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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- İstanbul Milletvekili Ediz Hun'un, Birleşmiş Milletler Çocuk Hak

ları Sözleşmesinin kabulünün 12 nci yıldönümüne ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı 

2.- Konya Milletvekili Mustafa Sait Gönen'in, üniversite çalışanlarının 
özlük haklarına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Adalet Bakanı Hikmet 
Sami Türk'ün cevabı 

3.- İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir'de meydana gelen sel 
felaketine ilişkin gündemdışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Abdülkadir Akcan'ın cevabı 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.- Adana Milletvekili Yakup Budak ve 19 arkadaşının, çalışan çocuk
lar ile sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 
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Savfa 

2.- Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Konya Millet
vekili Veysel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğ-
lu'nun, ekonomi yönetiminde başarılı olmayarak ekonomik çöküş sürecini 
hızlandırdığı ve dış ekonomik ilişkilerde Türkiye'yi küçük düşürücü dav
ranışlar sergilediği iddiasıyla Devlet Bakanı Kemal Derviş hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/23) 669:671 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 671:672 

1.- Almanya'da yapılacak olan Avrupa Birliğine Giriş 3 üncü Par
lamenter Forumuna, TBMM'yi temsilen, İstanbul Milletvekili Zafer 
Güler'in katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/926) 671 

2.- Brüksel'de yapılacak olan, Avrupa Parlamentosu Başkanı ile Aday 
Ülke Parlamento Başkanları 12 nci Toplantısına ve Milano'da yapılacak 
olan, Avrupa Birliğinin Genişlemesi; Dünün Avrupasından, Yarının Av-
rupasına konulu toplantılara, TBMM'yi temsilen TBMM Başkanvekili 
Yüksel Yalova'nın katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/927) 671:672 

3.- TBMM Başkanı Ömer İzgi ve beraberinde altı milletvekilinden 
oluşan bir Parlamento heyetinin, Romanya Senato Başkanı Nicole 
Vacariou'un davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/928) 672 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 672:673 

1.- Plan ve Bütçe Komisyonu, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarında bağımsız milletvekillerine 
düşen birer üyelik için başvurulara ilişkin, Başkanlık duyurusu 672:673 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 673 

1.- Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunlarının Araştırılarak 
Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu Raporu (10/10) (S. Sayısı: 697) 673:709 

V.- SORULAR VE CEVAPLAR 710 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 710:769 

1.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, sanayici ve 
işadamlarının KDV alacaklarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal 
Derviş'in cevabı (7/4739) 710:711 

2.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, dış kredili belediye 
projelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet 
Bahçeli'nin cevabı (7/4790) 712:716 

3.- Ankara Milletvekili Cemil Çicek'in, özelleştirme kapsamına alınan 
KİT'lerde çalışanların durumlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz 
Karakoyunlu'nun cevabı (7/4896) 717:719 
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4.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun; 

Rize İlindeki kanalizasyon projelerine, 
Rize İlindeki köy yollarına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/4923,4924) 720:742 
5.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep Klavuzlu 

Barajının ödeneğine ve ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu ve Ener-
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'm cevabı (7/4959) 743:744 

6.- Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, Suluova Pan-Et Entegre 
Tesislerine ve soğan üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/4961) 745:746 

7.- Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, Amasya-Suluova Or
ganize Besi Bölgesi projesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/4963) 747:748 

8.- Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, safran bitkisi üretimine iliş
kin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı 
(7/4980) 748:750 

9.- Bursa Milletvekili Kenan Sönmez'in, Uludağ Millî Parkına ilişkin 
sorusu ve Orman Bakam Nami Çağan'ın cevabı (7/4982) 751:752 

10.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, bazı temel gıda ürünlerinin 
fiyatlarındaki artışa ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/5001) 753:754 

11.- Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, Bursa'da yerel bir gazetede 
yayımlanan Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı ile ilgili habere ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Nejat Arseven'in cevabı (7/5005) 755:756 

12.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, bakanlığın faaliyet
lerine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın cevabı (7/5012) 756:757 

13.- Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, TEAŞ-Orhaneli Termik Santrali 
İşletme Müdürlüğünde görevli bir işçinin başka santralde geçici olarak 
görevlendirilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve-Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Zeki Çakan'ın cevabı (7/5017) " 758:761 

14.- Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa İlindeki doğalgaz 
aboneliğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki 
Çakan'm cevabı (7/5021) 762:766 

15.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, et tüketimine ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/5024) 767:769 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi adına: 
Kendi kaderini belirleme hakkına, özgürlük ve bağımsızlığına kavuşan Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinin 18 inci kuruluş yıldönümünü; 
Millî Futbol Takımımızın Avusturya Millî Futbol Takımını yenerek Dünya Kupası maçlarına 

katılma hakkını kazanması nedeniyle Millî Takım Teknik Direktörü, oyuncuları ve teknik ekibini; 
Kutladığına ilişkin bir konuşma yaptı. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 55 arkadaşının, bakanlığı döneminde usulsüzlük ve 

suiistimallere yol açtığı ve göz yumduğu, gerekli tedbirleri almayarak görevini kötüye kullandığı ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında Meclis soruşturması (9/4), 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 23 arkadaşının, denizcilik politikası konusunda Meclis 
araştırması (10/217), 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Meclis soruşturması öner
gesinin görüşme gününe dair Danışma Kurulu önerisinin daha sonra Genel Kurulun onayına 
sunulacağı ve Meclis araştırması önergesinin gündemdeki yerini alacağı, öngörüşmelerinin ise 
sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın (6/1457), (6/1458) ve (6/1462) esas numaralı 
sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu; soruların geri verildiği bildirildi. 

Avrupa Parlamentosunca 26-27 Kasım 2001 tarihinde Brüksel'de yapılacak "Avrupa Birliğinin 
Genişleme Süreci Çerçevesinde Halk Sağlığı Politikaları" konulu seminere TBMM'yi temsilen iki 
üyenin katılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi ile, 

Genel Kurulun 20 Kasım 2001 Salı günü 12.00 -16.00 saatleri arasında çalışmasına ve "özel 
Gündemde Yer Alan İşler" kısmındaki 697 ve 596 sıra sayılı araştırma komisyonları raporlarının 
görüşülmesine, 21 Kasım 2001 Çarşamba ve 22 Kasım 2001 Perşembe günleri de 12.00-16.00 saat
leri arasında çalışmalarını sürdürmesine; 21 Kasım 2001 Çarşamba günkü birleşimde sözlü 
soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi, 

Kabul edildi. 
TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 

raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S.Sayısı:527) görüş
meleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından, er
telendi; 

İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler halinde 
görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan Türk Medenî Kanunu Tasarısının (1/611, 1/425, 2/361, 2/680) 
(S. Sayısı: 723) görüşmelerine devam edilerek, 9 uncu bölümü kabul edildi. 

20 Kasım 2001 Salı günü, alman karar gereğince saat 12.00'de toplanmak üzere, birleşime 
19.44'te son verildi. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Başkanvekili 

Mehmet Ay Şadan Şimşek 
Gaziantep Edirne 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 33 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

16.11.2001 CUMA 

Tasarı 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Kar
şılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/929) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.11.2001) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Petlas A.Ş.'nin yatırım teşvik belgesi başvurusuna iliş
kin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/5095) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.11.2001) 

2.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde son bir yılda işlenen suçlara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5096) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2001) 

3.- Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Uşak İlini ziyaretinde çıkan bir olaya ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5097) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2001) 

4.- Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç'un, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının Türk 
Sağlık-Sen'e üye olmaya zorlandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5098) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2001) 

5.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Ankara-Polath-Şehitlik Mahallesi demiryolu üst 
geçidi sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5099) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.11.2001) 

6.- Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, gözaltı sırasında gerçekleştiği iddia edilen ölüm olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5100) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2001) 

7.- İstanbul Milletvekili Zafer Güler'in, Alacalı Barajı ve Melen Suyu projeleri ile ilgili id
dialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5101) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 15.11.2001) 

8.- İstanbul Milletvekili Zafer Güler'in, İstanbul Haydarpaşa-Gebze E-5 Karayolunda raylı 
ulaşım hattı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5102) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.11.2001) 

No.: 34 

19.11.2001 PAZARTESİ 

Rapor 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığının 2000 Mali Yılı Kesinhesabına 
İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/15) (S. Sayısı : 
766) (Dağıtma tarihi: 19.11.2001) (GÜNDEME) 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5103) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2001) 

2.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, KDV oranlarındaki indirime ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5104) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2001) 

3.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, hipermarketlerin şehir dışına ne zaman 
çıkarılacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5105) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.11.2001) 

4.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, BAĞ-KUR sigortalılarının sorunlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5106) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.11.2001) 

5.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, depremzedeler için toplanılan ek vergi ve bağışlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5107) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2001) 

6.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'ntn Şanlıurfa GAP Uluslararası Havaalanı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5108) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.11.2001) 

7.- İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı'nın, kıyılardaki arama-kurtarma istasyonlarına 
ilişkin Devlet Bakanından (Ramazan Mirzaoğlu) yazılı soru önergesi (7/5109) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.11.2001) 

8.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Konya-Ulukışla arasındaki tren istasyonlarındaki 
personel sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5110) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.11.2001) 

Gensoru Önergesi 
1.- Saadet Partisi Grubu adına Grup başkanvekilleri Konya Milletvekili Veysel Candan, ve 

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, ekonomi yönetiminde başarılı olmayarak 
ekonomik çöküş sürecini hızlandırdığı ve dış ekonomik ilişkilerde Türkiye'yi küçük düşürücü 
davranışlar sergilediği iddiasıyla Devlet Bakanı Kemal Derviş hakkında Anayasanın 99 ve 
İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/23) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 15.11.2001) (Dağıtma tarihi: 18.11.2001) 

No. : 35 
20.11.2001 SALI 

Meclis Araştırması Önergesi 

1.- Adana Milletvekili Yakup Budak ve 19 arkadaşının çalışan çocuklar ile sokak çocuklarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/218) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2001) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'in, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelere 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi (7/4694) 
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2.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Eğitime Katkı Fonuna ve ek vergilere ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4764) 

3.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yapımı yarım bırakılan Tüm Ders Aletleri Fabrikası ve 
MEB Eğitim Akademesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4772) 

4.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Halkalı SSK hastanesi inşaatına ve Küçükçekmece 
SSK Dispanserine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4792) 

5.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışındaki işçilerimizin hukukî sorunlarına ve 
1993 yılında Hollanda'da polis tarafından öldürüldüğü iddia edilen bir Türk vatandaşına ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4813) 

6.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Havaalanlarındaki VIP uygulamasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4817) 

7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu Tünel inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4820) 

8.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul SSK hastanelerindeki gönüllü fazla çalışma 
uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4840) 

9.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir otoyolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4842) 

10.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, İmam-Hatip lisesi mezunlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4884) 

11. - Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ABD'nin terörle mücadelesine ve Türkiye'den 
taleplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4889) 

12. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, ekonomik kriz nedeniyle artan eylemlere 
ilişkin Babakandan yazılı soru önergesi (7/4890) 

13. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Boğaz'köprüsündeki intihar olaylarına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4891) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 12.00 
20 Kasım 2001 Salı 

BAŞKAN : Başkanvckili Yüksel YALOVA 

KÂTİP ÜYELER: Burhan ORHAN (Bursa), Kemal ALBAYRAK (Kırıkkale) 

Q _ 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, gündeme geçmeden önce, 3 arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
YASİN HATÎBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, milletvekilli sayısının 300'e indirilmesi hep 

söyleniyor da; acaba, indirildi de bizim haberimiz mi olmadı?! "Ekseriyet var" buyurduğunuza göre 
sayı mı aşağıya indi efendim?! 

BAŞKAN - Duyamadım efendim. 

YASİN HATÎBOĞLU (Çorum) - Efendim, "milletvekili sayısı 300'e inmelidir" buyuruyor 
Sayın Cumhurbaşkanı, kerametle olabilir. Acaba, 300'e indi de, bizim haberimiz mi olmadı diye 
merak ediyorum; ekseriyet var dediğinize göre... 

BAŞKAN - Sayın Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanı, sadece gönlünden geçeni söylediğini 
ifade buyurdular. Siz de biliyorsunuz ki, milletvekili sayısını, Yüce Meclis, kendisi, iradesiyle 
kararlaştırır. 

Ben arkadaşlarıma baktım, onun için böyle bir kanaate vardım. 
Evet, gündemdışı ilk söz, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabulünün yıldönümü 

nedeniyle söz isteyen, İstanbul Milletvekili Ediz Hun'a aittir. 

Buyurun Sayın Hun. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

L- İstanbul Milletvekili Ediz Hun'un, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 
kabulünün 12 nci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin 
cevabı 

EDİZ HUN (İstanbul) - Sayın Başkanım, Yüce Meclisimizin çok değerli üyeleri; Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda kabul edilmesinin 12 nci yılı vesilesiyle, şahsım adına, gündemdışı çok kısa bir konuş
ma yapmak üzere, huzurlarınızda söz almış bulunmaktayım. 

Değerli milletvekilleri, temelini İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinden alan Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, çocukların, çocuklarımızın özel ilgi, şefkat ve yardıma muhtaç oldukları düşüncesin
den yola çıkılarak hazırlanmış uluslararası bir sözleşmedir. 

