
   

 

 

Sayın Cumhurbaşkanına bağlı olarak görev yapan Devlet Denetleme Kurulunca 

incelenmesi gerektiğini düşündüğüm iki konuyu Sayın Genel Sekreterin dikkatine sunmak 

istiyorum.  

 Çimento sektöründeki kartel kırılmazsa bunun faturasını halk ödemek 

zorunda kalır 

Birincisi Türkiye'deki çimento konusudur. TMSF, birçok çimento fabrikasını çok 

yüksek fiyatlarla sattı. Kendi açısından en doğru olan işi yapmıştır. En yüksek fiyatı verene 

bunu ihale etmiştir, bu açıdan herhangi bir sorun yoktur. Ancak, çimento sektöründe bir kartel 

vardır. Rekabet Kurulu kararlarıyla bu belirlenmiştir; ancak, Rekabet Kurulu kararlarıyla bu 

kartellerin yıkılması, çözülmesi maalesef mümkün olamamıştır. Burada ciddî olarak Devlet 

Denetleme Kurulunun çimento sektörünü incelemeye alması ve bu konuda yapılması 

gerekenleri de bir öneri olarak, hem kamu yönetimine, hem kamuoyuna duyurması gerektiği 

kanaatindeyim. Çünkü, çimento fabrikalarının çok yüksek fiyatla satılmış olması nedeniyle 

bugün için TMSF açısından ve TMSF’ye borçlu bankacılar açısından iyi gibi gözüken bu 

durum. Ama, o yüksek fiyatların faturasının ileride halktan çıkacak olması nedeniyle, aslında, 

gerçekte, geniş baktığımızda toplum yararına, vatandaş yararına bir durum değildir. Kartel 

vardır bu piyasada, bir pazar bölüşümü vardır. Bu bölüşüm, maalesef, Rekabet Kurulu 

kararlarıyla da önlenememektedir. 

 Bazı ihaleler usulüne uygun yapılmıyor 

İkinci konu şudur: Antalya Havalimanının ikinci dış hatlar terminal ihalesinde bir 

firmanın kayrıldığı kanaatindeyim; bunu soru önergelerine de konu ettim. Konu şudur: İkinci 

dış hatlar terminal binası inşaatı ihale edilmiştir, yap-işlet-devret yöntemiyle yapılmıştır. Bu 

ihaleyi bir şirket almış, bir ikincisi kaybetmiştir; ancak, kaybeden şirket, daha sonra ihaleyi 

kazanan şirkete yüzde 50 oranında ortak edilmiştir. Bu kazanan şirket, iktidar partisinin 

Antalya’daki çalışma kamplarının yapıldığı tatil köyünün sahibidir. Her ne hikmetse, bu şirket, 

Galataport ihalesinde de, hep o bizim gündemimize gelen Ofer’in de (yüzde 20 oranında) o 

konsorsiyumun da ortağı olmuştur. Bir şekilde, nerede, hangi ihale varsa, birtakım güçler, o 

ihaleye, bu şirketi, birtakım konsorsiyumlarla veya birtakım zorlamalarla ortak etmekte, 

sokmakta, bu, bir şekilde, mevzuat arkasından dolaşılmak suretiyle aşılmaktadır. Bu ihalenin 

usulüne uygun olarak yapıldığı kanaatinde değilim. Bunları, Sayın Cumhurbaşkanının 

dikkatine ve takdirine sunuyorum.  

Konuşma metninin tamamına http://www.tbmm.info/mehmetakifhamzacebi 

adresinden ulaşılabilir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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