondur ve 80 milyon 

ı Türk lirası civarında gelir alınmıştır. Teldir, te r örgü
dür, çelik borudur ve dikişli borudur ihracat. Kulak 
şeklinde bir ihracaat yapılmamıştır. Esasen Türkiye'
nin ihtiyacı fevkalade büyüktür. 

Demir •< çeliğin, yurt içi talebi karşılanmadığı için 
ithalata mecbur kalınmıştır. Bugüi» Türkiye'de 1938'-
de feri başına düşen 10 kilogramlık demir - çeliğin, 
196Ö5da 20 kilograma, 1970'de 60 kilograma, 1977'de 
107 kilograma, 1982'de 166 kilograma çıkacağı he
def Icnmiş, 1970 rakamları ise gerçekleşmiş iir. 

Çimento ise, bugün Türkiye'de fert başına düşen 
tüketim 300 kilogram civarındadır. 

Muhterem miIIetvekiHeri, Adalet Partisi Grupu 
olarak, her ıtürlü gayri meşruluğun karşısında olmu
şuzdur, bundan böyle de olmağa devam edeceğiz. Me
selenin içerisinde gayri meşruluk varsa, araştırılması 
ve hem mesullerinin hukuk nizamı içerisinde tecziye 
edilmesi, hem de ıslanma gideuı yo5un buüunması yö
nünden Adalet Partisi Gnıpa olarak başlangsçtan 
bu güne, daima titizliğin ve müteyakkız olmanın 
içerisinde bulunduk, bundan sonra da bulunacağız. 

Muhterem milletvekilleri, bugün dernirsiz, çeliıksiz 
ve çimentosuz kalkınma mümkün değildir. Gönülle
rine kalkınmayı koyan insanların bu sanayie fevkalade 
ağırlık vermeleri gerekir. Verilmediği müddetçe dai
ma sıkıntılara düşülür. 

Cumhuıtiyei Halk Partisi Sözcüsü değerli arka-
j daşım, burada, 1974 yılında Türkiye'de demirin ve 

çimentonun darlığından 'bahsettiler. 

BAŞKAN — Sayın hatip, sözlerinizi bağlayınız 
lütfen efendim. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Bağlıyorum sa
yın Başkan. 

Ben bu kürsüden şunu ifade etmek islerim: Halik 
Partili iktidar olmuştur, demir yine bo'îaşacaMır, 
çimento yine boHaşacakhr. Bunun bir tek sebebi var
dır; yatırımlar durduğu için 1974'te bollaşnııştır, çi
mentolar taşlaşmışlar; demir depolarda çürümüştür. 
Bundan sorara, kimse merak etmesin, karaborsa kal
mam.. (AP sıralarından aîlaşlar) 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Demir mi çürü
yecek? Kargalar güler buna; demirin çürüyeceğine. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Karaborsa kal
maz. Demirler çürüyecektir. Muhterem milletvekil
leri, çimentolar İse taşlaşaeaktır. Gönlümüz şunu ar
zu eder : Önümüzdeki dönemlerde, geçmişte yaptık
ları tatbikat olmasın ve bundan sonra da daha bü
yük ihtiyaçlara varalım. 
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Değerli milletvekilleri, zamanın kifayetsizliği se
bebiyle, hazırladığım, bazı enteresan bulacağınızı da 
ümit ettiğim tespitleri ifadeye fırsat bulamadım. Bu
gün Türkiye'de sıfırın altında 27 derecede çimento 
dökülebilmekte, çimentoya filiz aldırılmaktadır. Çi
mento tekniği gelişiirilmezse, özel haddehanelerin ka
pasiteleri ve kaliteleri kontrol edilmezse, daima sıkın
tılar doğabilir. Bu nedenledir ki, Adalet Partisi Gru-
pu olarak, demir - çelikle ilgili (karaborsa değil), de
mir - çeliğin üretimi, tevzii ve fiyatlarındaki dalga
lanmaları, fahiş noktaya varan dalgalanmaları ön
leyebilmek için araştırmanın yapılmasını, araştırma
nın açılmasını, bu araştırmanın yalnız geçmişe inhi
sar etmesiyle değil, geleceğe de ışık tutmasını temen
ni ediyoruz. Geleceğe ışık -tutacak, büyüyen Türkiye' 
nin, Dördüncü Beş Yıîhk Kalkınma Planında 1 tril
yonluk yatırımı hedefleyen Türkiye'nin anagirdisi 
olan demiri, çeliği, sanayiin ve refahın ölçüsü olan 
demiri, çeliği üretecek bir Türkiye'nin hesabı yapıl
mazsa, Türkiye istikbalde daima -bu tip sıkıntılara, 
şikâyetlere muhatap olmaya mecbur olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Devletin bütün arşiv
leri Halk Partililerin elindedir. Sakız edip çiğnedik
leri suntalar, akla gelen, gelmeyen her şeylerîyle, Dev • 
letin arşivi Cumhuriyet Halk Partisinin elindedir. 
(CHP sıralamadan «Soracağız» sesleri) Varsa bir 
bildikleri lütfetsinler, buraya getirsinler. Afaki suç
lamalarla, hayali laflarla Türkiye'de neticeye varı-
lamayacağının bir kere daha ifade etmek isterim. 
Türkiye'nin bütün imkânları elinizdedir, getir
mezseniz benîm vebalim de boynunuzda kalsın. Ada
let Partisi Grupunun vebali de boynumuzda kalsın; 
varsa bildiğiniz, Devlet elinizdedir, Devletin arşivi 
elinizdedir. 

Muhterem milletvekilleri, önergeye müspet oy 
vereceğiz; önergeye müspet oy vereceğimizden de 
başka, Komisyona girecek arkadaşlarımızdan Ada
let Partisi Grupu olarak; Türkiye'nin ihtiyacının si
yasi polemiklerin ötesinde rakamlarla, hadiselerle 
ve p'an, program İçerisinde tespitine çalışılması için
de ricacı olacağız, 

Muhterem milletvekilleri, bu vesileyle Adalet Par
tisi Grupu adma hepinize saygılarımı sunuyorum, te
şekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Doğan, teşekkür ederiz. 
Milli Selamet Partisi Grupu adma Sivas Millet

vekili Sayın Temel Karamollaoğiu, buyurun efendim. 
MSP GRUPU ADINA TEMEL KARAMOL-

LAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, muhterem nıil-

I letvekilleri; demir çelik ve çimento bayilerinde ya
pılan karaborsa hakkında verilmiş olan önergeye 
Milli Selamet Partisi adına müspet oy kullanacağız. 
Başta bunu ifade edeyim. 

Bu gibi meselelerle mücadele etmek, aslında Dev
letin başta gelen vazifelerindendir. Yalnız, muhte
rem arkadaşlarım, dikkat ettim, benden önce konu
şan parti temsilcisi arkadaşlarım meseleye hep tek 
yönlü baktılar. 

Muhterem arkadaşlar, karaborsa, her şeyden on
ca ahlakla alakalı bir meseledir. Karaborsayı ya
pan adam ahlaksızdır. Evvela bir ahlak mefhumu
nun teşekkül etmesi lazımdır ki, karaborsaya mani 
olsun. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Tabii yaptıran-
da3 değil mi? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Gayet tabihyapan da, yaptıran da... Gayet tabii, ya
pan da, yaptıran da... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kamyon sa
tanda*.. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Hibe para alırken-
• de . . . 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, uzaktan gazel okumak ko
lay, iş yapmak zordur. 