Türkiye, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini 1990 yılında imzalamış ve Ocak 
1995'te de bu sözleşme ülkemizde yürürlüğe girmiştir. O tarihten itibaren, sözleşmenin, iç 
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hukukumuzun bir bölümü haline gelmesiyle birlikte, her ne kadar çocuk hukuku alanında ülkemiz
de bazı eksiklikler mevcutsa da, Türk çocuk hukuku bu sözleşmeyle önemli temel ilkelere kavuşmuş 
bulunmaktadır. Evrensel ölçülerin simgesi olan bu ilkeler, insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuş
tan varlıklarına özgü bulunan onurlarıyla birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının 
tanınmasının, dünyadaki Özgürlük, adalet ve bansın temelini oluşturduğunu ifade etmektedir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların toplumda kendilerine özgü yaşantıyı sürdürebilmeleri, 
buna her yönüyle hazırlanıp toplumun faal ve etkin bir bireyi haline gelebilmeleri için gerekli bir
çok hükmü içermektedir. Diğer bir ifadeyle, bu sözleşmeyle, çocuklar için hükümetlerin yapacağı 
yatırımlar onlar için birer ödev, çocuklar için ise birer hak olarak ifade edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, dünyanın her köşesinde, milyonlarca çocuk, çok güç koşullarda 
yaşamlarını sürdürmektedirler. Bir tarafta, yetimler, sokak çocukları, yoksulluğun ve açlığın yarat
tığı sorunların altında ezilen yavrular, mülteci çocuklar ya da yaşadıkları yerlerden sökülüp 
koparılanlar; diğer tarafta, savaşların ya da doğal afetlerin kurbanı olan çocuklar, radyasyon veya 
tehlikeli atıkların, kimyasal maddelerin etkilerine maruz kalanlar, çocuk işçiler ya da fuhuşun, cin
sel istismarın ve diğer sömürü türlerinin esareti altında bulunan çocuklar, ırk ve din ayırımı uy
gulamalarının kurbanı olanlar ve daha niceleri... 

Değerli milletvekilleri, hepimiz, birer yetişmiş birey olarak, çocuklarımızı, gerek ülkemizde 
gerekse dünyanın her köşesinde, tüm bu acı gerçeklere karşı korumakla yükümlüyüz. Onların 
yaşamlarını güvence altına almak, yaşam sevinçlerini, mutluluklarını paylaşmak zorundayız. Bu 
öyle bir güvence ki, geleceklerinden endişe duymayacakları, her zaman umutlu olacakları, yaşanan 
krizlerden ve her türlü toplumsal tehditten mümkün olduğunca az etkilenecekleri bir güvence; bunu, 
mutlaka sağlamalıyız. 

Değerli milletvekilleri, çocuklarımız söz konusu olduğunda, siyaset kurumunun ve dolayısıyla 
siyasîlerin sorumluluğu bir kat daha artmaktadır. Alacağımız her kararda, takınacağımız her tavır
da ve atacağımız her adımda, yarının Türkiyesini ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı 
düşünmek zorundayız. 

Çocuklarımız ve dolayısıyla yarınlarımız, hiçbir kısır siyasî çekişmeye, çıkara ve hesaplaş
maya kurban edilemeyecek kadar önem taşımaktadır. Bu anlamda, yaşadığımız günler, toplum 
olarak, birçok kavramı yeniden gözden geçirmemizi, tedbir alarak gerekli dersleri çıkarmamızı 
zorunlu kılmaktadır. 

Siyaset kurumuna ve siyasetçiye olan güvensizlik, bugünlerde, Türk siyasetinin aşmak zorun
da olduğu esas sorunu teşkil etmektedir. O halde, hep birlikte, el ele bunu çözmek gayreti içinde ol
malıyız. 

Değerli milletvekilleri, Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabulünün 12 nci yıldönümünün, çocuk
larımızın geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çok önemli bir adım olduğunu düşünmekteyim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

EDİZ HUN (Devamla) - Bu anlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da demokrasinin tecelli ettiği anaplatform misyonuna sahip çıkmaya devam edecektir. 

Gerek Yüce Meclisimizin gerekse siyasî partilerimizin, atacakları her adımda, hayata 
geçirecekleri her programda ve tüm icraatlarında, her zamankinden daha fazla, çocuklarımızı 
düşünerek, ilim ve irfanla donatılmış, insanlık meziyetinin, fikir hürriyetinin sembolü olan genç
lerimize, siyasî platformlarda daha fazla imkân tanıyacaklarından asla şüphe etmemekteyim. 
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Bu duygular içinde huzurunuzda bulunuyor olmaktan duyduğum mutluluğu ifadeyle, sizleri en 
derin saygılarımla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum Başkanım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ediz Hun'a, ben de gerçekten teşekkür ediyorum; bir sanatçı duyarlılığı ve 
bir bilim adamı sorumluluğu içerisinde, böylesi önemli bir konuyu Yüce Meclisin huzurlarına getir
diği için. 

Şimdi, gündemdışı konuşmaya yanıt vermek üzere, değerli Devlet Bakanımız Sayın Hasan 
Gemici. 

Buyurun Sayın Bakan. (DSP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletlerde kabul edilen 
Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabulünün 12 nci yılı nedeniyle söz alan, çocuklarla ilgili görüşlerini 
dile getiren İstanbul Milletvekili Sayın Ediz Hun'a teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde öncelikli sorun olarak çocuk ve gençlik sorun
larını görmek ve bununla ilgili yeni politikalar geliştirmek zorundayız. Türkiye'de çok genç bir 
nüfusa sahibiz. Nüfusumuzun yüzde 40'ı 18 yaşın altında. Bu hesaba göre, ülkemizde 18 yaşın al
tında 27 000 000 çocuğumuz yaşamaktadır. Zaman zaman yaptığımız konuşmalarda bunu Tür
kiye'nin bir avantajı, bir zenginliği olarak ifade etmekteyiz; ben de bu görüşlere katılıyorum; ancak, 
biraz önce ifade ettiğim bu genç nüfus sayısının ülkemiz için bir avantaj olması yanında, ülkemizin 
geleceği için bir tehdit oluşturduğunu da görmek zorundayız. Eğer, bu çocuklarımızı, biz, sağlıklı 
ortamlarda, iyi bir şekilde yetiştirebilirsek, iyi bir şekilde eğitebilirsek, gerçekten, Türkiye'nin avan
tajı olacaktır, zenginliği olacaktır; ancak, eğer, bu çocuklarımızı, biz, iyi yetiştiremezsek, iyi 
eğitemezsek, iyi birer meslek sahibi, çağdaş değerlerle donatılmış insanlar olarak topluma kazan-
dıramazsak, bilmeliyiz ki, bu çocuklar, önce ailelerinin, daha sonra da ülkemizin geleceği üzerinde 
çok ağır, taşınamaz bir yük haline geleceklerdir. Bunu, bazen, konuşmalarımda, ülkemizin zengin 
su potansiyeline benzetiyorum. Nasıl ki, ülkemizdeki dereleri, nehirleri, barajlar yaparak, bentler 
yaparak, göletler yaparak bir yerde toplayıp kontrol altına alıp, kanallarla, borularla, ovalara, tar
lalara verdiğimiz takdirde, berekete, mahsule dönüştürebiliyorsak; nasıl ki, bu suları tutup, enerjiye 
dönüştürebiliyorsak ve ülkemizin refahı için katkısı olabiliyorsa; ancak, nasıl ki, kontrol 
edemediğimiz nehirlerin, kontrol edemediğimiz suların taşarak bir felaket haline gelip şehirlerimizi, 
kentlerimizi yıktığını, can ve mal kayıplarına sebep olduğunu görüyorsak; çocuklarımızla ilgili de, 
eğer bu genç nüfusu, genç potansiyeli doğru bir şekilde tutamazsak, doğru bir şekilde kontrol 
edemezsek, yetiştiremezsek, gelecekte, ülkemizin felaketi olabileceğini ve çok büyük olumsuzluk
lar yaratabileceğini buradan özellikle söylemek istiyorum. 

Bu yüzden, Türkiye'nin birinci önceliği, çocuklar ve gençler olmalıdır; politikalarımızı buna 
göre tayin etmeliyiz, yatırımlarımızı buna göre yapmalıyız. Örneğin, bir yolu bir sene sonra 
yapabilirsiniz. İnsanlar bin yıl yürüdükleri yollardan bir yıl, üç yıl, beş yıl daha yürüyebilirler. Bir 
köprünün yapımını ya da başka bir yatırımı üç sene, beş sene erteleyebilirsiniz; ama, bilmeliyiz ki, 
çocuklar için yapılması gereken eğer zamanında yapılamazsa, daha sonra telafi edilmez sonuçlar 
doğurabilmektedir, daha sonra çok geç kalınabilmektedir. Örneğin, eğer bir çocuk, okul başlan
gıcında okula gidemiyorsa maddî yoksunluk nedeniyle ya da sokakta yalnız, çaresiz kalmışsa, eğer, 
siz ona devlet olarak toplum olarak el uzatamıyorsanız, o çocukla ilgili daha sonra yapacağınız şey
lerin hiçbir anlamı kalmayabilir. 
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Bu, tabiî, sadece bizim ülkemiz için değil, bütün dünyanın gerçeğidir ve bütün toplumlar, tarih 
boyunca çocuklarını en değerli varlıklar olarak görmüşlerdir; bu anlayış bugün de değişmemiştir. 
Dünyada da yeni bir anlayış gelişmektedir. Bu anlayışa göre, çocuklar, artık sadece biyolojik anne-
babalarmın, sadece onları dünyaya getiren insanların değil, içinde yaşadıkları toplumun, ülkenin, 
giderek tüm dünya insanlığının birer varlığı olarak görülmektedirler. Biraz önce söylediğim gibi, iyi 
yetişmiş, mutlu bir çocukluk dönemi geçirmiş insanlar, gelecekte dünyadaki barışın, huzurun, 
refahın güvencesi olarak görülmektedir. İşte, bu anlayışla, Birleşmiş Milletler 1989 yılında top
lanarak Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalamıştır. Bu Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalayan, 
onaylayan -bugün için-166 ülke, devlet olarak, çocukların yaşamaları, gelişmeleri, korunmaları ve 
katılımlarıyla ilgili olarak her türlü sorumluluğu üzerlerine almışlardır. 

Yine, Çocuk Hakları Sözleşmesinin en temel ilkelerinden birisi, 18 yaşın altındaki her insanın 
çocuk kabul edilmesi ve çocuklarla ilgili her durumda çocukların üstün yararının gözetilmesidir. 

Birleşmiş Milletler, 1989 yılından bu tarafa, Çocuk Hakları Sözleşmesiyle ilgili dünyada geniş 
bir hareket yürütmektedir. Bu anlamda, 1989 yılında ülkemizde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumunun koordinatörlüğünde Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler UNICEF desteğiy
le çocuk hakları tanıtım kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanyada, çocuk haklarının hem çocuk
lara hem de yetişkinlere benimsetilmesi, anlatılması temel amaçtı. Bu anlamda, 1989 yılından bu 
tarafa ülkemizde, gerçekten çok başarılı çalışmalar yapıldı. 

1999 yılında başlayan çalışmalarla, Türkiye'nin 81 ilinde çocuk komisyonları kuruldu, yetişkin 
komisyonları kuruldu. Bu komisyonlar, önce kendi illerindeki çocukların durumlarını ve sorunlarını 
bir rapor haline getirdiler. Daha sonra, 2000 yılı 20-2 î Nisanında, Ankara'da ilk defa 1 inci Ulusal 
Çocuk Kongresi toplandı. Bu il temsilcisi çocuklarımız, burada il raporlarını tartıştılar ve bu rapor
ları ulusal rapor haline getirdiler ve bu raporları çocuklarla birlikte o zamanki Sayın Cumhurbaş
kanımıza sunduk, kamuoyuna açıkladık. 

Daha sonra, yine, bu il temsilcisi çocukların katılımıyla 2000 yılı kasım ayında 1 inci Çocuk 
Forumu düzenlendi. Bu çocuk forumunun ana teması, çocukların katılımıydı, Çocuk Hakları Söz
leşmesinin en temel maddesi olan katılım maddesiydi ve çocuklarımız orada, ailede, okulda, sağlık
ta, yargıda ve medyada katılım konusunu tartıştılar. 

Dün de yine, 81 ilimizden gelen 81 çocuğumuz, dün sabahtan başlayarak Ankara'da çalış
malarını sürdürüyorlar. Şu anda çalışmaları sonuçlanmak üzere. 

Burada bir hususu dile getirmek istiyorum: Zaman zaman katıldığım bu çalışmalarda, çocuk
larımızın, gerçekten, hem dünyayla hem ülkemizdeki gelişmelerle son derece ilgili olduklarını, bil
gili olduklarını, son derece yaratıcı yaklaşımlarla, hem sorunları ortaya koyduklarını hem de 
çözümler geliştirdiklerini gördük. Gerçekten, bu çocuklarımızla birlikte, bu yeni yetişen genç
lerimizin ilgisini heyecanını ve yaratıcılığını gördükçe, Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan 
umudumuz bir kat daha arttı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçtiğimiz mart ayında, UNICEF tarafından Küresel 
Çocuk Hareketi adıyla yeni bir hareket başlatıldı ve bu hareket çerçevesinde ülkemizde 500 000 in
san "çocuklara evet" kampanyasına katıldı. Dünya genelinde 35 000 000 insan "çocuklar için evet" 
kampanyasına imza verdiler. Bu kampanyayla, bütün çocukların eşit oldukları, çocuklara öncelik 
verilmesi gerektiği, çocukların bakım ve sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanmaları, AİDS ve 
bulaşıcı hastalıklardan korunmaları, çocuk istismarının önlenmesi, çocukların dinlenmesi, çocuk-
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ların eğitimi, dünyanın savaşlardan korunması, dünyamızın korunması, özellikle çevre konusundaki 
duyarlılıklar, yoksullukla savaşım ve çocukların geleceğine yatırım konusunda Türkiye'de 500 000 
imza, dünyada 35 000 000 imza toplandı. Eğer 11 Eylül terörist saldırısı olmasaydı, 20-21 Eylülde 
Amerika'da, New York'ta, Birleşmiş Milletlerde çocuk özel oturumu yapılacak ve bu oturuma bu 
imzalar sunulacaktı; böylece, dünyadaki çocukların durumu ve çocuk hareketi değerlendirilerek, 
çocukların özgür, sağlıklı ve onurlu yaşama kavuşmaları çabaları yeni bir ivme kazanacaktı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, ülkemizdeki çocukların durumuyla ilgili çok önem 
verdiğim birkaç konuyu sizlerle paylaşarak sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin en öncelikli sorununun çocuk ve gençlik sorun
ları olduğunu söylemiştim; ama, ülkemizin en temel meselelerinden bir tanesi ülkemizdeki hızlı 
nüfus artışıdır. Gerçekten, 1960'lı yıllarla mukayese ettiğimiz zaman, nüfus artış hızında çok ciddî 
bir gerileme olmasına rağmen, hâlâ nüfus artış hızı çok yüksektir ve bölgeden bölgeye çok farklılık
lar göstermektedir. Bu sene, zannediyorum, 1 200 000 çocuğumuz yeniden okula başladı; yani, bu 
kadar çok çocuğun eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması gerçekten 
öyle çok kolay değil ve ülkemiz bu artan nüfusla birlikte, ailelerle birlikte giderek yoksullaşmak
tadır ve çocuklarla ilgili birçok sorunun temelinde bu hızlı nüfus artışının olduğunu görmekteyiz. 
Mutlaka, nüfus artışıyla ilgili yeni politikalar geliştirmemiz gerekiyor ve mutlaka, toplumda, 
ailelerde, bakabilecekleri kadar çocuk dünyaya getirmeleri konusunda bilinç ve duyarlık yarat
mamız gerekiyor; yani, sayısının 2 veya 3 olması önemli değil; esas olan, bakabileceği, sağlıklı 
birer insan olarak yetiştirebileceği kadar çocuk dünyaya getirmesidir. 

