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BAŞKAN — Erdeniir'in konuşmasını ka
bul edenler... Sayınız... (Gürültüler) Yeni baş
tan efendim, rahatlıkla sayacağız. Başkanlık,
ne şekilde tecelli ederse memnuniyetle kabul
eder. Sayın Erdemir'in konuşmasını kabul etmiyenler... 75 e karşı 83 oyla kabul edilmemiştir.
(Orta sıralardan gürültüler)
Buyurun bağlayın sözünüzü Sayın Erdemir..
(M. P. sıralarından : «Yanlış sayıldı» sesleri),
(«ayağa kalkarak sayılsın» sesleri)
İhtilâf yok ki... İhtilâf olduğu zaman ayağa
kaldırılarak sayılır. Kâtiplerin ikisi de tıpatıp
saydı. Buyurun, bağlayın, lütfen.
(Soldan, gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar)
Sayın Erdemir, ifadenizi bağlayın lütfen...
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın
Başkan, ifademi bağlamam konuşmamı bitirme
me bağlıdır.
BAŞKAN — Nasıl olur efendim, müddetiniz
doldu.
MEMDUH ERDEMİK (Devamla) — Acık
fikirlerimiz karşısında, korkanların- gayretiyle
konuşmamıza mâni olmak istemişlerdir. Ama de
vam edeceğiz. (Ortadan ve sağdan, bravo sesle
ri, alkışlar)
BAŞKAN — Peki efendim, vaktiniz dolmuş
tur. Tamam.
Efendim yeterlik önergeleri vardır. Altı ar
kadaşımız konuştu, ((lürültüler) Müsaade edi
niz. Bunları okutmadan evvel Bakanları konuş
turacağım ve bakanlardan sonra bir arkadaşımı
za söz vereceğim, ondan sonra yeterlik önerge
lerini okutacağım.
Sayın Sanayi Bakanı Ali Naili Erdeni, buyu
run, konuşmak için. 15 dakika vardır, ister misi
niz, 15 dakikalık müddetle Bakan konuşsun,
yoksa saat 13,00 ten sonra mı devam edelim?
(15 dakika konuşsun sesleri) («öğleden sonra
«levam ederiz», sesleri)
15 dakika sonra sözünüzü keseceğim, ister
misiniz, konuşacak mısınız Sayın Bakan.
SANA Y t BAKANI-ALİ NAİLİ ER D MM
(İzmir) — Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurun, efendim.
Bil âh ara devam edersiniz, saat 13,00 ten
sonraki oturumda.
SANAYİ BAKANİ ALİ NAİL! ERDEM
(İzmir) — (Adalet Partisi sıralarından alkış
lar.) Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri;
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grupları adına dikkatli bir mahsulün neticesi
olarak konuşmalarda bulunan arkadaşlara peşi
nen teşekkür etmek isterim. Esası itibariyle
grupları adına vâki konuşmaları hemen hemen
5-6 maddenin içerisinde toplamak mümkün. Kı
sa kısa kendilerine arzı cevapta bulunacağım.
Sayın C. H. P. Grupu adına konuşmada bu
lunan Burhan Akdağ, Azot Sanayii gübre fiatlart, pancar, çimento, kâğıt 1965 yatırımları
Ereğli Demir - Çelik, küçük sanayi siteleri ve
işletme kredileri, 5590 sayılı Kanun, montaj
Talimatnamesine temas buyurdular.
«Türkiye'de mevcut gübre fiyatları dünya fi
yatlarının yedi mislidir» şeklindeki beyanı haki
katlere intibak etmemektedir. Halen, fabrika
teslim fiyatı ton olarak amonyum sülfat 450 li
ra, amonyum nitrat 400 lira, memlekette amon
yum sülfat tek fiyat 630 lira, amonyum nitrat
600 liradır. Dünya piyasasında, bâzı memleket
lerin fiyatlarını vermek isterim.
BURHAN AKDAĞ (Sakarya) — Maliyet
fiyatlarım mı?
SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Aynen tatbik edilen fiyatlar ne
ler ise onları arz edeceğim, Sayın Burhan bey.
Batı Almanya'da, 513 lira amonyum sülfat.
Fransa'da. 643,77 amonyum sülfat, İngiltere'de
508,4.8 amonyum sülfat.
Amonyum nitrat Batı Almanya'da 538,35,
Fransa'da 552,25, İngiltere'de 533,90 satış fi
yatlarıdır. Amerika'da 550,34.
Çimento, kuru sisteme geçen fabrikalar : Af
yon, Söke, Ankara ve Sivas. Afyon, Söke ve
Ankara 1965 senesi sırasiyle hangi halde oldu
ğunu, ne safhalar arz ettiklerini arz ediyorum :
Elâzığ'ın tevsii tamamlanmıştır. 6 Hazirandan
itibaren tecrübe işletmesine başlıyacaktır. Af
yon, Söke fabrikalarının kuru metoda tahvili
15 ilâ 30 Haziranda bitirilmiş olacaktır. Ada
na fabrikasının ikinci ünite montaj işlerine
başlanmıştır.
Yine çimento mevzuunda tevcih buyurduk
ları bir sual : Bartın Çimento Fabrikasında cü
ruf, Çorum, Afyon, Adana ve Gaziantep fabri
kalarında translı katkı maddesi kullanılmakta
dır. Bu sebeple, yalnız Bartın fabrikasında 1963
de istihsal 173 000 ton iken 1964 de 242 000 to
na çıkarılmıştır.
Sayın Sözcünün konuşmalarında belirttikle
ri bir hususa derhal iştirak ediyoruz : Boşluk-