Biz bu meselenin ciddi bir mesele olduğunu kök
lü tedbirlerle önlenebileceğini başka türlü de bunun 
önüne geçilmesinin imkânı olmadığının burada açık
lıkla ifade edalım ve alınması icabeden tedbirleri bir
likte mütalaa edelim. 

} Muhterem arkadaşlarım, demin de belirttiğim gi
bi, meseleye 2 yönden bakmak mümkün. Birisi, mad
di, materyalist yönden; İkincisi ise, manevi ve ahla
ki yönden. 

Evvela maddi meselenin üzerinde, sizin kendi 
platformunuz olduğu için maddi meselenin üzerinde 

I duralım. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye büyüyen bir mem
leket; fakat Türkiye'nin büyüme hızı, sadece son 4 
sene içinde Milli Selamet Partisinin, bilhassa yatırım
larda şuurlu bir davranış içine girmesi, Devleti ve 
hükümeti bu yolda teşvik etmesi, bu yola sürükleme
si neticesinde gelişiyor. 

1976 -. 77 yıllarında Türkiye'de üretilen demir çe-
I lik, Türkiye'nin ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. 
I Önce bunun sorumlusunu tespit etmek lazım. 
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Muhterem arkadaşlar, demir - çelik yatırımları 
büyük yatırımlardır. Arz talep dengesi teessüs etme
den - hatta ve hatta bizim zihnimizde daha yeni yeni 
teşekkül etmeye başladı - arz talep dengesi değil, leh
te; arzın fazla, talebin az, daha düşük bir seviyede 
tutularak ihracata yönelinmesi gerçekleştirilmedikçe 
bu mesele maddeten önlenemez. Türkiye'nin 1977 yı-
undaki demir -. çelik üretimi takriben 2 - 2,5 milyon 
ton civarındadır. Türkiye'de 3 tane demıir çelik tesisi 
var; Karabük, Ereğli ve İskenderun; dördüncüsünün 
de geçen sene temeli atıldı; Sivas; çoktan hak etmişti 
aslında ama maalesef bugüne kadar kaldı, ama teme
li atıldı. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Taşınabilir 
temel mi, taşınamaz temel mi? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Bu 
temelleri atmak bizim vazifemiz, fabrikaları kurmak 
bizim vazifemiz; taşımak da sizin vazifeniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan sonra devlet de 
elinizde; bu temcileri taşır, denize dökersiniz; hodri 
meydan... 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Tekerlekli temel 
mi? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, temelleri siz tekerleklerin üze
rine yüklüyorsunuz; bundan sonra buyurun yükleyin; 
hepsi elinizde. Yalnız... (Gülüşmeler) Yaparsınız, ya
parsınız; gördük zaten. 

Muhterem arkadaşlar, demir çelik talebi süratle 
artıyor. Kalkınan bir memlekette demir çelik talebi 
süratle arlar. Bu talebin karşılanması devletin üzerine 
düşen vazifelerden bir tanesidir. Yalnız, ben size şunu 
belirteyim, siz «taşınabilir mi, taşınamaz mı» derken, 
bu memleketin içinde esas karaborsaya sebep olanlar, 
bu yatırımların yapılmasına mani olanlardır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Beraber, or
taktınız. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Ka
raborsa zihniyeti esas yatırımlara mani olan zihniyet
tir; temeli, ufacık bir taşı söküpde, götürüp taşıyan 
zihniyettir. (MSP sıralarından alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, bir memlekette, sizler bu
rada söylediniz, arz talep dengesi sağlanmadan ve ah
laki mefhumlar geliştirilmeden karaborsanın önüne 
geçemezsiniz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sen ahlak 
dersi okudun mu sınıfta? 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen karşılıklı 
konuşmayın, Sayın hatip siz lütfen konuya devam 
edin efendim, 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, maalesef benim yetiştiğim 
devirde ahlak dersi okumadık. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Öyle ise si
zin ahlakınızdan şüphe etmeli. 

BAŞKAN — Sayın Kamı, diyaloga çevirmeye
lim lütfen, hatip devam etsin efendim, müsaade bu
yurun, 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, ahlak dersi okumamış ki. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen mevzuya devam 
edin siz efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, benim ahlakımdan belki sizin 
ahlak anlayışınız yönünden şüphe edebilirsiniz ve ka
tiyetle sizin belki çoğunuzun ahlak anlayışına uymaz; 
ama benim bir ahlak anlayışım vardır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Biz ahlak 
dersi istemiyoruz. Kamyonları kaça verdiğinizi bili
yoruz. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Gayet tabii hodri meydan, hodri meydan.. . 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Partiye para 
verip de kamyon alanları da biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, lütfen hatibin konuş
masına müdahale etmeyin, rica ediyorum. Sayın ha
tip lütfen sataşmalara cevap vermeyin, konuya devam 
edin efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, meseleleri bir mugalata ha
line getirerek işlemek de mümkün; fakat meseleleri 
hakikaten köküne inerek işlemek de mümkün. Kar
şıdan bağırarak mugalata ile bu meseleler halledil
mez. İki yönü var bu meselelerin halledilmesi için, 
tekrar söylüyorum: 

Birincisi, Türkiye'deki çimentoda ve demir çelikte 
bulunan arz talep dengesizliğinin giderilmesi. Bunun 
yolu yatırımlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Yatırımları gerekli büyük-
Eükte, yatırımları bu memleketin ihtiyacı olan mad
delerin daha üzerinde üretecek tarzda yapmaktan 
siz hiçbir suretle karaborsayı önleyemezsiniz. Kara
borsanın karşısında olan esas biziz. Bu hususta da 
verdiğimiz bir kanun teklifi var. Buyurun, o kanun 
teklifini beraberce çıkartalım ve karaborsacının ne 
pahasına olursa olsun tepesine vuralım, ezelim. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Karaborsacının 
neresini keselim? 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Niye ezme
diniz de kamyon verdiniz? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, arz talep dengesi bir mem
lekette gerek demir çelik ve gerekse çimentoda sağ
lanmadan bu önlenemez dedik. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Terziye de 
belge verdiniz, bu kayıtlarda var. 

BAŞKAN — Sayın Karsu bu kadar namütenahi 
konuşamazsınız. Rica ediyorum, sayın hatibin konuş
masına mani olmayın. Meclisin de bir usulü, adabı 
vardır; riayetinizi rica ediyorum. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, bugün eğer terziye de bu ve
rilmişse elinizdedir belgeler, çıkarırsınız. Yalnız ya
pılan sahtekârlıkların, Sanayi Bakanlığının dışında da 
meydana gelen sahtekârlıkların nasıl savcılığa intikal 
ettirildiğini gazetelerden daha dün okumuşsunuzdur. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Adalet Partisi 
vermiş onu. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Kimin verdiğini bu önergeyi verenler kolaylıkla tes
pit edebilirler. Onu tespit etmekten acizseniz o za
man bu önergeyi dahi vermeyin. 