Çocuklarımızla ilgili, sizlerle paylaşmak istediğim ikinci konu, kız çocuklarımızın eğitimi 
sorunudur. Geçtiğimiz hafta Millî Eğitim Bakanımız Sayın Metin Bostancıoğlu'nun yaptığı açık
lamalardan anlıyoruz ki, 1997 yılında uygulamaya konulan sekiz yıllık eğitim uygulamasıyla birlik
te, kız çocuklarımızın okullaşmasında, 100 çocuktan 82'si okula giderken, bugün için 100 çocuktan 
95'i okula gider duruma geldi. Bu, gerçekten son derece sevindirici bir gelişmedir. 

Diğer, paylaşmak istediğim konu, kız çocuklarımızın erken evlendirilmesi konusudur. Şu an
da, Türk Medenî Kanunu Tasarısı Parlamentoda görüşülüyor, evlenme yaşını kadın ve erkek için 
18'e yükseltiyoruz, zorunlu hallerde 17 yaşında evlenebilecekler. Tabiî ki, yasalarla bu sorunun 
çözülmesini bekleyemeyiz. Bu konuda toplumun duyarlı olması, toplumun bilinçli olması 
gerekiyor. 18 yaşından küçük çocukların evlenmesinin, hele kız çocuklarının evlenmesinin, o 
çocuklar üzerinde, fiziksel, bedensel, ruhsal ve duygusal çok büyük tahribatlar yaptığını, hem o 
çocukların hem de o çocukların geleceklerinin ve onların dünyaya getirecekleri çocukların gelecek
lerinin karartıldığını, artık, toplumumuzun anlaması, bilmesi gerekiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çocuklarımızla ilgili paylaşmak istediğim bir diğer konu, 
okulöncesi eğitim konusudur. Ne yazık ki, bugün, okulöncesi eğitim konusunda, oransal olarak bazı 
Ortadoğu ülkelerinden çok daha geri durumdayız. Okulöncesi eğitim çağında, 0-6 yaş grubunda 
3 000 000'a yakın çocuğumuz var. Bunların ancak 180 000'ine okulöncesi eğitim verebiliyoruz. 
Biliyoruz ki, insanların ruhsal, duygusal, sosyal gelişimleri, zihinsel gelişimlerinin yüzde 70'i, yüz
de 80'ni 0-6 yaş grubu arasında oluşuyor. Siz, o çocuğa 0-6 yaş arasında vermediğiniz eğitimi daha 
sonraki yaşlarda kat kat verseniz de onu telafi etmeniz, yerine koymanız mümkün olmuyor. 

Sizlere sunmak istediğim başka bir sorunumuz özürlü çocuklarla ilgili. Gerçekten, ülke olarak, 
toplum olarak çok geride olduğumuzu söylemek istiyorum; özürlü çocuklarımızın ancak, bugün 
yüzde 3'üne eğitim verebiliyoruz. Özürlü çocuklarımızı yakın zamana kadar yok saymışız, onları 
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evlerimizde, odalarımızda saklamışız, toplum içerisine çıkarmamışız; ama, bu anlayış da artık 
değişiyor. Aileler de, yakın zamana kadar sakladıkları çocukları artık, ortaya çıkarıp, o çocuklar için 
eğitim istiyorlar, rehabilitasyon istiyorlar ve bu konuda çok ciddî bir talep gelişmektedir. Toplum 
olarak, devlet olarak bu konuda önlemler almamız gerekiyor. Bu konudaki en büyük handikabımız 
-onu burada özellikle söylemek istiyorum- özel eğitim konusudur. Ülkemizde, üniversitelerimize 
1997-1998 yılında özel eğitim uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, 180 öğrenci alınıyordu, 180 genç 
alınıyordu, daha sonra yapılan çalışmalar sonucu, bu, 550'ye çıkarıldı; ama, son derece yetersiz. Şu 
anda hem devlet hem de toplum, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, özürlülerle ilgili, özür
lü çocuklarla ilgili rehabilitasyon merkezi açıyorlar, ama, özel eğitim uzmanı bulamıyorlar. Bizim, 
gerçekten, belki, burada eğitim planlamasını da konuşmamız gerekiyor. Bazı mesleklerde çok 
sayıda mezun veriliyor, çok sayıda çocuk eğitiliyor; ama, toplumun asıl ihtiyacı olan özel eğitim uz
manı gibi, fizyoterapist gibi, sosyal hizmet uzmanı gibi ve başka sayılacak mesleklerde ne yazık ki, 
üniversitelerimizde yeteri sayıda öğrenci yetiştirilmiyor; bunu da, Yüce Meclisinizle paylaşmak is
tedim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce, çocuklarımızın şu anda çalışmalarının devam 
ettiğini söyledim. Gerçekten, çok büyük heyecan duydum, çocuklarımızla birlikte olmaktan ve on
ları dinlemekten, onların, ne kadar ilgili, ne kadar bilgili olduklarını görmekten büyük heyecan duy
dum. 

Ben, buradan, bütün topluma, bütün anne-babalara seslenmek istiyorum: Çocuğun temel gıdası 
sevgidir. Çocuğun temel gıdası güvendir. Çocuğun, doğuşundan itibaren, aradığı en önemli şey, an
nesinin, babasının, yakınlarının kendisine ne kadar önem verdiğini, ne kadar değer verdiğini bilme 
ihtiyacıdır. Çocuklarımızı sevdiğimizi, çocuklarımıza önem verdiğimizi, onlara sık sık hissettirelim 
ve onları dinleyelim. Hatta bu akşam çocuklarımızı karşımıza alıp, onlarla daha önce yapmadığımız 
bir şekilde konuşmaya, onları dinlemeye, anlamaya çalışalım. 

Ben, Sayın Ediz Hun'a bu anlamlı günde böyle bir konuyu gündeme getirdiği için tekrar teşek
kür ediyorum. Hem ülkemizin çocuklarını hem de tüm dünyanın çocuklarını sevgiyle kucak
lıyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan, çalışmalarınızda üstün başarılarınızın devamını 
diliyorum. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Başkanım, gördüm. Bir hususu yüce takdirlerinize arz etmek istiyorum. 

Esasen, ben, sayın milletvekillerimize daha fazla konuşma olanağı tanımaktan yanayım; ancak, 
Danışma Kurulunun aldığı karar Yüce Kurulunuz tarafından da tensip buyurulduğu için, çalışma 
saatleri 12.00 ile 16.00 arasında sınırlandırılmış bulunmakta. Gündemde bitirmemiz gereken husus
lar da var; ancak, Sayın Hatiboğlu, benim kırabileceğim bir milletvekilimiz değil, başka arkadaş
larımızın bu konuda anlayışlı davranacağına da inandığım için, size yerinizden, kısa bir söz 
veriyorum. 

Buyurunuz. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Bakana teşekkür ediyorum; ancak, bu yöntemin uygun 
olmadığını, bundan sonra, yani, benim üslubumla badema tekerrürünü önlemek babında bir hususu 
arz etmek istiyorum. 
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Çocuklar, özellikle bizim ümidi istikbalimizdir. Biz yarın yokuz; ama, yarın onlar var. Onun 
için, bir milletvekili arkadaşımızın 5 dakikalık gündemdışı konuşmasını vesile ederek bir sayın 
hükümet üyesinin 20 dakika konuşması yetmiyor. Sayın Bakan, 59 uncu maddeye göre, hükümet 
adına söz almalı, bir açıklama yapmalıydı ve gruplar, bu konuda ne düşünüyor onu ifade edebil
meliydi. Umuyorum, bundan sonra bu yol izlenir. 

Sayın Başkanlığa da saygı sunuyorum; çünkü, sizin, yapacağınız, takip edeceğiniz başka bir 
yol yok. Bunu, hükümet kullanmalıdır ve görüyorum, bazen, bir arkadaşımızın 5 dakikalık konuş
masını bir sayın hükümet üyesi 20 dakika, uluorta kullanıyor, gruplar da sadece seyretmekle 
kalıyor; bu, doğru değildir. Tekerrür etmemesi ricasıyla Sayın Bakan... 

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum. 
Gerçekten de, katılırım görüşünüze. Burada, Sayın Hasan Gemici Bakanımızın niyetini bilirim; 

ama, sizin bu önerinizden yola çıkarak, sayın hükümet mensuplarına, bundan böyle, gündemdışı 
olarak tüm Yüce Meclis üyelerinin dikkatine getirilmesi, milletimizin dikkatine getirilmesi gereken 
hususlarda bu yolu izlemelerini biz de Başkanlık olarak tavsiye ediyor ve kendilerinden bekliyoruz. 

Çok teşekkür ediyorum. 
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Ben, gündemdışı konuşmaya cevap 

verirken belki biraz süreyi aşmış olabilirim; ama... 
BAŞKAN - Hayır. Sizin 20 dakika süreniz vardı; tam tersine, 4 dakika erken bitirdiniz. 
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - ...ben, uluorta konuşmadım. 
BAŞKAN - Hayır... Sayın Hatiboğlu, size öyle bir şey söylemedi; sadece, yasama organı -

yürütme ilişkisine dair bir öneride bulundu, ki, hepimiz de katılıyoruz. 
Değerli milletvekilleri, gündemdışı ikinci söz, üniversite çalışanlarının özlük haklan hakkında 

söz isteyen Konya Milletvekili Mustafa Sait Gönen'e aittir. 
Buyurun Sayın Gönen. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süre konusunda sizin de aynı anlayışı sürdüreceğinize inanıyorum. 

2.- Konya Milletvekili Mustafa Sait Gönen'in, üniversite çalışanlarının özlük haklarına ilişkin 
gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı 

MUSTAFA SAİT GÖNEN (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; üniversite mensuplarının 
özlük hakları hakkında gündemdışı söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, Yüksek 
Heyetinizi saygıyla selamlarım. İdrak etmekte olduğumuz ramazanı şerifin Türk Milletine, İslam 
âlemine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ederim. 

Bilindiği gibi, ülkemizin, birey, kurum ve kuruluşlarıyla, bilgi çağına girerken, küresel rekabet
te üstünlük sağlayabilmesi ve insanımızın hayat standardının yükseltilebilmesi, şüphesiz, üniver
sitelerimizin içinde bulunduğu durumla yakından ilgilidir. Evrensel bilime olduğu kadar, yeni tek
nolojilerin geliştirilmesine de katkıda bulunması gereken üniversitelerimiz, aynı zamanda, eğitim-
öğretim sisteminin son basamağı olması bakımından da, ülkemiz için hayatî önem taşıyan kurum
larımızdır. 

Konuşmaktan kastım, üniversitelerimizin, hepinizin bildiği bilimsel özerklikten uzak, mer
keziyetçi, demokratik sisteme bir türlü entegre olamamış yapısı ve yönetim biçiminden ziyade, 
mensuplarının özlük hakları ve bilhassa, devlet üniversitelerinin kadro, kaynak ve altyapı problem
lerini gündeme getirmektir. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; bu problemlerden dolayı, bugün, eğitim kalitesi giderek düşmek
te, evrensel ölçekte yeni bilgi üretimi azalmakta, üniversite-sanayi ilişkileri yeterli düzeyde sür-
dürülemeyip, sanayinin teknolojik sorunları giderilememektedir. Son yıllarda gittikçe büyüyen 
sıkıntıların başında, tecrübeli, üretken öğretim üyelerinin, olumsuz ekonomik şartların zorlamasıy
la yurtdışına gitmeleri ya da vakıf üniversitelerine geçmeleri, araştırma görevlilerinin de, özel sek
törde daha cazip ücretlerle iş bulup, ayrılmaları sebebiyle karşı karşıya kalınan eleman kaybı gel
mektedir. 

Eskiden bölüm birincilerinin ve dereceye giren nitelikli öğrencilerin araştırma görevlisi olabil
mek için yarış ettikleri günler, artık, geride kalmıştır. Bugünkü düşük ücretler nedeniyle, öğretim 
üyeliği eski cazibesini yitirmiştir. Öğretim üyeleri, ekgelir için çok sayıda ders vermekte, bu da, 
ders yükünün altında ezilen öğretim üyelerinin, aslî görevleri arasında bulunan araştırma, proje 
üretme gibi faaliyetlerine yeterince zaman ayıramamalarına neden olmaktadır. Bazıları ise, branş
ları veya bulundukları ortamın uygun olmaması nedeniyle, bu tür imkânlardan da yararlanamamak
tadır. Dolayısıyla, bir hoşnutsuzluk ortamı doğmakta, aslî görevler bu durumdan etkilenmekte ve 
çok yönlü erozyon ortaya çıkmaktadır. Bu konudaki darboğazdan çıkmak için eğitim ve. uy
gulamada gösterilecek başarı ve performansa göre öğretim elemanlarının durumlarının düzeltilmesi 
gerekmektedir. 