Muhterem arkadaşlarım, burada arz talep denge
sinin önlenmesi birinci meseledir. Yalnız, arz talep 
dengesi önlenirken büyük yatırımlar gerekir ve bu 
yatırımlara mani olmak isteyenler de esas çıkar çev
releridir. Bu yatırımlara mani olmak isteyenler, esas 
karaborsacılardır. Siz şimdi kim olursa olsun bu me
selede yatırımlara kim mani oluyorsa onun hakkın
da bir önerge ver'n veya biz verelim onu tetkik ede
lim. 

Çünkü, karaborsanın esas müsebbibi bu darlığı 
meydana getiren kimselerdir. Biz, Allah'a hamdolsun, 
çok büyük yatırımları göze aldık, çok büyük yatı
ranlara giriştik. Türkiye'de bizim giriştiğimiz yatırım
lara sadece demir çelikle gelecek değiliz. Bugün bir 
Japonya 1960 Iarda 20 milyon ton civarında demir 
çelik üretirken, 1977'ye gelindiği zaman Japonya'nın 
demir -• çelik üretimi 145 milyon ton civarına çıkıyor. 
15 yılda 120 « 125 milyon tonluk ek kapasiteyi mey
dana getiriyor. 

Hayret, biz, koskoca imparatorluklar kurmuş olan 
bir milletin torunları olarak; başkalarının hayal ede
meyeceği işleri yapmış bir milletin torunları olarak, 
bugün 2 - 3 milyon tonluk tesislerin kapasitesi artar
ken; «acaba bu sahte midir?» diye, aklımıza bir sürü 
şüphe geliyor. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — 70 sent'e muh
taç bir durumda iken. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, biz paraya muhtaç olabili
riz. Ama, onun da yolu yine yatıran, yine yatırım, yi
ne yatırım. Ele avuç açarak bu para ihtiyacı gideril-
mez, temin edilemez. Bu yatırımları yaptıktan sonra 
ancak, biz dışarıya muhtaç olmaktan kurtulabiliriz. 
Yarın göreceğiz, çok kimseler dışarıya çıkıp; «Ba
ğımsız Türkiye, Bağımsız Türkiye» diye bağırdılar. 
Türkiye'yi dışarıya bağlayan büyük halatlar var. Ben 
size söyleyeyim : Demir - Çelik, koskoca bir halat; 
uçak koskoca bir halat; tank, koskoca bir halat; si
lah sanayii koskoca brr halat; ilacı bir halat; aklınıza 
hangi yatırım konusu gelirse gelsin, Türkiye'yi dışa
rıya bağlayan halat bunlar. Er odur ki, o halatın kö
küne baltayı İndirir; onu indirmenin yolu da o yatı
rımı yapmaktır. Göreceğiz şimdi o bağımsızlık tera
neleri fiiliyata nasıl dönüşüyor diye. 

Muhterem arkadaşlarını, bağımsızlık için veya ka
raborsa ile mücadele ciddi olur ve sebebini tespit et
tiğiniz zaman da tepesine vurmakla olur. 

Muhterem arkadaşla? im, çimento sanayiinde yine 
acıklı bir durum. Demin arkadaşlarım, belki yanlış 
ifade ettiler; «Türkiye'de 18 * 20 milyon ton üretim 
var» diye. Türkiye'de o kadar üretim yok; 18 milyon 
ton kapasite var. Ama, çimento sanayiinin çalışması 
icabı, ancak 14.5 milyon tonluk bir üretim var. 1977 
yılı tahmini rakamım söylüyorum ve biz aslında, yurt 
içi tüketim olarak 13,5 milyon ton civarındayız, fa
kat - demin arkadaşımın da çok güzel belirttiği gibi -
coğrafi dağılım sebebi ile, bu sistemdeki bir eksiklik 
dolayısıyla İzmir bölgesinde bolluk varken, İstanbul 
bölgesinde kıtlık, Güney Anad oluda bolluk varken, 
ihracat yapılabiliyorken, Orta Anadoluda kıtlık mey
dana gelebiliyor. Fakat 18 tane çimento fabrikasına 
başladık, biz temelini attık; işte o, karaborsa meyda
na gelsin diyen adam da gitti o temeli - sanki temeli 
buradan çalınca fabrikanın üretimi duracakmış gibi -
çaldı, Ankara'ya getirdi, bir de gösteri yaptı. 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Portatif te
mel. 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Ciddi bir fabri
kanın temeli çalınamaz sayın hatip. 

BAjŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen karşılıklı 
konuşmayalım. Sayın hatip, zatıaliniz de konuya de
vam edin, rica ediyorum. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu meselelerin içinde, «te-
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mel taşınmaz» dediğimiz hususla örnek vereyim; ko
ca ata bile ayak takmışlar, taşımışlar. 

Siz temeli değil, çok şeyleri dahi taşıyabilirsiniz, 
yeterki insan bir şeye mani olmak istesin. Fakat muh
terem arkadaşlarım, size şunu belirteyim; ba yaptı- " 
ğınız sözler bizim için şaka kabilinden şeylerdir, ge
lir geçer. Yalnız, memleketin ciddi meselelerini şaka 
haline dönüştürür, onlarla alay ederseniz, bu milletlin 
maneviyatı bozulur, o zaman siz vebal altında ka
lırsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, ulvi değerlerle, büyük 
hedeflerle, hele hele bir milletin hedefi ve bir mille
tin ulvi değerleri ile alay edilmez. (MSP sıralarından 
alkışlar). O zaman bir milletin moralini kökten bo
zarsanız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu millette çok büyük 
hamleler yapacak güç var, çok büyük hamleler yapa
cak imkân var, çok büyük hamleler yapacak iman 
var. Buna rağmen, bu hamlelerin, bu gücün karşısına 
geçmek İsteyenler de var. Biz belirtik, Allahu Taaîa-
nın izni ile bu yatırımların teminatı biz olacağız. Bu 
yatırımların sonuna kadar gittiğini de inşallah göre
ceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, belirttiğim gibi, köküne 
inip, kimler bu yatırımlara mani oluyor, kimler bu 
yatırımları aksatıyor; şimdiye kadar kimler aksatmış, 
kimler bu memleketin ihtiyacını yeterince karşılama
mış, karşılanmasına mani olmuş, esas araştırmanın 
bu sahada yapılması lazım. Yoksa, karaborsacıyı tes
pit aslında Maliyenin vazifesi, yoksa burada kurula
cak olan 15 kişilik bir heyet ile, bunu tespit etmek 
inşallah mümkün olur, ama güçtür. Siz eğer karabor
sacının önüne geçmek istiyorsanız, her şeyden önce, 
bu milletin kalbine birer ahlak zabıtası dikmek mec
buriyetindesiniz. 

Demin arkadaşım bana soruyor, «Siz ahlak dersi 
görmediniz mi?» diye. Heyhat, biz her zaman söylü
yoruz; bizler maalesef bu cemiyetin içinde, bu eğitim 
sistemi içinde, ıskarta olarak nitelendirilen insanlarız 
maalesef. 

BAŞKAN — Sayın hatip, iki dakikanız kaldı; lüt
fen toparlayın efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Çünkü, bu memleketin içinde eğer biz millet fertleri
ni tek tek ahlaklı kılamaz isek, ne karaborsaya mani 
olabiliriz, ne de başka türlü ahlaksızhidava. 

Devletin zabıtası var, Maliyenin mali polisi var, 
İçişleri Bakanlığının ekipleri var, belediyeler var, ma

halli idareler var, herkes bana karşı çalışıyor, fakat 
maalesef Türkiye'de karaborsacılık yapanlar hala tu
tulup da bir yerde mahkûm edilemiyor. 

Daha basit bir misal : Bilirsiniz, bundan 5 - 6 se
ne önce İzmir'de, bizim zeytinyağı ticaretimizi kök
ten baltalayacak bir sahtekârlık meydana çıktı, işte 
bağımsız mahkemeler, İşte devletin zabıta kuvvetleri; 
neden bu zat hala mahkûm değil? Tespit edildi, mal
lar iade edildi ve bizim zeytinyağı ticaretimize mani 
olundu senelerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, lafla peynir gemisi yürü
mez; ona mani olmak istiyorsanız eğer, gerekli ted
birleri alacaksınız. Sözlerimi şu şekilde tamamlamak 
istiyorum : 

Karaborsa ile mücadele esas itibarıyla ahlaki te-
meîlere istinat ettirilmelidir. Bu mücadele ahlaki te
mellere istinat ettirilemez ise, hiçbir zaman karabor
saya veya diğer ahlaksızlıklara mani olunamaz; çün
kü karaborsa esas itibarıyla bir ahlaksızlıktır. îkinci 
va mühim olan tedbir ise, bu memleketin içinde, bi
zim karaborsacıyı, istese de yapamayacak hale geti
recek olan iktisadi tedbirlerdir. Yani arzm talepten 
daha fazla olmasını temin edecek olan büyük yatırım
lara Devletin veya özel sektörün girmesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz size Allah'a hamdol-
sıın çok güzel hazırlıklar bıraktık. Bu -hazırlıkların 
üzerinde ümit ederiz sizler ilerlersiniz ve inşallah biz 
bir gün gelir, bu memleketin içinde sataşma olma
dan, aynı inanç, aynı ahlaki mefhumlar içinde konu
şan, ahlaksızlığı, karaborsayı hakikaten kökünden sil
meye çahşan insanlar olarak bir araya geliriz; fakat 
sizler eğer bunun üzerine daha ciddi tedbirlerle gir
mezseniz, Allah İndinde de mesulsünüz, millet indin
de de mesulsünüz. 

Bu önergeyi Milli Selamet Partisi Grapu adına 
destekleyeceğimizi ve inşallah bu tedbirlerin daha cid
di bir şekilde alınması için memlekette daha ciddi ça
lışmaların yapılmasını temenni eder, hepinize hür
metlerimi arz ederim. (MSP ve AP sıralarından alkış
lar). 

• BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın hatip. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grapu adına Konya 

Milletvekili Sayın İhsan Kabadayı, buyurun efen
dim. 

MHP GRUPU ADÎNA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
hepinizi hürmetle selamlarım. 
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Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bu mesele
de temelden müştekiyiz. Önerge sahibi arkadaşları
mızın tespitlerine aynen katılıyoruz ve hatta yenileri
mi de eklemek mümkündür; onları da kısmen söyle
meye çalışacağım. 

Bir dereceye kadar bu konunun temelinde, üretim 
ve tüketim dengesizliği vardır, doğrudur; ama bun
dan evvel çok daha ciddi meselelerin olduğu da bir 
vakıadır. Bunu çözebilmek için bütün tüketim malla
rında, özellikle demir ve çimento mevzuunda kara
borsa yapanları, karaborsa imkânlarından mahrum 
etmek için, milli stok müessesesini kurmak için ge
rekli çalışmaları yapmışızdır ve Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak milli stok rejimini kurmaya imkân ve
recek ve tüketiciyi koruyacak kanun teklifimiz ya
kında Yüce Meclise gelecektir. Öyle ümit ediyoruz 
ki, bu kanunun kabulüyle beraber bu dertlerin mü
himce kısmı dinecektir. 

Bu milli stok müessesesi mevzuunu, tarihin en es
ki efendisi olan Müslüman Türk Devleti asırlar bo
yu tatbik etmiş, «lojistik» denen, bugün bir ilmi konu 
olan, askerlik ve dünya ticaretinin temeli olan ikmal 
esasım Batılı bilmezken, ecdadımız koymuş, çölleri 
aşmış, atlaslara varmıştır. Bundaki neden; milli stok 
müessesesini kurması ve ciddiyetle işletmesidir. Bunu 
Batı bizden asırlarca sonra almıştır. Temenni ediyo
ruz ki, bu milli stok müessesesi kanunu kabul edildiği 
takdirde, karaborsanın kökü kazınacak, demir ve çi
mento tüketicisi mühim çapta korunmuş olacaktır. 

MHP olarak ayrıca iktaisadi konuların iktisadi 
tedbirlerle yenileceğine inanıyoruz. Polisiye tedbirler
le, jandarma tedbirleriyle bunların çözülmeyeceği de 
tarih boyu yapdan denemelerde, en son vermiş oldu
ğumuz İkinci Dünya Harbinde alman tedbirlerde de 
görüleceği üzere, bir vakıadır. Polisiye tedbirler, jan
darma tedbirleri bunu yenemez, milletin beklediğini 
veremez; verecek tek yol; iktisadi konular, kendine 
has kanunlar yoludur. Yukarıda arzına çalışmış oldu
ğum «Milli Stok Müessesesi», bu şifayı verecek olan 
en ciddi reçetedir. 

Ayrıca, hükümetlerin, doğacak şartlara göre bun
ları kısa sürede halletmesine mütedair yeterli huku
ki yetkilerin verilmesine de taraftarız. Mevcut statü, 
hükümetlere bu yetkiyi vermemektedir. Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak buna dair, hükümetlerin daha 
ciddi hukuki yetkilerle teçhıziyle ilgili kanunlara ait 
teklifleri de hazırlamış bulunuyoruz; kusa zamanda 
Meclisimize sevk edilecektir. Temenni ederiz ki, bu, 
Parlamentonun çeşitli kanatlarında tasvip görür. Şa-
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yet teklif kanunlaşırsa, yeni Hükümet, bu mevzuda 
dertleri dinmiş cemiyet bulur; onlara da bir nebzecik 
hizmet etmiş olabilirsek, Milliyetçi Hareket Partisi 
Grupu olarak kendimizi bahtiyar addedeceğiz. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, namuslu ka
zanç hürriyetinin savunucusu ve müdafiiyiz; ancak, 
soyguncu kazancın da kesinlikle karşısındayız. Kabul 
etmek lazımdır ki, şu memlekette namuslu kazananlar 
da var, kazanmayan da var. Namuzsuzca kazanç sağ
layıp, fakir fukarayı soyan, servet yapan, varislerine 
sadece mal biriktiren, mal bekçisi olan, halkın sırtın
da yaşayan ve halkı kene gibi soyanların hasmıyız, 
hasmı caniiyiz; ama namuslu, alm teriyle kazanç ya
pan tüccarın da müdafüyiz. O tip tüccarların cümle
sine selamet, ölmüşlerine rahmet, kazançlarına bere
ket diliyoruz; ama demin dediğim haksız kazanç sağ
layan soyguncuların da Allah cezasını, belasını ver
meden evvel, biz insanız, iradei cüzümüzle bu kanun
ları yapalım, tedbirleri alalım, cezalarını verelim diyo
ruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşümüz ve 
kabul ettiğimiz esaslar budur. 