Genellikle bilim adamlığını bir yaşam biçimi olarak seçmiş olan akademisyenlerin geçim der
dine düşmüş olmaları, motivasyonlarını büyük ölçüde kırmakta ve bu durum, gerek eğitim, gerek
se araştırma faaliyetlerinde yeterince etkin bir rol almalarını engellemektedir. 

Üniversite döner sermaye gelirlerinden beslenen araştırma fonlarının bu yıl kapatılmış olması 
da -yüksek lisans ve doktora tezleri- bir ölçüde bu fonlar tarafından desteklenen araştırma görev
lilerinin ümitsizliğe kapılmalarına neden olmuştur. Halbuki, tüm dünyada araştırma faaliyetleri, ül
kelerin geleceğinin teminatı olarak görüldüğünden, kriz dönemlerinde bile Ar-Ge'yle ilgili kaynak
lar ve fonlara süreklilik kazandırılmaktadır. 

Son zamanlarda üniversitelerimizin temsilcileri olan rektörlerimizin il protokolündeki sıraları, 
dördüncü sıradan sekizinciliğe gerilemiştir. Bu da, maddî bakımdan tatmin edemediğimiz üniver
site personeline verilen değerin de gitgide azaldığını göstermektedir. 

Şu anda ülkemizde yaşanan ekonomik krizin temel nedeninin yeterince üretememek olduğu 
bilinmektedir. Üretimin devamlılığını ve çeşitliliğini sağlayan da bilimsel yenilikler ve yeni tek
nolojilerdir. Bilgiyi üretecek, bunu topluma mal edecek, teknoloji geliştirerek sanayiin uluslararası 
pazarda rekabet gücünü artıracak kurumlar olan üniversitelerimizde çalışan bilim adamlarının öz
lük hakları iyileştirilmeden, ekonomik sorunları giderilmeden, altyapı eksiklikleri tamamlanmadan 
bu türden ekonomik krizlerle karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. 

Ülkenin gelişmesini ve ilerlemesini bir insan vücuduna benzetirsek, bunun aklı ve ruhu, bilim 
ve sanatın her türüdür, bedeni de, siyaset ve idaredir. Birini diğerine tercih etme ya da birini biraz 
ihmal etme lüksümüz yoktur. Bilgi toplumuna giden yol, ikisi arasındaki hassas dengeyi kurmaktan 
geçer. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
MUSTAFA SAİT GÖNEN (Devamla) - Ayrıca, Atatürk'ün işaret ettiği fikri hür, vicdanı hür, 

irfanı hür nesiller yetişmesi için, bilgiyi üreten, depolayan ve kullanan üniversitelerimizin per
sonelinin özlük haklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyor, Yük
sek Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Sait Gönen'e, gerçekten, Türkiye'nin en 
önemli sorunlarından biri olan üniversite çalışanlarının özlük hakları konusunu, özellikle, işaret et
tiği protokol meselesiyle gündeme getirdiği için ben teşekkür ediyorum. 

Şimdi, Sayın Milletvekilimize, hükümet adına, Sayın Adalet Bakanımız Prof. Dr. Hikmet Sami 
Türk yanıt vereceklerdir. 

Buyurun Sayın Bakanım. (DSP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
çağdaş devletin vazgeçilmez görevlerinden biri, ulusal eğitimdir. Ulusal eğitimin doruk noktasını 
oluşturan üniversite, eğitim ve öğretim, bilim üretimi, araştırma ve topluma hizmet sunma olarak 
belirlenen işlevlerini uluslararası standartlarda yerine getirmek durumdadır. 

Bugün, ülkemizde, yükseköğretimde çağ nüfusunun okullaşma oranı, açıköğretimle birlikte, 
yüzde 27'lerin üzerindedir. Üniversitelerimizde 1,5 milyon dolayında öğrenci öğrenim görmekte ve 
70 000'e yakın öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bu rakamlar, ülkemiz potansiyelinin de göster
gesidir. Bu bağlamda, Türkiye'nin geleceği için gerekli ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için, 
üniversitelerin olmazsa olmaz öğesi sayılan insan kaynaklarının geliştirilmesi zorunludur. 

Üniversite öğretim üyeliğinin çekici hale getirilerek, çok iyi eğitim almış, başarılı ve yetenek
li gençlerin bu mesleğe yönlendirilmeleri ülkemizin kazancı olacaktır. Bilim adamı, görevini sür
dürürken, her türlü kaygıdan, özellikle ekonomik kaygıdan uzak olarak, verimliliğin en üst düzeyin
de olmalıdır. Bu yönde gerekli çalışmaların yürütülmesinde zorunluluk vardır. 

Gençlerimizin, yükseköğrenim görme isteği yanında, toplumun üniversitelerden beklentilerini 
de karşılayabilmek için, öğretim üyeliğini yeniden çekici hale getirme çalışmaları sürdürülmektedir. 
Toplumda yükseköğretim isteğinin her geçen gün arttığı dikkate alınarak, genelde üniversite sorun
larının çözümü, özel olarak da öğretim üye ve yardımcılarının özlük haklarının iyileştirilmesi için, 
her türlü çaba gösterilmektedir. 

Öğretim elemanlarının ücretlerinin belirlenmesinde, temel ve zorunlu gereksinimlerin yanı 
sıra, akademik ve bilimsel etkinliğin özel gereksinmeleri, bu arada, yurtiçi ve yurtdışı konferans ve 
benzeri etkinlikler için yapılan ödemeler, test, kitap ve benzeri çalışmalar için yapılan kırtasiye har
camaları ve diğer giderler de göz önünde tutulmaktadır. 

Ancak, ülkemizde süregelen kronik enflasyon nedeniyle ücretlerin, kamu kesiminin diğer 
bölümlerinde olduğu gibi, üniversitelerde de aşınmaya uğradığı ve bütçeden eğitim ve öğretime ay
rılan kaynakların azaldığı yadsınamaz bir gerçektir. 

Bugün için, genel ekonomik durumun ülkemizde etkilemediği insan yok denecek kadar azdır. 
Geçici olan bu durumun sona ermesiyle, genelde kamuda, özelde üniversitelerimizde büyük bir öz
veriyle görev yapanların ekonomik durumlarının düzeltilmesi hepimizin ortak isteğidir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Adalet Bakanımıza teşekkür ediyorum, hükümet adına, yanıt verdiği için. 

Bir hususa ben de, burada, işaret etmek istiyorum. Üniversite mensuplarının maaşlarıyla ilgili 
enflasyon sebebinizi ya da ekonomik sıkıntıları, haydi bir derece diyelim, anlayabilmek mümkün; 
ama, il protokolünde, üniversite rektörlerinin sekizinci sırada yer alması, sanıyorum aynı sebepten 
kaynaklanmamaktadır. Onun için, bir profesör olarak, kabinede bir öğretim üyesi sıfatıyla, bu 
konuda, sizin de aynı düşünce doğrultusunda katkılarınızı beklediğimi ifade ediyorum. 
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Değerli milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz, İzmir İlinde yaşanan sel felaketi hakkında söz 
isteyen İzmir Milletvekili Süha Tanık'a aittir. 

Buyurun Sayın Tanık. (ANAP sıralarından alkışlar) 

3.- İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir'de meydana gelen sel felaketine ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı 

SÜHA TANIK (İzmir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 14 Kasım 2001 Çarşamba günü, 
yani, bundan 6 gün önce -önümüzdeki çarşamba günü, yani, yarın 7 gün olacak, bir hafta olacak-
İzmir'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili bilgi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bugün sabahleyin saat 05.30 uçağıyla İzmir'den geldim. Yine bugün sabahleyin İzmir'de yoğun 
bir yağmur yağışı vardı. Tabiî, görevlileri, kimseyi suçlamak niyetinde değilim. Kimsenin elinde 
koca bir şemsiye yok, şehrin üstüne bir şemsiye açsınlar da yağmuru önlesinler. Tabiî, hesaplar, 
kitaplar, dereler, kanallar, metrekareye 50 kilogram, 20 kilogram, 30 kilogram ya da belli bir süreç 
içerisinde yağmurun yağdığını düşünerek, 10 saatte, 12 saatte, 24 saatte yağan yağmurun, böyle 
sicim gibi yağan bir yağmurun getirdiğini düşünürsek, bunların, tabiî, felakete dönmesi söz konusu 
olamaz. Ama, düşünün, 3-4 saat içerisinde metrekareye 105 ilâ 110 kilogram yağmur yağdığı 
zaman, şehirdeki dereler, dere olmaktan çıkar, nehir haline gelirler ve yapılan kanalizasyonlar 
bununla baş edemez. 

Kimseyi suçlamak niyetinde değilim; ama, bakın, İzmir'deki bir gazete... Bu, Yeni Asır 
Gazetesi. İzmir'deki herkesin yakinen takip ettiği, Ege yöresindeki bütün milletvekili arkadaş
larımın bildiği bir gazete; bir manşetle: "Yılların ihmali" diyor. Evet, bütün İzmirlilerin, burada her
hangi bir parti ayrımı yapmadan üzerinde durması gereken, yılların ihmali. 

Sayın arkadaşlarım oradan bana ne sesleniyorlar, bilmiyorum; ama, bakın, bundan daha önce 
İzmir'de Çiğli tarafında yaşanan bir sel felaketinde 64 vatandaşımız öldü. Yani, o tarihlerde Körfez 
Savaşında bu kadar insan ölmemişti. 

Şimdi, 21 inci Yüzyılın İzmir'inde, Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde bir yağmur yağıyor, 
sele dönüşüyor ve 2 vatandaşımız hayatını kaybediyor -ailelerine, buradan, başsağlığı dilerim, ken
dilerine rahmet dilerim- ve Sayın Başbakanımız, İzmir'deki ilgileri arıyor. Aslında, tabiî, başta, İz
mir Valisine teşekkür etmek isterim; bütün milletvekili arkadaşlarıma -herhalde, tahmin ediyorum-
ertesi gün, yağışla ilgili, bu yaşanan felaketle ilgili birer bilgi notu gönderdi; ama, Sayın Baş
bakanımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanını arayarak "geçmiş olsun" diyor ve benim, basın
dan aldığım notlara göre, bu sel felaketi için 100 milyar liralık bir yardımda bulunuyor. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, yine, burada, sizlere, iki ayrı fotoğraf göstermek istiyorum, 
gazetede çıkan fotoğraflar. Her zaman söylediğim bir şey var, şurada bir slayt makinesi olsa da, bun
ları, burada, sizlere, büyük projeksiyonla, slaytla göstersek. İki ayrı fotoğraf; iki ayrı fotoğrafta, 
hasar gören arabaların resimleri. 100 milyar!.. 100 milyara, bugün araba satılıyor; şuradaki 
arabaların 5 tanesi 300-500 milyar eder sayın milletvekilleri. Yani, Sayın Başbakan Yardımcımız 
Rize Milletvekili. Rize'de bir sel felaketine gidiyor. Rize'deki bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun 
diyorum: ama. basından öğrendiğime göre, Rize'deki sel felaketinden dolayı, Rize'ye 1 trilyon 
veriliyor. İzmir'e, Sayın Başbakan 100 milyarı layık görüyor. Bu, yanlış! Bütün İzmir milletvekil
leri olarak, 1 trilyonu biz de istiyoruz. (DYP ve SP sıralarından alkışlar) Ayıp değil ya, kıskandım; 
bunu da, sizin huzurunuzda burada dile getiriyorum. İzmir'deki gerekli yatırımlara, bugün devam 
etmekte olan yatırımlara, artı, bu sel felaketinden zarar görmüş tüm vatandaşlarımızın yaralarına bir 
nebze merhem olacak, biz de, 1 trilyonu istiyoruz; bu kadar basit. 
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Tabiî, Sayın Başbakanımızın bu konudaki hassasiyetini önümüzdeki günlerde göreceğiz; ama, 
vatandaş, zaten, ekonomik krizle kıvranıyor. Yani, başımıza gelen bu felaket nedir diye, bazen, ken
di kendime de düşünüyorum; yaz olur, orman yangınları bir taraftan; ilkbahar, sonbahar olur, dep
remler gelir bir taraftan; kış olur, sel felaketleri; enflasyon bir taraftan; hayat pahalılığı, ekonomik 
geçim sıkıntısı bir senedir vatandaşın burasında. Yani, insan, ister istemez, şu makûs talihimizi ne 
zaman kıracağız diye bir beklenti içerisine giriyor. 

Bakın, yağmurun yağdığı yerler -birçok arkadaşımızın bildiğini tahmin ediyorum- İzmir'in en 
gözde, en güzel yerleri: Hatay, Güzelyalı, Göztepe, Uçkuyular, Konak, Mithatpaşa, Bornova, Buca, 
Menderes... Yağmurun felakete neden olduğu yerler buraları. 

Bugün, sabahleyin uçakta bir arkadaşım anlattı; "Konak'ta Anafartalar'daydım, çarşıda alış
veriş yapıyordum yağmur başladığı zaman, bir dükkâna girdim, yağmur bitmeden dükkândan..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı). 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Belediye Başkanı DSP'li mi Sayın Tanık?! 