Biz, bu önergeyi temelinden kabul ettiğimizi ve 
destekleyeceğimizi söylemiştik. 

Ecdadımız; «Dünyada mekân, ahrette iman» der, 
Türkiye'de ıbu kabil tedbirler alınmaz; demir, çimen
to sıkıntısı (böylesine gider, hükümetler bu işlere böy
lesine bakar ise, haber vereyim size, orta tabakanın, 
yani küçük sanatkârın, esnafın, işçinin, memurun 
dünyada mekân sahibi olması gayri mümkün olacak 
ve Allah geçinden versin, ölen böyle birisine de; 
«Dünyada mekân sahibi olmadı garip, bari uhrasmda 
iman sahibi olsun» diye dua edeceğimiz geliyor. 

Bugün Ankara'da oturuyorsunuz, Ankara değil 
taşra şehrinde dahi, kiracı olan küçük sanatkârın, es
nafın, memurun, işçinin kazancının yarıdan fazlası 
kiraya gitmekte, bir yıldan beri de kiralar şu demir, 
çimento nedeniyle kudurmuş, kiracıya evi ateşten 
gömlek, iğneden beşik olmakta, batmakta ve yat
maktadır. 

Bu yönüyle bu arkadaşlara, önergeyi verdikleri 
için teşekkür edeceğim; ama bu derdi halletmek için 
Meclis Araştırması hiç de şifalı olmayacak. «Buğday 
ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok» derler, buğ
dayı dilivermiş olmak gibi bir şifa vereceğiz. Mesele
nin kökünden hallini mutlak ve mutlak yasal yollar
la halletmek lazımdır. Bu biraz evvel arz etmiş oldu
ğum konuların, milli stok müessesesinin kanunlaşma
sına, hükümetlerin de bu mevzularda yeterli hukuki 
yetkilerle teçhizine bağlıdır, 
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Kendi görüşlerimize göre çimento karaborsasının 
nedeni tabandan evvel tavandadır, tabandan evvel 
zirvededir, özel sektörün çok kere yapmış olduğu çi
mento fabrikalarında, pek çok hissedar, çimento sa
hipleri, fabrika sahipleri kendi aralannda bir şirket 
kuruyorlar, tröst kuruyorlar, kendileri alıyorlar ve 
ikinci, üçüncü, dördüncü ellere, bilebildiğiniz fiyatı 
ekleyerek satıyorlar. Bu bir vakıadır, gerçeği saklaya-
mazsınız. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Başta Demirdler. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ben şahıslar 

üzerine inecek değilim. Ben derya dururken damlaya, 
orman dururken ağaca, koca çeç dururken deneye 
bakmam. Bizim, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ki
şilerle hesabımız yok, dertlerle hesabımız var. Biz ha
diseleri temelinden alır kurutmaya çalışınz, diğerlerine 
lafımız yok. Bizim görüş açımız bu. 

Böylece hem fabrika sahibi olup, hem de direkt 
tüccara, esnafa, halka çimento satmayan, ikinci el ola
rak şirket kuran, o kanallarla Çimento karaborsasını 
yaratan bu tüccarlara şamar atmak, yasal yollarla bu 
tedbiri almak lazım. 

Muhterem arkadaşım önergesinde çimentonun fi
yatını 23 - 24 lira olarak gösteriyor. Bugün resmi fi
yat o değil, 40 liradır; satış fiyatını da 50 - 55 lira de
diler, 70 - 80 liradır. Konya'da 80 liraya kadar satı
lıyordu. Şimdi fiyat düştü. Neden? Kış geldi de onun 
için fiyatı düştü. 

Hepinizin çevresinde çimento fabrikaları vardır; 
dikkat edin kış ayı revizör ayıdır, girmezler. Ben tuğ
la işletmecisiyim, bir fabrikaya hissedarım; kış ayın
da, ölü sezonda biz revizyon yapanz, tamir ederiz. 
Çimento fabrikalannın çoğu, çok kere maalesef ka
raborsa yapmak için Mayıs, Haziran gibi verimli ay
larda revizyona girerler. Revizyondaymış gibi görü
nürler, yaptıktan stokla ikinci, üçüncü ellere, dediğim 
deminki ölçülerle satabilmek içindir. Yeni Hükümete, 
çiçeği burnundayken, tomurcuk çağındayken bu ön
leyici tedbirleri alırsa, cemiyetin dertlerini, ıstırapla
rını dindirir ümidiyle söylüyorum. 

Demir de hemen hemen ona bağlıdır. Demirin 580 
kuruş resmi fiyatı, 11 - 12 Ura karaborsa satış fiyatı. 
Hayır, İzmir'de 13 - 14 liraya da satılıyor. Hem de 
fatura kesiyor; şaşarsın bu işe. 580 kuruşa Hükümet 
demirin kilosunu ilan eder, 13 - 14 liradan karaborsa 
satar, fatura da keser. Nasıl olur? «Cin işi, şeytan 
işi» akıl ermez bu işe. Böyle bir iştir bu. Ben akıl 
erdiremedim, inşallah yeni gelen Hükümet akıl er
dirir de bu dertlere çare bulur. 

Çimento ve demirde karaborsanın en büyük ne
denlerinden birisi de, fakir fukara, küçük esnaf bu fab
rikalara depozit para yatıramaz. Bunlar kendi ölçü
lerine göre bir ölçü vaz etmişlerdir. En aşağı 500 bin
den başlayan, 1 milyonu aşan depoziti çimento fabri-
kalanna verirseniz çimentoyu alabilirsiniz, veremezsem 
n'iz alamazsınız. Veremeyen esnaf alamaz. Alanlar sa
yılıdır, şu elin parmaklan kadar sayılı kişiler aldıklan 
için, karaborsayı da onlar yapar. Böylece depozit işi
ne de çare bulucu , çimento satışını tabana yayıcı ted
birler almak yeni Hükümetin vazifesi olsa gerek. 

Demir karaborsası da anı ölçüıere dayalıdır. İz
mir, İstanbul, Ankara'da belirli tüccarlara demir fab
rikaları demir verir, onun depoziti daha ağırdır. Da
ğın tepesindeki, zirvedeki tüccar verir, fakir fukara, 
orta halli tüccar veremez; veremediği için de o tekel 
olarak alır, geri tarafım tırpanlar, demir karaborsası 
da böyle doğar. 

Böylece Devlete bağlı resmi fabrikalann irikıyım 
tüccara demir verebilmek için uyguladığı sistem kara
borsanın ta kendisi, kaynağıdır. 

Sıtmayı yapan tüccardan evvel, batağını yaratan 
tevzi sistemindeki hatadır. Sivrisinek öldürmekle sıt
mayı önleyemezsiniz. Sıtmayı önlemenin yolu batağı 
kurutmak ise, demir fabrikalanndaki bu tevzi esa
sım kendi bünyenize uygun hale getirici tedbirleri al
maya mecbursunuz* 

İkinci kaynağı da haddehanelerdir; karaborsayı 
tahrik eden nesnelerden birisi de budur. 

Bu tedbirler alınırsa, mühim çapta karaborsa ön
lenil'. Alınmaz ise, halk dertli, biz söylemeye devam 
ederiz, 

Hal böyle iken, evet halk zamlardan şikâyetçi de
ğil; gezdim, dolaştım; tabanda gezen bir. insanım ben 
- af buyurun - pek çoğunuz gibi tepeye çıkmadım, 
çıkmak niyetim de, gücüm de yoktur, şansım da 
yoktur; gezmeye devam edeceğim, halimden memnu
num; halk zamlardan değil karaborsadan şikâyetçi. 

Karaborsayı önleyici tedbiri alan hükümetler mu
vaffak olacaktır, dua alacaktır; işin özü bu; ama yi
ne Türkiye'de bakarsınız karaborsa çimento bulunu
yor, demir bulunuyor, inşaatlar yapılıyor. Yapılıyor, 
ama bunda kazanç farkı, belirli tüccarın cebine haram 
para olarak giriyor. 

Hükümetler olarak hem o kişiyi, ahlâk zafiyetin
den, günaha sevk ediyoruz, hem de fakir^fukara hak
kını korumayarak Hazinenin dolmamasına, verginin 
alınmamasına vesile olarak cemiyeti derili kılıyoruz. 
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Yeni Hükümet, bu boşlukları görerek tedbirlerini I 
buna göre alırsa, sanıyoruz ki, muvaffak olur; ama I 
diyeceğim kesin netice şudur ki, Meclis Araştırması I 
şifa verici bir reçete olmayacaktır, ilacım bulamaya
caktır, tadımlık misillü, iftariyelik mîsillü kalacaktır, 
sofrasında dertleri giderici çeçinde ıstırapları dindirici 
neticeye varmayacaktır* I 

Gelin, araştırmayla değU de, bu dertleri dindirici 
yasal yolla harekete geçelim, vaktimizi, zamanımızı 
ona verelim; Milli Stok Kanununu sevk edeceğiz, ka
nunlaştıralım; geri tarafını da, gelen Hükümet, boşluk
ları varsa ikmal etsin; bunu çıkaralım diyeceğim. 

Benim konuşmalarım kısaca, Milliyetçi Hareket I 
Partisi Grupu adına, bu kadar olacaktır. Lütfen lafın 
çoğu değil özü matluptur; affedin beni, özünü söyleme
ye çalıştım. Gelen hükümetler de bu istikâmetlerde ted
bir alırsa, dertlerin dineceği ümidiyle cümlenizi hür
metle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kabadayı. 
Önerge sahipleri adına Sayın Müfit Bayraktar?., 

Yok. 
önergede imzası olanlardan Sayın Şinasi Osma, 

buyurunuz, I 

Sayın Osma, konuşmanız 10 dakikadır efendim. 
SİNASİ OSMA (İzmir) — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; mesele tavazzuh etmiştir. Ben, önerge
de imzası bulunan bir arkadaşınız olarak, gayet kısa 
birkaç şey söylemek istiyorum. 

Yerdiğimiz önergenin tüm parti grupları tarafın
dan benimsenmiş olmasından ötürü memnuniyet duy
maktayız. I 

Demir ve çimento mevzuunda açılacak bir Meclis I 
Araştırması sayesinde, bu mevzuda, memleketimizde 
bir huzurun teessüs edeceği ve bu mevzuda çalışan-

"~ lann huzura kavuşacağı kanaatindeyim. 

Ümit ediyorum ki, demir ve çimento mevzuunda
ki karaborsa mücadelesi, diğer üretim ve tüketim mal
ları üzerinde de işletilebilsin. 

Bu vesile ile, Meclis Araştırması önergemize müs
pet oy vereceğiniz inancıyla, hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Osma. 
Sayın arkadaşlarım, Meclis Araştırması önergesi 

üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Bora Milletvekili Müfit Bayraktar ve 11 arkadaşı

nın karaborsa satış yapan demir ve çimento bayileri
ni saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca | 
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bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesini 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.» Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın arkadaşlar, Meclis Araştırması yapacak ko
misyonun 15 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tari
hinden başlamak üzere, üç ay olmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.» Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim, 

Teşekkür ederiz, 

2. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 
arkadaşının, süt üreticisini koruyucu ve hayvancılığı 
geliştirici tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/15) 

BAŞKAN — Şimdi efendim, gündemin 2 nci sı
rasında bulunan diğer bir araştırma önergesine geçiyo
rum 

Hükümet?... Hükümet yok efendim. 
Bir defaya mahsus olmak üzere erteliyoruz efen

dim, 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Hükümet var 
efendim, orada oturuyor. 

BAŞKAN — Efendim, katılmak istemiyor. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Nasıl katılmaz 
efendim? Hükümet olarak orada oturuyor, Sayın Baş-
kan< 

BAŞKAN — Efendim, bu, ihtisas konusudur. (AP 
sıralarından «Orada oturan Bakan arkadaşımız ihtisas 
sahibidir.» sesleri) 

Rica ederim efendim. 
3. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 

arkadaşının, basın mensuplarına yapılan saldırılar ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/2) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündemin 3 ncü 
sırasında bulunan Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergeye geçiyoruz, 



M. Meclisi B : 89 10 * 1 . 1978 0 : 1 

Hükümet?. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Bakan 

var. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir dakika lüt
fen. 

Sayın Hükümet, mevcutsunuz değil mi efendim?. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Ankara) — Sayın Başkan, bu konuyla ilgili 
Hükümet temsilcisi yok. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet adına görüşme
lere katılacak Sayın Bakan yok. O itibarla bir defa
ya mahsus olmak üzere bunu da erteliyoruz. 

Sözlü sorulara geçiyoruz efendim. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz' 
in, Elazığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine iliş
kin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. 
(611) 

BAŞKAN — Sayın Şaşmaz?... Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
2. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in, dö

vize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/9) 

BAŞKAN — Sayın Özdemir?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 
Hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/10) 

BAŞKAN — Sayın Gazalcı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. — Minasa Milletvekili Hasan Ali Dağlının, 

1976 yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/U) 

BAŞKAN — Sayın Dağlı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do
ğanın, tuz ihtiyacının karşılanması için alman ön
lemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/14) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Doğan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 
6. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, Ga

ziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has
tanesinin birleştirilmesi nedenleri ile tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/15) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Doğan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 
7. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'in, lastik 

fabrikalarının hammadde ithalatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/16) 

BAŞKAN — Sayın Kenan Akman?., Yok. 
Hükümet adına Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı 

için, Meclis Araştırması, Genel Görüşme ve sözlü 
sorulan sırasıyla görüşmek üzere, 11 . 1 . 1978 Çar
şamba günü saat 15.0O'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.17 

»>-*<c 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, istanbul 
Milletvekili Sadettin Bilgiç'in bir şirkete ortak olduğu 
ve teşvik belgesi aldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'in yazılı cevabı. 
(7/40) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 . 7 . 1977 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakam tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla 
arz ederim. 

Adana Milletvekili 
Hasan Cerit 

Soru : 
1. Merkezi Şarkikaraağaç'ta bulunan Sağlık 

Bankasına Dr. Sadettin Bilgicin (Millî Savunma 
Bakanı) ne kadar borcu vardır? ödenmiş midir? 

2. Aym şahsın ortak bulunduğu bir şirket ve 
kurum var mıdır? Sermayesi ne kadardır? 

3J Sadettin Bilgiç ve ortağı olduğu şirket şimdiye 
kadar ne kadar teşvik belgesi almıştır? 