SÜHA TANIK (Devamla) -Efendim, bakın, şu çok önemli, yılların ihmali bu; bunu herhangi 
bir belediye başkanını suçlamak için söylemiyorum. Daha önceki Doğru Yolcuydu, daha önceki 
ANAP'lıydı, şimdiki DSP'li, daha önce CHP'li vardı, değişik bütün partilerden belediye başkanları; 
ama, biz, İzmirliler olarak bunu yaşıyoruz İzmir'de. Uçakta vatandaş bana aynen şunu söylüyor: 
"dükkândan çıktım, belime kadar suyun içinde yürüdüm." Bu, Konak dediğimiz, yani, alışveriş 
merkezinde olan bir şey. İnanın, cuma, cumartesi, pazar, üç gün, Mithatpaşa semtinde dolaştım, 
Hatay tarafında; e, valla, 21 inci Yüzyıldaki güzel İzmir'e, Türkiye'nin üçüncü büyük şehrine yakış
mıyor, buna layık değil! Ben, bu konudaki duygularımı, vatandaşımın, bu konudaki size duyur
mamı istediği konuları burada dile getirmeye çalıştım ve yine, altını özellikle çiziyorum, İzmir'e 
100 milyarı hiçbir değer olarak kabul etmiyorum, -artık, sayın bakanlar mı cevap verir, Sayın Baş
bakan mı, sayın iktidar partileri milletvekilleri mi- DSP'de 14-15 milletvekili arkadaşımız var, bunu, 
hiç değilse, muhakkak 1 trilyonun üzerine çıkarsınlar. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum; sağ olun. (DYP ve SP sıralarından alkışlar) 

YILDIRIM ULUPINAR (İzmir) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Gündemdışı konuşmaya hükümet adına Bayındırlık ve İskân Bakanımız Sayın 
Prof. Dr. Abdülkadir Akçan cevap vereceklerdir. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakanım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyon) - Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri, İzmir İlimizde yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak, İzmir Milletvekilimiz 
Sayın Süha Tanık'ın yapmış olduğu gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

İzmir İlimizin muhtelif semtlerinde meydana gelen sel felaketini yaşayan İzmirli vatandaş
larımıza, öncelikle huzurunuzda geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum ve ayrıca, bu ve öteki felaket
lerde, afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrıdan rahmet diliyorum. 

İzmir İlinde 14.11.2001 tarihinde saat 20.30 sularında meydana gelen yoğun yağış haberi 
üzerine, Bakanlığımız Afet İşleri Genel Müdürlüğünce, İzmir Valisi ve il teşkilatımız olan Bayın
dırlık ve İskân Müdürlüğü ile telefon teması sağlanmış ve bu temas sürdürülmüştür. 

- 6 6 2 -



T.B.M.M. B : 22 20 . 1 1 . 2001 O : 1 

Bu temaslar sırasında alınan bilgilere göre, Konak, Bornova, Buca, Gaziemir, Menderes ve 
Karşıyaka İlçelerinden geçen Melez Çayı, Poligon ve Halkapınarı Dereleri taşmaları sonucunda, 
bazı işyerleri ve konutların bodrum ve zemin katları sular altında kaldığı, park halindeki bazı araç
ların da hasar gördüğü tespit edilmiş ve öğrenilmiştir. 

İzmir Valiliği, acil yardım ödeneğine şimdilik ihtiyaç duymadıklarını belirterek, Başbakanlık 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonundan 100 milyar Türk Lirası temin edildiğini bil
dirmiştir. 

Bakanlığımızca, hemen -özellikle mahallî idareler açısından- hasar tespit ekipleri oluş
turularak, sel felaketinin yaşandığı mahallelere ekipler görevlendirilmiştir. Bugüne kadar yapılan 
çalışmalar neticesinde, 977 adet konut ve işyerinde maddî hasar meydana geldiği; ancak, binalarda 
statik yönden herhangi bir kusurun bulunmadığı müşahede edilmiştir. Bölgede hasar tespit çalış
maları halen sürdürülmektedir. 

Şiddetli yağışın etkilediği bölgelerin, genellikle belediyelerce dere yataklarının temizlenmeyen 
ve ıslah edilmeyen kısımlarında olduğu tespit edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tür metropollerde yaşanan doğal felaketlerin maddî ve 
manevî güçlük ve zorluklarının yanı sıra, kentsel yaşamın günlük koşullarını doğrudan etkilemesi 
dolayısıyla, vatandaşlarımız bu olaylar karşısında çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalabilmektedir. 
Bunun için, büyük şehirlerimizdeki il özel idareleriyle yerel yönetimlerimiz, böyle üzücü felaketler 
karşısında, her türlü ekip ve ekipmamyla hazırlıklı olmak durumundadırlar. Bunların teşkili ve 
tesisinden ziyade, yaşanacak bir felaket anında, bu hususta sorumluluk sahibi olan resmî kuruluş
larımız ile özel ve tüzelkişilerin, âcil önlem alarak, meydana gelen olaylara müdahale edebilecek 
güç ve erk içinde olmaları günümüz koşullarında kaçınılmazdır. Hal böyle olunca, her türlü doğal 
afet olayına karşı hazır ve bilinçli olunması, fertler başta olmak üzere, bütün ilgili kişi ve kurum
ların, afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrası sorumluluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bunun 
için de yapılması gerekenler, yerinde ve zamanında yapılmalıdır. Bu duyarlılık bilincinde olunduğu 
sürece felaketlerin atlatılması ve yapılması gerekenlerin de amacına uygun halde ve zamanında 
yapılması daha kolay olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Süha Tanık'ın Rize karşılaştırmasını gözardı etmek pek mümkün 
değil; ancak, Sayın Tanık, eğer, Rize'de, felaket anında ve sonrasında yerinde inceleme yapsa, 
kesinlikle bu görüşünden vazgeçeceğini ben rahatlıkla iddia edebilirim ve ifade ederim. Sayın mil
letvekilimizin sitemini anlıyorum ve anlayışla karşılıyorum, aslolan, orada yaraların sarılmasıdır. 
Bir felaket olur, Allah korusun, Rize'den daha küçük bir ilde olur ve bunun için 10 trilyon gönderil
mesi gerekir, o bile yetersiz olur. Aslolan, paranın şu veya bu boyutta gönderilmesi değil, afete anın
da müdahale ederek bir önce yaraların sarılması mantığının önplanda tutulmasıdır der, biz Bakan
lık ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü olarak, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi, İzmir'de de, daha 
önce felaketin, afetin başladığı andan itibaren yaptığımız incelemelerde gösterdiğimiz hassasiyeti 
göstererek, bundan sonra, başta, toplumun tamamına hizmet veren mahallî idarelerimizin sıkın
tılarının bertaraf edilmesi söz konusu olmak üzere, tüm ihtiyaç sahiplerine gereken müdahalenin 
yerinde ve anında yapılması için mücadele ettiğimizin bilinmesini ister, hepinizi saygıyla selam
larım. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, ben, bir hususu burada açıklamak isterim. 
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Sayın Süha Tanık'ın gündemdışı konuşma talebine daha az saygı duyduğum için değil, İzmir'i 
daha çok sevdiğim için, bu konunun, Meclis gündeminde yüce takdirlerinize gelmesini uygun bul
dum; ama, burada bir hakkı teslim etmek durumundayım. Hemen her partiden birçok milletvekili 
arkadaşımız, 14 Kasımda İzmir'de meydana gelen bu sel felaketiyle ilgili olarak gündemdışı söz 
talebinde bulundular. Ben, Doğru Yol Partisinin değerli Grup Başkanvekillerinin ricasını dikkate 
alarak Sayın Süha Tanık'a söz verdim. 

Burada, sel felaketine ilişkin bendeki bilgileri de dikkatlerinize sunmak isterim. Melez ve 
Poligon derelerinin taşması neticesi, üçbuçuk saat civarında, o yoğun, normalin üstünde seyreden 
yağışlar nedeniyle bu hal meydana geldi. 

Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici arkadaşıma, Sosyal Yardımlaşma Fonundan ilk anda 100 
milyar lira gönderdiği için ben de teşekkür ediyorum, 

Bu sabah, buraya gelmeden önce, Sayın İzmir Valimizle ve Sayın İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanımızla son durum hakkında bir kez daha görüştüm. İzmir Büyükşehir Belediyemizin, üç yıl
dan bu yana dere ıslahları için harcadığı paranın miktarı tam 19 milyon dolar ve daha önlerindeki 
projeleri bitirmeleri için harcamaları gereken rakam 6 milyon dolar. 

Kabul edelim ki, içgöç nedeniyle şehirlerimizdeki altyapı sorunları, maalesef, yağmur olsun, 
başka doğal afetler olsun, belirli bir seviyenin üzerine çıktığı anda hepimizi sıkıntıya sokmakta. 

Şu an itibariyle, orada, sel felaketinin olduğu 14 Kasımdan bu yana tüm kamu kurumlarının 
araçları, personeli, büyükşehir belediyesinin makineleri çalışmakta. Değerli İzmir Valimize, Değer
li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, personeline, İzmir Emniyet Müdürümüze, ben, hem 
kendi adıma hem sizler adına, gösterdikleri olağanüstü çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. 
Dün itibariyle, bir 100 milyar daha talepte bulunduklarını ifade ettiler... 

Burada, Süha Tanık arkadaşımın sözleri, ola ki, yanlış anlaşılabilir. Milletvekilleri, yalnız seçil
dikleri illeri değil, tüm Türkiye'yi temsil ederler. Dolayısıyla, yurdumuzun neresinde -Allah 
korusun- herhangi bir sel felaketi olsun, başka bir doğal afet olsun meydana gelirse, kaybettiğimiz 
her can, hepimizindir. Dolayısıyla, böylesi konularda, şehirler arasında, şehirlerin siyasetçileriyle 
bir mukayese yapmak, bizi, başka başka sıkıntılara sokabilir. 

Ben, Süha Tanık arkadaşımın bir düşüncesine de katılırım; doğrudur, Yeni Asır'da, Ege TV'de 
bütün ayrıntılar verildi; hepsini biliriz. Buradan da, İzmirli tüm milletvekillerimize teşekkür 
ediyorum gösterdikleri hassasiyet için, İzmirli bakanlarımıza teşekkür ediyorum ve İzmir 
Valiliğinin dün talep ettiği bu 100 milyarın, aslında, birkaç günlük bir problem çözücü özellik 
taşıdığının bilinciyle, Sayın Başbakanımızdan, Sayın Maliye Bakanımızdan, bu konuda, İzmir'e, 
önümüzdeki dönemlerde olası daha büyük felaketle karşılaşmamak için, bir miktar daha yardımı, 
tüm İzmir milletvekili arkadaşlarım adına, ben de buradan talep ediyorum ve Süha Tanık ar
kadaşıma teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme getirdiği için. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Sayın Başkan, ufak bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Başkanım, size söz verirsem, İzmir milletvekillerimiz Yıldırım Ulupınar ve 

Yusuf Kırkpınar arkadaşlarım da söz istemişler... O zaman, onların anlayışlarına sığınayım; Grup 
Başkanvekili sıfatınızla siz tercüman olunuz. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
İzmir'e olan sevginize saygı duyuyorum. Ben de, İzmir ve Rize halkına, insanlarımıza, gördük

leri afetlerden dolayı geçmiş olsun diyor, hayatını kaybedenlere Tanrı'dan rahmet diliyorum; ancak, 
Sayın Tanık'ın burada ifade ettiği hususu, ben de, Hatay Milletvekili olarak, Hataylılar adına, Hatay 
milletvekilleri adına müsaadenizle -size teşekkür ediyorum, müsaade ettiniz- dile getirmek is
tiyorum. 
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Gerçekten, Rize'de yaşanan sel felaketinden sonra, Sayın Başbakan Yardımcımızın gösterdiği 
hassasiyete, hükümetimizin gösterdiği aciliyete, tavra, davranışa teşekkür ediyorum; ancak, 
buradan da bir şey ifade ediyorum: Hatay'da yaşanan sel felaketinden bu yana altı ay geçti, henüz 
daha hiçbir yara sarılmadı. Buna Meclisimizin ve Meclis Başkanımızın da, deminden bu yana ifade 
etmeye çalıştığım aynı hassasiyetle dikkati çekmesini talep ediyorum. Gerçekten, nerede bir felaket 
varsa devletimiz, tüm insanlarımız, tüm kurumlarımız aynı hassasiyeti göstermeliler. Hatay insanı, 
Hatay mahallî idareleri, yaşanan sel felaketinden sonra devletimizin gösterdiği bu duyarsızlığın 
şokunu yaşamaktadırlar, hayal kırıklığını yaşamaktadırlar. Bunu, burada, müsaadenizle ifade etmek 
istiyorum, devletimizin ve hükümetimizin dikkatini çekmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Ben de size teşekkür ederim. Geçen ay, Meclisi yönettiğimde Sayın Başkan, ben, 

söz isteyen Hatay Milletvekilimiz Metin Kalkan arkadaşımıza, geç müracaatı yapıldığı için söz 
verememiştim.. Bu kez, Hatay Milletvekilimiz Sayın Levent Mıstıkoğlu, ilk günden müracaatını 
yaptığı için, sanıyorum, ya yarın ya yarından sonra, Hatay'da meydana gelen sel felaketi ve bunun 
doğurduğu sorunlara ilişkin bir gündemdışı söz talebini, hassasiyetiniz nedeniyle yanıtladım, orada 
da tekrar görüşeceğiz. 

Peki, çok teşekkür ediyorum. 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir)- Sayın Başkan, müsaade eder misiniz, ben de bir şey söy
leyebilir miyim... 

BAŞKAN - Artık, dile getirdik... 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir)- Dile getirilenlerden benimki çok farklı bir şey Sayın Başkan, 
izin verirseniz... 

BAŞKAN - 2'şer dakika, Yusuf Kırkpınar ve Yıldırım Ulupınar arkadaşım burada idi... 