TC 
Ticaret Bakanlığı 10 . 1 . 1978 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14(0114.1/28) 641 

Şirketler 
Konu : Yazılı soru önergesi hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/40-309/01531 sa

yılı yazılan. 
b) - 26 . 12 . 1977 tarih ve 7/40-309/01531 

saydı yazdan. 
İlgideki yazılarına ekli, Adana Milletvekili Sayın 

Hasan Cerit'in 28 . 7 . 1977 tarihli soru önergesinde 
cevaplandırlıması istenilen hususlar aşağıda sırasıyla 
cevaplandınlmıştır. 

1. Sağlık Bankası Türk Ticaret Kanununun 
324 ncü maddesi gereğince sermayesinin 2/3 sinden 
fazlasını yitirdiğinden Şarkikaraağaç Asliye Hukuk 
Mahkemesine 24 . 3 . 1975 tarih ve 1972-145, 1975-43 
sayılı karan ile feshedilmiş olup halen tasfiye halinde 
bulunmaktadır. 

Tasfiye Kurulunun Bakanlığımıza intikal eden 
5 . 7 . 1976 tarih ve 1 sayılı kararına ekli belgelerde 
feshedilen Bankanın eski yöneticilerden 4 818 014,25 
liralık alacağı olduğu ve ilgililer hakkında bu alacak
tan ötürü icrai kovuşturmaya geçildiği anlaşılmıştır. 

Ancak Bankanın eski yöneticilerinden olduğu bi
linen Sadettin Bilgiç'in bu borçtaki hissesinin ne mik
tarda olduğu anlaşılamamış ve bu konuda Banka tas
fiye kuruluna gönderilen yazımıza da bir cevap alı
namamıştır. 

2. Bakanlığımızda mevcut Şirket kayıtlarının in
celenmesinde Dr. Sadettin Bilgiç'in halen Fibitaş Or
man Ürünleri Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şir
ketine 100 000 lira ile kurucu ortak bulunduğu ve bu 
Şirketin sermayesinin 80 000 000 lira olduğu anlaşıl
mıştır. 

Diğer taraftan, Sadettin Bilgiç ile aralarında akra-
bahk derecesinin tespiti mümkün olmayan ve Bilgiç 
soyadını taşıyan bazı şahıslann çeşitli şirketlerde or
tak olduğu tespit edilmiştir. 

3. Teşvik belgeleri Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığınca verildiğinden Dr. Sadettin Bilgiç ve ortağı 
olduğu şirketlerin bugüne kadar ne kadar teşvik bel
gesi aldığı yolundaki bilgilerin mezkûr Bakanlıktan 
temin edilebilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Teoman Köprülüler 

Ticaret Bakam 

2. — İçel Milletvekili Veli Yıldız'ın, BAĞ - KUR 
iştirakçilerinin emeklilik durumlarına ilişkin sorusu ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzarın yazılı ce
vabı. (7/81) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Aşağıdaki sorumun Sosyal Güvenlik Bakanı tara

fımdan yazdı olarak yamttanmasına aracılığınızı saygı 
île rka edenim. 2.9.1977 

İçel Milletvekili 
Veli Yıldız 

(BAĞ - KÜR kapsamına giren ve 10 yıl hizmet 
belgesi ahp yaş haddini dolduran binlerce esnaf ve 
sanatkârlarımızın Ekim ayında emekliye sevkedfldik-
lerini öğrendim. Kademelere göre verilecek ücretler 
1972 senesinde saptanmıştı. Aradan 5 yd gibi bir za
man geçmesine rağmen hâlâ derece farkı verihnenıesi 
bütün maddelere % 100 zam konduğu bugünlerde 
düşük derecelerle emekli olacak esnaf ve sanatkârla-
nmız mağdur duruma düşeceklerinden mağduriyetle
rinin ortadan kalkması için : 

1. Emekli olacak esnaf ve sanatkârlara 2 üst de
rece vererek emekli edilmesi düşünülüyor mu? Düşü
nülüyorsa ne zaman verilecek? 
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2, BAĞ - KUR iştirakçılarının kadınlarda 50 eA 
keklerde ise 55 yaşında emekli olmaları uygulaması 
ne zaman yapılacaktır? 

3. BAĞ - KUR'a kayıtlı üyelerin derecelerinin 
memurların aldığı maaşlara göre kademe farkı uygu
lanıp uygulanmayacağının bildirilmesi? 

TC 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6.1.1978 

Sosyal Güvenlik 
Kuruluşları 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 4.5.9/239 

Konu : Soru önergesi Hk. 
Millet (Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 
2Jİ2.1977 tarih ve 7/81.708/02685 sayılı yazı. 

İçel Milletvekili Veli Yıldız'ın BAĞ - KUR iştirak
çilerinin emeklilik durumlarına ilişkin yazılı soru öner* 
gesi incelenmiştir. 

11. Bakanlığımızca hazırlanmakta olan BAĞ -
KUR Kanunu tadil tasarısında sigortalılar lehine bazı 
değişiklikler yapılması düşünülmüş ve bu hususta ge
rekli çalışmalara başlanılmıştır, 

2. Yaşlılık aylığı bağlanmasınd ı emsal kuruluş
larda olduğu gibi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 
yıllık sigortalı olma halinde yaş tahdidi kaldırılmış, 
ancak 15 yıllık sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak 
kazanabilmeleri için kadınlarda 50, erkeklerde 55 ya
şını doldurma şartı konmuştur. 15 yıl prim ödemeden, 
en az 5 tam yıl prim ödeyerek yaşlılık aylığına hak 
kazanacaklar için kadınsa 55, erkekse 60 yaşının kal
dırılması; Kuruma çok kısa zamanda yükleyeceği bü
yük mali külfetten dolayı sakıncalı görülmüştür. 

3. BAĞ - KUR'a kayıtlı üyeleriı basamaklarının 
Devlet memurları katsayısına bağlanması ve bunun 
sonucu emekli aylıklarında hareketlilik sağlanması ay
rıca taban ve tavan tutarlarının emsal kuruluşlarla pa
ralel hale getirilmesi konusunda incelemeler yapıl
maktadır. 

BAĞ - KUR Kanunu tâdil tasarısı hakkında tek
nik ve aktüaryel çalışmalar sürdürülmektedir. Çalışma
lar bitirilir bitirilmez Bakanlar Kuruluna sevkedilecek-
tir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hilmi İşgüzar 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
3. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İzmir 

BMC Fabrikasının sac stokuna ilişkin sorusu ve Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı. 
(7/127) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu 
saygılarımla dilerim. 14.10.1977 

İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

iSoru : 
1. İzmir BMC fabrikası için 1977 yılında her tür 

kaynaktan ne kadar sac tahsis edilmiştir? 
2. Son fiyat artışları nedeniyle yapılan mal bil

diriminde sözü edilen fabrika ne kadar stok sac bil
dirmiştir? 