Buyurun Sayın Kırkpınar. 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir)- Sayın Başkanım, müsamahanız için önce teşekkür ediyorum. 
Süha Tanık'ın bütün konuştuklarınla katıldığım gibi, orada şimdiye kadar gelmiş, geçmiş bütün 
belediyeler, hiçbir dere ıslahı çalışmasında bulunmadılar. Bundan 6-7 yıl önce 64 kişi hayatını kay
betti; geçen 14 Kasımda da, 2 kişi hayatını kaybetti. Sadece, İzmir'in kıyı kenar çizgilerini ve denizi 
doldurarak İzmir'e büyük ihanetler içerisinde bulunan geçmiş ve şimdiki belediyeler, burada ölen 
insanları göz önünde bulundurmamış ve dere ıslah çalışmaları yapmamışlardır. Öncelikle, İzmir'e 
hizmet edilecekse, derelerin ıslah edilmesi lazım; aksi takdirde, bundan sonra yağan her yağmur, 
yüzlerce can almaya devam edecektir. 

Bilgilerinize sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum efendim. 

Benim için en kolay yanıt "yoğun gündem nedeniyle hiçbir arkadaşıma gündemdışı söz 
veremiyoruz" demekten ibaretti. Bakın, son iki arkadaşım dedim, tekrar talepler gelmeye başladı. 
Yani, ben, formel hukuku gayet iyi bilen bir insanım. 

Peki, Sayın Dayıoğlu, size söz veriyorum; ama, ondan sonra, lütfen, hiç kimse ısrarda bulun
masın. 

Buyurun. 
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SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 14 Kasım günü başlayan 
yağmurla İzmir'de meydana gelmiş olan sel baskınları ve can kaybı dolayısıyla, İzmir, her sene 
yaşadığı bir felaketi bir daha yaşamıştır. Bu yağmur felaketiyle hayatını kaybeden hemşerimizin 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. 

İzmir, Hasan Tahsin'le bilinir. İzmir, 9 Eylülle bilinir. İzmir, ilk İktisat Kongresiyle bilinir; ama, 
geçmişten bugüne kadar İzmir Şehri, tamamıyla siyasî rant uğruna harap edilmiştir; Bucasıyla harap 
edilmiş, Bayraklısıyla harap edilmiş, Çiğlisiyle harap edilmiş, Balçovasıyla harap edilmiş, Bor-
novasıyla harap edilmiştir. 

İzmir'de şehirsel yapılaşma tamamıyla felç olmuş durumdadır. Kaçak yapılaşma, bu olumsuz
lukları ortaya çıkarıp... İzmir, her yağışta, sahil kenti olması nedeniyle, bunu yaşamaktadır. 

Bu nedenle, İzmir'e bakışımız değişmelidir. Burada, siyasî rant peşinde koşmaktan ziyade, İz
mir'le ilgili acil, kesin ve köklü tedbirlerin alınması dileğiyle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Sağ olun. 

BAŞKAN - Peki, o zaman ben size bir öneride bulunayım: İzmir milletvekilleri olarak, İzmir'in 
sorunlarına ilişkin bir araştırma komisyonu kurulmasına yönelik bir önerge hazırlayınız, daha bir 
köklü yapalım; ama, benim de sizden bir istirhamım var: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
ben buradan teşekkür ettim, yaptığı çalışmaları ben anlattım; ama, aynı bakış altında, bundan önce 
görev yapan belediye başkanlarına da teşekkür edersek, sanıyorum, daha yapıcı bir yaklaşımı 
benimsemiş oluyoruz. 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Niye teşekkür ediyoruz Sayın Başkan, teşekkür etmek gerek
mez; sadece sahili doldurdular, bütün varoşlar rezil durumda; neyine teşekkür ediyoruz. 

BAŞKAN - Geçmişte olumlu çalışma yapanlara teşekkür etmek niçin sizi rahatsız etsin Sayın 
Kırkpınar? 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Beni rahatsız etmiyor; ama, yapılanları biliyorum. Belediye 
başkanlarının yaptıkları ortada, hiçbir ciddî sorunu benimsemiyorlar... 

BAŞKAN - Peki, İzmir'in bütün sorunları sadece bu dönemde mi... 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Kişiselleştirmeye gerek yok, belediye başkanlarının yaptıkları 
ortada... 

BAŞKAN - Öyle mi diyeceğiz Sayın Kırkpınar? 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Her dönemde sahili dolduruyorlar, varoşları rezil hale getir
diler... 

BAŞKAN - Doğru iş yapanlara teşekkür edelim diyelim o zaman... 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Hayır, ben, bu konuları vaktiyle bakan beyle de görüştüm, İz
mir'in sorunlarını dile getirdim; ama, hiç konu edilmedi.. 

BAŞKAN - Peki, doğru iş yapanlara da teşekkür etmeyelim öyle mi?.. 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Doğru iş yapanlara teşekkür edelim. 

BAŞKAN - Peki, o zaman anlaştık. 

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

L- Adana Milletvekili Yakup Budak ve 19 arkadaşının, çalışan çocuklar ile sokak çocuklarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla ilgili çalışmaların yapılması, sosyal devletin en ön
celikli görevlerindendir. Çalışan çocukların ve sokak çocuklarının bugün içinde bulunduğu ortam 
içler acısıdır. Bu nedenle, çalışan çocuklar ile sokak çocuklarının içinde bulundukları sorunların 
belirlenmesi ve alınacak tedbirlerle uygulamaya koyulacak yeni politikaların belirlenmesi 
konusunda, Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci 
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 13.11.2001 

1- Yakup Budak (Adana) 

2- Mustafa Geçer (Hatay) 

3- Ahmet Sünnetçioğlu (Bursa) 

4- Suat Pamukçu (Bayburt) 
5- Mehmet Batuk (Kocaeli) 
6- Aslan Polat (Erzurum) 

7- Nezir Aydın (Sakarya) 
8-LatifÖztek (Elazığ) 

9- Turhan Alçelik (Giresun) 

10- Fahrettin Kukaracı (Erzurum) 

11 - Sacit Günbey (Diyarbakır) 
12- M. Zeki Çelik (Ankara) 
13- Lütfü Esengün (Erzurum) 
14-Ali Oğuz (İstanbul) 
15-RızaUlucak (Ankara) 
16- Lütfi Yalman (Konya) 
17-Şeref Malkoç (Trabzon) 

18- Osman Yumakoğulları (İstanbul) 

19- Bahri Zengin (İstanbul) 

20- Mehmet Zeki Okudan (Antalya) 

Gerekçe: 
Bugün, Türkiye'de milyonlarca çocuk tehlikeli ve uygun olmayan şartlarda çalıştırılmaktadır. 

Çocuk işçiliği, yoksulluk, eğitim eksikliği, geleneksel yapı ve ekonomik gelişmeler, küreselleşme 
gibi nedenlere dayanmaktadır. IMF ile Dünya Bankasının gelişmekte olan ülke ekonomilerine 
dayattıkları ekonomik programlar, sosyal harcamalarda yoksulların daha da ağır biçimde et
kilenecekleri kesintilere yol açmıştır. Çocuk işçiliğinin önüne geçecek en önemli faktör olan eğitim, 
bu kesintilerden en büyük darbeyi almıştır. 
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Çocukların eğitim çağında çalışma hayatında yer almaları, Türkiye'de önemli bir toplumsal 
sorun olarak ağırlığını her geçen gün hissettirmektedir. Genellikle yoksulluk, tek tip ve yetersiz 
eğitim sistemi, işverenlerin ucuz işgücü tercihi, düzensiz kentleşmeye, gelir dağılımındaki eşitsiz
lik, aile gelirindeki hızlı düşüşler, çocukların çok küçük yaşlarda çalışma yaşamına atılmalarını 
kaçınılmaz kılmaktadır. 

Çocuk işçiliğinin yaygınlığı ve kapsamı hakkında çok ayrıntılı verilere sahip olmamamıza rağ
men, çalışan çocuk sayısı küçümsenmeyecek kadar yüksektir. DİE'nin 1999 çocuk işgücü anketine 
göre, çocuk işçi sayımız 3 850 000 civarındadır. Bu rakam, 6-14 yaş arasında yer alan nüfusumuzun 
yüzde 32'sidir. Büyük bir bölümü asgarî çalışma yaşının altında çalışmaya başlayan çocukların yüz
de 41'i okula devam edememektedir. Çocukların yüzde 40'ı hane halkı gelirine katkıda bulunmak, 
yüzde 30'u ailenin borçlarının ödenmesine ve ekonomik faaliyetine yardımcı olmak için çalışmak
tadır. 6-14 yaş grubunun çalıştıkları işyerlerinin yüzde 83'ünün hiçbir yerde kaydı yoktur. Yılda 
5 000 çalışan çocuğun iş kazası geçirmekte olduğu veya meslek hastalığına yakalandığı tespit edil
miştir. Çocukların yüzde 80,6'sı hastalandığı zamanlar dışında doktor kontrolüne hiç gitmemiştir. 
Çocukların yüzde 94,2'si günde yedibuçuk saatten fazla çalışmakta, yüzde 58,4'ü de hiç izin kul
lanamamaktadır. 

Çalışan çocukların önemli bir bölümü de, sokakta çalışan çocuklardır. Bu çocuklar, ailelerin
den daha az destek alan ve ailenin geçim sorumluluğunu sokaklarda, pazarlarda çalışarak paylaş
mak zorunda olan çocuklardır. Açlığın, yokluğun, istismarın pençesinde yaşamaya çalışan bu 
çocukların yaş ortalaması 12'dir. Sevgisiz ve ilgisiz büyüyen, sokakta yaşamayı kendi için kurtuluş 
yolu olarak gören sokak çocuklarının durumu içler acısıdır. 

Bu çocukların sokağa itilmelerinin en büyük sebebi, erozyona uğrayan değer yargılarımız ile 
buna bağlı olarak parçalanmış aile yapıları ve gelir dağılımım bozucu çarpık ekonomik uy
gulamalardır. 

Başta, büyükşehirlerimiz olmak üzere, diğer Anadolu şehirlerinde de hızla çoğalan sokak 
çocuklarının sayısının 10 000 ile 100 000 arasında olduğu dile getirilmektedir. 

Son yıllarda, hem sokaklar, sokak çocuklarını tehdit etmeye başladı hem de kendileri toplumu 
tehdit etmeye başladı. Çeteleşmeler, cinayetler, uyuşturucu bağımlılığı, fuhuş, gasp yaşanan 
trajedinin sadece birkaçıdır. Halen, cezaevlerinde 2 000'i aşkın çocuk bulunuyor. Ülkemizde korun
maya muhtaç çocuk sayısı 1 milyon civarında iken ve devletin sorumlulukları da ilgili kanunlarla 
belirtilmişken, SHÇEK ancak 21 000 kimsesiz çocuğa imkân sağlayabilmektedir. 

İster çalışan çocuklar olsun, isterse sokak çocukları; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve 
ahlakî gelişimini engelleyen işlerde çalışması önlenmeli, çocukların tehlikeli işlerde ve sömürücü 
koşullarda çalıştırılmasına acilen son verilmelidir. Çocukların sağlıklı büyüyüp yetişebilmeleri ve 
toplum içerisinde sağlıklı bir fert olarak yer alabilmeleri için, çocukluk dönemlerini çocukça 
yaşamaları gerekmektedir. 

Çocuklarımız, alınıp satılmayı, cinsel tacize uğramayı, uyuşturucu kullanmayı, uygun olmayan 
şartlardaki işlerde çalışmayı istememektedir. İstisnasız bütün çocuklar, sonsuz bir sevgiyi, şefkati, 
barışı, saygıyı, güzel bir geleceği istemektedirler. Bunu sağlamak ve denetlemek, hem insanî hem 
de devletin anayasal görevidir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
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ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Saym Başkan, gensorunun okunmasından önce bir hususun düzel
tilmesini talep ediyorum. 

Bu "sokak çocukları" kavramını bizim düzeltmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü "sokak 
çocuğu" kavramı çok ağır bir itham. Bunlar, saygılı bir ailenin sokak çocuğu da olabilir; ama bun
lar, yarın, anne olacaklar, baba olacaklar. Bunların çocukları, kimsesiz bir çocuğun babası, annesiy
le itham edilmiş olacaklar. Bu aşağılayan ifade yerine; yani "sokak çocukları" kavramı yerine, kim
sesiz çocuklar kavramını literatürümüze geçirmiş olsak, resmî kayıtlarımıza geçirmiş olsak, daha 
anlamlı olmaz mı? Çünkü, sokak çocuğu, normalde, bir zenginin çocuğuna, bir Ahmet'in, bir 
imamın çocuğuna bile söylenilebiliyor; davranışları, hal ve hareketleri hoş karşılanmadığı için 
sokak çocukları diye itham edilebiliyor; ama bunlar, sahipsiz, yetim, sokağa konulmuş günahsız, 
hiçbir hatası olmayan, sadece sahiplenildiği için bunlara, resmî kayıtlarda sokak çocuğu demek çok 
ağır geliyor, insanların nefsine ağır geliyor. Bunun düzeltilmesini talep ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Zeki Ergezen'e ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten, önemli bir konuya 

işaret etmiştir; o zaman, bu öngörüşme yapılırken, sizden, bu konuda da bilgilerinizi daha bir enine 
boyuna rica edelim. 

Çok teşekkür ediyorum. 
Bir gensoru önergesi vardır, önerge daha önce bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Ancak, sayın milletvekilleri, Divan Üyesi değerli arkadaşımızın, sunuşları, oturarak okuması 

hususunda oylarınızı istirham ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, önergeyi okutuyorum: 
2.- Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Konya Milletvekili Veysel Candan ve 

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, ekonomi yönetiminde başarılı olmayarak 
ekonomik çöküş sürecini hızlandırdığı ve dış ekonomik ilişkilerde Türkiye'yi küçük düşürücü dav
ranışlar sergilediği iddiasıyla Devlet Bakanı Kemal Derviş hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (U/23) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tüm ekonomik göstergeler Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Hazırlanan 2002 bütçesinin tam bir iflas bütçesi olduğu ifade edilmektedir. Halkımız tarihinin hiç
bir döneminde görmediği büyük bir ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. 

13.03.2001 tarihinden bu yana Sayın Kemal Derviş, tek patron olarak ve Devlet Bakanı sıfatıy
la, ekonomi yönetiminin başında bulunmaktadır; 57 nci hükümet ve hükümet ortaklarının parti 
grupları, kendisinin her istediğini yapmıştır. Öyle ki, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen 
birçok yasa kamuoyunda Derviş yasası olarak adlandırılmış ve Sayın Dervişe ayak uy duramıyor 
gerekçesiyle bakanlar bile istifa ettirilmiştir. Bu nedenle, bu çöküşün baş sorumlusu Sayın Kemal 
Derviştir. 

Aşağıdaki gerekçeleriyle Devlet Bakanı Sayın Kemal Derviş hakkında Anayasanın 99 uncu ve 
İçtüzüğün 106 ncı maddesine göre gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

15.11.2001 
Veysel Candan Ömer Vehbi Hatipoğlu 

Konya Diyarbakır 
SP Grup Başkanvekili SP Grup Başkanvekili 
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Gerekçe: 

Muhalefetin ve toplum kesimlerinin uyarılarına rağmen, 57 nci hükümetin ısrarla uyguladığı 
sözde "ekonomik istikrar programı" 18 Şubat 2001 tarihinde çıkarılan krizle iflas etmiş ve Türkiye 
ekonomisi bir anda çökme noktasına gelmiştir. Bunun üzerine, Dünya Bankası Başkan Yardım
cılarından Sayın Kemal Derviş, Türkiye'ye getirilmiştir. 

Sayın Derviş 13.03.2001 tarihinden bu yana tek patron olarak ve devlet bakanı sıfatıyla 
ekonomi yönetiminin başında bulunmaktadır. 

Sayın Kemal Derviş, yarattığı sürekli kriz ve tehditlerle 57 nci hükümete her istediği kararı al
dırmıştır; cumhuriyet tarihinde -olağanüstü dönemler dahil- hiçbir bakan bu kadar yetkilerle 
donatılmamış, Sayın Derviş kadar rahat hareket edememiştir. 

Hal böyleyken, bugüne kadar öngörülen hedeflerden hiçbirine ulaşılamamıştır. Döviz fiyatları, 
enflasyon değerleri, borç stokları katlanarak artmıştır. Dolar 670 000 TL'den 1 600 000 TL'ye, enf
lasyon TÜFE yüzde 33,4'ten yüzde 66,5'e, TEFE yüzde 26,5'ten yüzde 81,4'e, içborç stoku, yüzde 
100'ü aşan bir devalüasyona rağmen, 52 milyar dolardan 74 milyar dolara çıkmıştır. 

Sayın Derviş'in, göreve geldiği günlerde gazeteci ordusuyla yaptığı şovlarda söylediklerine 
inanarak iş yapan sanayiciler iflas etmiştir. Bunun sonucunda, yüzbinlerce insan işsiz kalmıştır. 

Yine uygulanan yanlış politikalarla Türkiye tarımı bitirilmiş, Türk çiftçisi açlığa mahkûm edil
miş, Türkiye, tarım ürünleri dışticaretinde açık veren bir ülke haline gelmiştir. 

Toplumsal barışın teminatı, ekonomimizin temel direği olan esnaf perişan edilmiş, yüzbinler
ce esnaf işyerini kapatmak zorunda kalmıştır. 

Alınan krediler, malî sektöre aktarılmış; ama, hâlâ, bankacılık rayına oturtulamamış, 
piyasaların güveni kazanılamamıştır. Sonuçta, reel sektör tükenmiş, üretim durmuştur; ama, dışborç 
stoku artmaya devam etmiştir. 

Ekonominin batmasında, soygunların aracı olarak kullanılan bankaların büyük sorumluluğu ol
duğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak, Sayın Kemal Derviş, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat 
Bankası için Ankara Cumhuriyet Savcılığının istemiş olduğu soruşturma iznini hâlâ vermemiştir. 

Sayın Kemal Derviş, dışarıda girmiş olduğu ilişkilerde milletimizi küçük düşürecek davranış
larda bulunmuştur. Sürekli olarak, iktidar partilerini ve TBMM'yi "krediler gelmez" diye tehdit et
miştir. Göreve geldikten sonra, aylarca, tedbirlerini açıklamak için oyalanmış, bu arada, ülkenin 
milyarlarca dolar kaybetmesine sebep olmuştur. Sonra ABD'den "15 kanun 15 günde çıkarılmazsa, 
13 milyar dolar gelmez, Türkiye batar" tehdidi savurmuştur. 

İstenilen 15 kanun çıkarılmış, ülkenin zenginliklerinin değerinin çok altında elden çıkarılması 
için kapılar açılmış, millî kuruluşlara dışarıdan yönetici ataması bile sineye çekilmiş; ama, vaat 
edilen kredilerin tamamı verilmemiştir. Şimdi, Türkiye, yeni istekler ve yeni dayatmalarla karşı kar
şıyadır. 

"Terörle mücadele gerekçesiyle" deniliyor; ama, Türk halkı, bu uygulamalar sonunda dışarıya 
asker gönderme zorunda kalındığına inanmaktadır. Kaldı ki, bu savaş ve asker gönderme 
macerasının nerede duracağı, ülkemizin stratejik çıkarlarım nasıl etkileyeceğini kimse bilmemek
tedir. 

Sayın Kemal Derviş, "devletin küçültülmesi ve etkinleştirilmesi", "ekonominin siyasetten ay
rılması" gibi büyük laflar ediyor; ama, döneminde üst kurullarla devasa yeni bürokrat mekaniz
maları oluşturmuş, buralarda görevlendirilen ayrıcalıklı bürokratlara ayrıcalıklı maaşlar bağlanmış
tır. Bu şekilde ekonomi yönetimi siyasetten ayrılmış; ama, uluslararası kuruluşlara bağlanmıştır. 
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Sayın Derviş'in, IMF ve Dünya Bankası yetkilileriyle hazırladığı 2002 yılı bütçesi, hiçbir umut 
vermemektedir. Kış aylarına girdiğimiz bugünlerde Türkiye halkı büyük ekonomik sıkıntılar içinde 
perişandır. Toplumun tüm kesimleri feryat etmektedir. Sayın Kemal Derviş'i başta alkışlayanlar 
bile, artık ümitlerini kesmişlerdir. 

Bu durumdan, hükümet üyelerinin tamamı sorumludur; ancak, Sayın Kemal Derviş Türk Mil
letine çok pahalıya mal olmuştur; açtığı yaraların onarılması için yıllar gerekecektir. 

Bu nedenler ve önergenin müzakeresi sırasında ayrıntılı bir şekilde ortaya konulacak, diğer 
gerekçelerle Sayın Derviş'in bakanlık koltuğundan uzaklaştırılması, ülkemizin çıkarları açısından 
bir zorunluluk haline gelmiştir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergenin görüşme günü Danışma Kurulunca daha sonra belirlenerek oylarınıza sunulacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

I.- Almanya'da yapılacak olan Avrupa Birliğine Giriş 3 üncü Parlamenter Forumuna, 
TBMM'yi temsilen, İstanbul Milletvekili Zafer Güler'in katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/926) 

20 Kasım 2001 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Rheinische Friedrich-Wilhelms Üniversitesi Avrupa Entegrasyonu Araştırmaları Merkezi 
Direktörlerinin vaki davetine istinaden, 22-23 Kasım 2001 tarihinde Almanya'da yapılacak olan Av
rupa Birliğine Giriş 3 üncü Parlamenter Forumuna, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Dışiş
leri Komisyonu üyesi 1 milletvekilinin katılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, Genel Kurulun 
13.11.2001 tarihli ve 19 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Siyasî Parti Grubunun bildirmiş olduğu isim, adı geçen kanunun 2 nci maddesi uyarınca Genel 
Kurulun bilgilerine sunulur. 

Ömer İzgi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Adı, Soyadı: Seçim bölgesi: 

Zafer Güler İstanbul 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 2 tezkeresi daha vardır; ayrı ayrı okutup, oy
larınıza sunacağım: 

2.- Brüksel'de yapılacak olan, Avrupa Parlamentosu Başkanı ile Aday Ülke Parlamento Baş
kanları 12 nci Toplantısına ve Milano'da yapılacak olan, Avrupa Birliğinin Genişlemesi; Dünün Av-
rupasından, Yarının Avrupasına konulu toplantılara, TBMM'yi temsilen TBMM Başkanvekili Yük
sel Yalova'nın katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/927) 
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15 Kasım 2001 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

5-6 Aralık 2001 tarihleri arasında Brüksel'de gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu Başkanı ile 
aday ülke parlamento başkanları 12 nci toplantısına ve 8 Aralık 2001 tarihinde Milano'da yapılacak 
"Avrupa Birliğinin Genişlemesi: Dünün Avrupasından Yarının Avrupasına" konulu toplantılara, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı davet edilmektedir. 

Söz konusu toplantılara, TBMM Başkanını temsilen Aydın Milletvekili ve TBMM Başkan-
vekili Yüksel Yalova'nın katılması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvip
lerine sunulur. 

Ömer İzgi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3.- TBMM Başkam Ömer İzgi ve beraberinde altı milletvekilinden oluşan bir Parlamento 
heyetinin, Romanya Senato Başkanı Nicole Vacariou'nun davetine icabet etmesine ilişkin Başkan
lık tezkeresi (3/928) 

5 Kasım 2001 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer îzgi'nin, Romanya Senato Başkanı Nicolae 
Vacariou'nun vaki davetine icabet etmek üzere, beraberinde 6 milletvekilinden oluşan Parlamento 
heyeti olduğu halde, söz konusu ülkeye resmî ziyarette bulunması hususu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 nci maddesi uyarın
ca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Ömer İzgi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN - İkinci tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1.- Plan ve Bütçe Komisyonu, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu ve İnsan Haklarım İn
celeme Komisyonlarında bağımsız milletvekillerine düşen birer üyelik için başvurulara ilişkin Baş
kanlık duyurusu 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve İnsan Hak
larını İnceleme Komisyonlarında, bağımsız milletvekillerine de birer üyelik düşmektedir. Bu 
komisyonlara üye olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin, 23 Kasım 2001 Cuma günü saat 
18.00'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılı olarak başvurmalarını rica 
ediyorum. 

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
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Genel Kurulun, 14.11.2001 tarihli 20 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, bu kısmın birin
ci sırasında yer alan, Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 arkadaşının, tekstil ve konfek
siyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/10) esas 
numaralı Meclis araştırması komisyonunun 697 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeye baş
lıyoruz. 

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1.- Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/10) (S, Sayısı: 697) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Edip Safder Gaydalı buradalar. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede, ilk 
söz hakkı önerge sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre, siyasî parti 
grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde, 
Komisyon ve Hükümete de söz verilecek; bu suretle Meclis araştırması komisyonu raporu üzerin
deki genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önerge 
sahibi ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu, 697 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Rapor üzerinde konuşacak sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: 

Grupları adına, Turhan Tayan (Bursa), Mehmet Gözlükaya (Denizli), Özkan Öksüz (Konya), 
Mustafa Verkaya (İstanbul) 

Şahısları adına, Beyhan Aslan (Denizli), Gönül Saray Alphan (Amasya), Mükerrem Levent 
(Niğde) 

İlk söz, önerge sahibi olarak, Sayın Beyhan Aslan'a aittir. 

Buyurun Sayın Aslan. 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekstil ve konfeksiyon 

sektörünün sorunlarının araştırılmasına ilişkin olarak, önergede imzası bulunan 31 arkadaşım adına 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılması için, 30 Mayıs 1999 tarihinde, 31 
arkadaşımızla birlikte verdiğimiz önergenin sonucu Yüce Meclisin oluşturduğu araştırma komis
yonu, dört ayda çalışmalarını tamamlayarak düzenlediği raporu, ekleriyle, Meclis Başkanlığına tak
dim etmiştir. 

Komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı bilgilenme toplantılarında, sektörü tem
sil eden kişi, kurum ve kuruluşlardan, sektörün sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi almış
tır; ayrıca, sektörle ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle görüşerek, konuya ilişkin, 

(1) 697 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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uygulanmakta olan işlemler hakkında da bilgi sahibi olmuştur. Komisyon, bu görüşmelerle yetin
meyerek, çeşitli kurum ve kuruluşlarla yazışmalar sonucu elde ettiği belgeleri de değerlendirmiştir. 
Nihayet, Komisyon, sektörün yoğunlukta olduğu bölgelere ziyaretlerde bulunmuştur; İstanbul, İz
mir, Kahramanmaraş, Denizli gibi 14 yörede, araştırma komisyonumuz, birebir, sektör temsil
cileriyle görüşmüştür. İlim Denizli'ye de 23-24 Mart 2001 günü gelip, sektör temsilcileriyle birebir 
görüşmüşlerdir. Böylece, Araştırma komisyonu, dört aylık sürede 19 toplantı, 14 inceleme gezisi ve 
350'nin üzerinde yazışma yapmıştır. Böylesine kapsamlı ve yoğun çalışmalar yapan Komis
yonumuzun Başkanı Sayın Yalçınbayır başta olmak üzere, komisyon üyelerine, önerge sahibi 31 ar
kadaşım adına teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Komisyon, öncelikle, kriz nedeniyle zor durumda olan sektörün beklemeye tahammülü kal
madığı bilinciyle, tespit ettiği sorunların çözümüne hemen geçilebilir olan bazı tespitlerini ara rapor 
halinde düzenlemiş ve bu raporu Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan Yardımcılarına sunmuştur. 
Komisyonun bu duyarlılığı da ayrıca takdire şayandır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her şeyden önce, mensubu olduğum siyasî partinin Grup 
Başkanvekili olarak, raporun sonuç bölümünün ilk paragrafından büyük mutluluk ve memnuniyet 
duydum. Raporda deniliyor ki: "Gayri safî millî hâsıla içindeki payı ve istihdama olan katkısı 
açısından Türkiye'nin en önemli sektörü tekstil ye konfeksiyon, özellikle 1980 sonrasında benim
senen dışa açık, ihracata dayalı kalkınma nedeniyle beraber büyüme sürecine girmiştir ve 1980'li 
yıllarda, hem ülke ekonomisi için önemli bir gelişme kaydetmiş hem de dünya tekstil ve konfek
siyon ticaretindeki artışın çok üzerinde bir ihracat performansı yakalamıştır." 