3. BMC fabrikasının elindeki stok saclardan bir 
kısmını işlemeden başka şirketlere devretmesi yasal 
mıdır? 

a) Bu konuda herhangi bir kontrol yapıfanakta-
mıdır? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji 9.1.1978 

Bakanlığı 
Basın Yayın ve Halkla 

Münasebetler Dairesi 
Reisliği 

Sayı : 23-01/MF-2-İ148 
Mevzuu : Sayın Neccar Türkcan'ın ya
zılı soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

2.12.1977 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 7/127^861 
/03839 sayılı emirlerinize c : 

İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın yazılı 
soru önergesi cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın yazılı 
soru önergesine cevabımızdır. 

1. İzmir BMC Fabrikası 1977 yılı içerisinde ba
kanlığımızdan ithal için saç tahsisi almamıştır. Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş.'nden aynı yıl 
içerisinde 886 ton soğuk haddelenmiş saç, 109 ton 
sıcak haddelenmiş saç ve 506 ton tevha satınahnmış-
tır. 

2. Son fiyat artışları ile ilgili olarak ne kadarhk 
stok bildiriminde bulunduğu tarafımızca bilinmemek
tedir. Bu konuda Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

3. Tahsis verilen firmalann elindeki stok saçlar
dan bir kısmının işlemden başka şirketlere devretme
si kanuni değildir. 



M. Meclisi B : 89 10 .: 1 . 1978 O : 1 

4. Bu mevzuda ihbar alınması halinde gerekli 
kontrollar yapılmaktadır. Bakanlığımız kontrol ko
nusunda bundan sonra yeni tedbirler alacaktır. 

Orhan Alp 
Sanayi ve Teknoloji Bakam 

4. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, muh
tar maaşlarının ödenmeyiş nedenlerine ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı. 
(7/152) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 30 . 11 1977 
İzmir Milletvekili 
Neccar Türkoan 

1. Devletin yerel yönetim temsilcisi olan muhtar
ların maaşları halen verilmemekte olup muhtarlar 
BAĞ - KUR primlerini ve Hazineye ait harç pulları
nı kendi paralarından ödemekte. Bu da yoksul muh
tarları zor duruma düşürmektedir. 

Bakanlığınız muhtarların maaşlarını ne vakit öde
meyi düşünüyorsunuz? 

2. Maaşların yasalaşmasından bu yana biriken 
muhtar maaşlarını muhtarların zor durumunu önle
mek için hemen ödemeyi düşünüyor musunuz? 

3. Muhtar maaşlarının ödenmesi yasa gereği ol
duğu halde bugüne kadar ödenmemesinin sebepleri 
nelerdir? 

TC 

Maliye Bakanlığı 5 , 1 . 1978 
K Y - 1 6 

Bümko : 115602 <* 1183 - 539 
Konu : Muhtar ödenek
leri Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 7 . 12 . 1977 tarih ve 7/152-1034/4762 sayıh 
yazınız. 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın muhtar ma
aşlarının ödenmeyiş nedenleri ile ilgili soru önergesi 
incelendi : 

29 . 8 . 1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Öde
nek ve Sosyal Güvenlik Yasası 10 Eylül 1977 tarih ve 

16053 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Bu kanun gereğince yapılacak ödemeleri karşıla
yacak ödenek aktarma yolu ile sağlanamayacağından, 
bakanlığımızca olağanüstü ek ödenek kanun tasarısı 
hazırlanarak 27 .10 . 1977 tarihli ve 111713-339/30800 
sayılı yazımızla, TBMM ne sevi edilmek üzere, Baş
bakanlığa sunulmuştur. Bu tasarı ile muhtar aylıkla
rının ödenmesini sağlamak üzere 302 797 200 TL. hk 
ek ödenek öngörülmüştür. Bu tasarının Parlamento
da görüşülüp kanunlaşmasından sonra, muhtar öde
neklerinin ödenmesi imkân dahiline girmiş olacaktır. 

Arz ederim. 
Cihat Bilgehan 

Maliye Bakam 

5. — Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çane-
ri'nin, Çanakkale Vaih'.ne ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7[160) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi say
gılarımla rica ederim, 27 .12 .1977 

Çanakkale Milletvekili 
O. Orhan Çaneri 

Çanakkale Valisi Babür Unsal Gelibolu Yarım
adasında yazlık bir ev yaptırmaktadır. 

1. Vali bu evin arsasını kimden ve ne zaman sa-
tınalmıştır, parasını ödemiş midir? 

2. Valinin yaptırmakta olduğu bu evin ruhsatı 
var mıdır? Yoksa kaçak inşaat muamelesi yapılmış 
mıdır? 

3. Çanakkale YSE araçlarının bu ev inşaatında 
kullanıldığı söylenmekte ve ihbarlar yapılmaktadır. 
Aynı zamanda, valinin bu inşaat için; Devlete bağlan
tılı iş yapan müteahhitlere malzeme satın aldırdığı ih
barı vardır. Mesela, 4 . 10 . 1977 tarihinde valinin evi 
için 400 kg. inşaat demiri satınahp 5 400 TL. öde
yen Süleyman Kılıç vilayet dahilinde resmi konut 
inşaatı yapan yüklenicidir. Resmi inşaat yüklenicisi 
olan bir şahsın, o ilin valisinin özel konut inşaatı için 
demir parası ödemesi ve bunu valinin kabul etmesi 
en azından tahkikatı gerektirdiğine göre; bu konuda 
ve yukarıda bahsedilen diğer konularda gerekli tahki
katı yaptıracak mısınız? 

4. Çanakkale valilik makam arabası ne zaman, 
kaç liraya ve kimden satın alınmıştır? Eski makam 
arabası hangi nedenle ve kime satılmıştır? 
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TC 
İçişleri Bakanlığı 5 . 1 . 1978 
öz. İş. Gn. Md. 

Şb. Md. Değ. ve Atama 731/68 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 12 . 1977 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/1604115/5456 sayılı yazınız. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Osman Orhan Ça-
neri'nin Millet Meclisi Başkanlığına tarafımdan yasoh 

olarak cevaplandırılması isteği ile sunduğu soru öner
gesindeki hususların mahallinde incelenmesi için, bir 
mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. 

İnceleme sonucundan ayrıca bilgi verilecektir. 
Arz ederim. 

Prof. Korkut Özal 
İçişleri Bakam 

mum 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

89 NCU BİRLEŞİM 

10 . 1 . 1978 Saü 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖı 

RÜŞMELER 
1. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 11 ar

kadaşımn, karaborsa satış yapan demir ve çimento 
bayilerini saptamak amacıyla Anaaysanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/14) 

2. — Balıkesir Milletvekili SaduUah Usumi ve 10 
arkadaşımn, süt üreticisini koruyucu ve hayvancılığı 
geliştirici tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
Miskin önergesi. (10/15) 

3. — Balıkesir Milletvekili SaduUah Usumi ve 10 
arkadaşımn, basın mensuplarına yapılan saldırılar ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/2) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tabir Şaşmaz' 
in, Elazığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine iliş
kin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/1) 

2. — Sivas Milletvekili Mahmut özdemniin, dö
vize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/9) 

3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 
Hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/10) 

4. — Manisa Milletvekili Hasan Ali DağlTnın, 
1976 yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına ilişkin 

.Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/11) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-
ğan'ın, tuz ihtiyacımn karşılanması için alınan ön
lemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/14) 

6. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, Ga
ziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has
tanesinin birleştirilmesi nedenleri ile tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi^ (6/15) 

7. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'm, lastik 
fabrikalarının hammadde ithalatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/16) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