Araştırma Komisyonu raporunun sonuç bölümünün bu ilk paragrafı, bir hakkın teslimi an
lamına gelmektedir; çünkü, hatırlanacağı üzere, Türkiye'de, 1980 başlarında, ihracata dayalı yeni 
bir sanayileşme stratejisi benimsendi. Başlatılan ihracat seferberliği çerçevesinde, kapsamlı mev
zuat değişiklikleri ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirildi. Ülke ihracatımız ve kalkınma ham
lemiz yepyeni bir hareket kazandı. Ulaşım, haberleşme gibi önemli altyapı yatırımları, kambiyo 
rejiminin değiştirilmesi, dışticaretin liberalleştirilmesi, ihracat teşvikleri, yeni ihracat pazarlarına 
yönelinmesi, serbest bölgeler kurulması ve Türk Eximbank'ın oluşturulması gerçekleştirildi. Böy
lece, 1980'de sadece 2,9 milyar dolar olan ihracatımız, 1991'de 13,6 milyar doları yakaladı. Bu 
arada, önemli bir yapısal değişiklik daha gerçekleşti. İhracatımız içinde 1980 yılında yüzde 36 olan 
sanayinin payı, on yıl içerisinde, yüzde 80 gibi yüksek bir düzeye ulaştı. 

Bütün bunların sonucunda 1980'li yılların başarılı politikaları yatmaktadır. 

Dünyayla bütünleşmiş, uluslararası kuruluşlarca, kalkınan bütün ülkelere örnek gösterilen Tür
kiye, o muhteşem gelişmesinin mimarı rahmetli Özal'a borçludur. Dev gelişmeleri gerçekleştiren, 
ancak, tevazu gösterip, bunların reklamını ve hak ettiği propagandasını yapmayan Anavatan ik
tidarının dışa açılma ve ihracat konusundaki performansını Yüce Meclisin kayıtlarına geçirten ve 
aslında, bir hakkın teslimini sağlayan rapor nedeniyle, ben, komisyonumuzun değerli üyelerine bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 

1980'lerin dışa açılma ve ihracat politikasıyla, tekstil, tüm Türkiye'nin yüz akı sektörü haline 
gelebilmiş; özellikle, Bursa, Denizli, Gaziantep, Uşak, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi illerimiz, 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Türkiye'de örnek gösterildiği gibi, yurt dışında da, fevkalade 
gelişen, potansiyeli yüksek iller olarak değerlendirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekstil ve konfeksiyon sektörü, 1980'li yıllarda ülke 
ekonomisi içinde önemli bir gelişme kaydetmiş, dünyada bu alandaki ticaret artışının çok üzerinde 
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bir ihracat performansı göstermiş ve yakalamış; ancak, 1990'lı yılların ikinci yarısından itibaren, dış 
ve iç faktörler nedeniyle, ciddî sorunlar yaşanmaya başlamıştır. AB'ye ihracattaki kotaların kalk
ması karşılığında, ABD'ye ithalatta gümrük vergisi kaldırılmış ve daha önemlisi, üçüncü ülkelerden 
yapılan ithalatta vergi yüzde 6'lara indirilmiştir. Tekstil ve konfeksiyon birim fiyatları bütün dün
yada düşmeye başlamış; buna ek olarak, 1997 Asya ve özellikle, 1998 Rusya krizleri, dış pazarları 
daraltmış ve bu arada Laleli piyasamızı da fena halde vurmuştur. 

Bu arada belirtmeliyim ki, raporda sorunlar içinde yer verilen Amerika Birleşik Devletlerinin 
miktar kısıtlaması yıl sonunda bitecektir; ancak, yine söylemeliyim, bornoz ihracatının yüzde 90'ı 
Denizli'dendir. Denizli'den, bornoz ihracatında her yıl, son iki ayda yaşanan tıkanıklık, 2001'de, 
bugün ve bu saate kadar çözülememiştir. Denizlili üretici, geçmiş yıllarda daima kullanılagelen bir 
sonraki yılın kotasından yüzde 6 avans imkânının, 2001 yılında da kullanılacağı varsayımına göre 
düşünmüş ve mallarım Amerika Birleşik Devletlerine sevk etmiştir. Bu mallar iki ay Amerika Bir
leşik Devletleri gümrüklerinde bekleyecek, ardiye ödenecek, mal bedeli tahsil edilmeyecek ya da 
Türkiye'ye geri gelecek; gidiş-dönüş navlun gideri de ihracatçımızın üzerinde kalacaktır. Ancak, bir 
çözüm bulunmazsa, bornoz ihracatçısı sanayicimiz açısından fevkalade sıkıntılı günler yaşanacak 
ve böylece, önemli bir piyasa da kaybedilmiş olacaktır. Burada önemli olan, yetkililerin, Amerika 
Birleşik Devletleriyle temaslarda bulunarak, mutlaka kotalar konusu bir çözüme ulaştırılmalı ve şu 
anda, önümüzdeki yılın kotasına güvenerek mal sevk eden ihracatçımızın, mutlaka, haklarının 
korunması yoluna gidilmelidir. 

Tabiî, sektörün içinde bulunduğu genel sorunlar fevkalade fazladır. Kapasite fazlalığı önemli 
bir sorundur. Yatırım finansmanının kısa vadeli krediyle yapılması, işletme finansmanının darlığı ve 
pahalılığı, enerji fiyatının rakiplerimize göre yüksekliği, özsermayelerin yetersizliği, pamuk fiyat
larındaki istikrarın sağlanamaması, yurtdışı dağıtımının bizzat ihracatçı tarafından yapılamaması ve 
ara firmaların devreye girmesi, moda ve marka yaratma güçlüğü, araştırma ve geliştirmeye gereken 
önemin verilmeyişi, KDV ve KDV'nin yüksekliği nedeniyle kayıtdışı ekonominin büyümesi ve 
bunun sonucu haksız rekabete yol açması... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aslan, daha sonra şahıslar adına da söz hakkınız olduğuna göre, eğer orada 

kullanırsanız memnun olurum; çünkü, saat 16.00'ya kadar bütününü bitirmemiz gerektiği... 
BEYHAN ASLAN (Devamla) - Sayın Başkan, anlıyorum; öyle yapayım. 
BAŞKAN - Öyle yapalım. 
Peki, çok teşekkür ederim, sağ olun. 
BEYHAN ASLAN (Devamla) - Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN - Sağ olun. 
Önerge sahipleri adına Sayın Beyhan Aslan konuştular. 
Komisyon adına, Komisyon Sözcüsü Bursa Milletvekili Sayın Ali Rehmi Beyreli uygun görülmüş. 
Buyurun Sayın Beyreli. (DSP sıralarından alkışlar) 
(10/10) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALİ RAH

Mİ BEYRELİ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulumuzun 2 ve 9 Ocak 
2001 tarihli oturumlarında görüşülerek oluşturulması kabul edilen Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü 
Sorunlarını Araştırma Komisyonunun Sonuç Raporu üzerinde, komisyonumuz adına görüşlerimi 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygılarım
la selamlarım. 

- 6 7 5 -



T.B.M.M. B : 22 20 . 1 1 . 2001 O : 1 

Komisyonumuz, 18 Ocak günü gerçekleşen ilk toplantısında çalışma stratejisini belirlerken, 
temel ilke olarak yapılacak olan çalışmaların tam bir açıklık içerisinde yürütülmesini benimsemiş
tir. Bu çerçevede, komisyona ulaşan her türlü bilgi ve belgenin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki internet sitesinde bir web sayfası oluşturulması ve 
iletişim kolaylığı için bir de e-posta adresine yer verilmesi uygulamaları, çalışmalarımızın hemen 
başında gerçekleştirilmiştir. 

Komisyonumuz, dört ay süren çalışmaları boyunca, 19 toplantı, 14 inceleme gezisi ve 350'nin 
üzerinde yazışma yapmıştır. Çalışmalarımız sürecince, gerek inceleme yapılan bölgelerde edinilen 
gerek komisyon toplantılarımıza katılarak bizleri bilgilendiren kamu ve özel sektörün ilgili kuruluş
larının görüşleri gerekse internet aracılığıyla bizlere gönderilen tüm görüşler değerlendirilmiş ve 
komisyon raporu hazırlanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, gayri safî millî hâsıla içindeki payı ve istihdama olan katkısı açısından 
Türkiye'nin en önemli sektörü konumunda bulunan tekstil ve konfeksiyon sektörü, özellikle 1980 
sonrasında benimsenen dışa açık ihracata dayalı kalkınma modeliyle beraber büyüme sürecine gir
miş, 1980'li yıllarda hem ülke ekonomisi içinde önemli bir gelişme kaydetmiş hem de dünya teks
til ve konfeksiyon ticaretindeki artışın çok üzerinde bir ihracat performansı yakalamıştır; ancak, 
1990'h yılların ikinci yarısından itibaren gerek iç ve gerek dış faktörlerden kaynaklanan nedenler
den dolayı sektör ciddî sorunlar yaşamaya başlamıştır. 

Dış faktörler olarak sıralayabileceğimiz hususların başında, gümrük birliğiyle birlikte Avrupa 
Birliği ülkelerine yönelik ihracatta kotaların kalkmasına karşın, gümrük vergilerinin, AB ülkelerin
den yapılan ithalatta sıfıra, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta ise yüzde 6'lar seviyesine düşürül
mesi, dünyada bu sektöre yapılan yatırımlar sonucu arzın artması ve beraberinde gelen rekabetle 
birim fiyatların düşmesi, 1997 yılı Asya ve 1998 yılı Rusya krizlerinin pazarı daraltıcı etkileri ve 
özellikle Laleli piyasasında çalışan firmaların pazarlarının küçülmesi, miktar kısıtlamalarının 
Amerika Birleşik Devletleri gibi en büyük pazarda halen devam ediyor olması sayılabilir. 

İç faktörler olarak ise, bu sektöre yapılan yatırımların gümrük birliği sonrasında hız kazanması 
sonucu kapasite fazlalığının oluşması, söz konusu yatırımların kısa vadeli kredilerle finanse edilmiş 
olması, Türkiye'de finansmanın pahalı ve hacminin dar olması, enerji fiyatlarının rakip ülkelerden 
daha pahalı olması, işçilik maliyetinin giderek pahalı hale gelmesi, firmaların öz sermayelerinin 
yetersizliği, başta pamuk olmak üzere istikrarlı hammadde fiyatlarının oluşamaması, yurtdışı pazar
larda dağıtım kanallarına sahip olamama, hem tekstil hem de hazır giyimde moda ve marka yarat
ma konusundaki başarısızlık, araştırma ve geliştirmeye yeterince önem verilmemesi, eğitim 
konusunda sektörün büyümesine paralel bir gelişme olmaması, KDV oranlarının yüksek olması 
nedeniyle sektörde kayıtdışılığın artması ve bunun da haksız rekabete yol açması, KDV iadelerinin 
ödenmesinde yaşanan problemlerin yol açtığı finansman sorunları, gümrük kapılarının sayıca fazla 
yetişmiş eleman ve ekipman açısından yetersiz kalması gibi hususlar sayılabilir. 

Her şeye rağmen, ekonomik göstergeler bu sektörün gözden çıkarılmasının mümkün ol
madığını göstermektedir. Bu itibarla, sektörün yapısal problemlerinin ve içinde bulunduğu diğer 
sorunların çözülerek, gerek içeride gerekse dışarıda istikrarlı bir büyüme sürecine girmesi bir zorun
luluk arz etmektedir. Bu bağlamda, komisyonumuzun tespit ettiği, hem devlet hem özel sektör 
tarafından hem de devlet-özel sektör işbirliğiyle yapılması gereken hususlar, raporumuzun "çözüm 
önerileri" başlığı altında açıklanmıştır. 

- 6 7 6 -



T.B.M.M. B:22 20.11.2001 0 : 1 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülke ekonomisi için taşıdığı büyük öneme rağmen, Türk 
tekstil sanayii, diğer tüm sanayi sektörleri gibi sahipsizdir. Türkiye'nin tekstil sanayii ve diğer tüm 
sanayi sektörleri için hükümetler değiştikçe değişmeyen uzun vadeli bir devlet politikası yoktur; 
dolayısıyla, yapılması gereken en önemli husus, bu sahipsizliğe, başıboşluğa ve koordinasyonsuz
luğa acilen son vermektir. 

Türkiye'de yatırımların ve dolayısıyla sektörlerin yönlendirilmesinde en önemli etken, Yatırım
larda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonudur. Ne yazık ki, geçmiş dönemlerdeki teşvik uy
gulamaları, bir taraftan bazı tekstil alt sektörlerinde aşırı kapasitelerin oluşmasına izin vererek tüm 
sektöre zarar verirken, diğer taraftan teşvik alan iyiniyetli kişileri de yanıltmıştır. Tüm hükümetler, 
tekstil ve konfeksiyon sektörüne sınırsız teşvikler vermişlerdir. 1995-1998 yılları arasında verilen 
toplam 110 milyon dolarlık yatırım teşvikinin 50 milyon dolarlık kısmı; yani, yüzde 45'i tek başına 
tekstil ve konfeksiyon imalatı sektörüne verilmiştir; bu nedenle, teşvik uygulamaları muhakkak 
yeniden düzenlenmelidir. Teşvik belgesi alımı sırasında ciddî fizibilite raporları, pazar araştırması, 
çevreye uygunluk, su ve elektrik enerjisi yeterliliği raporları gibi ekleriyle birlikte istenilmelidir. 

Önümüzdeki birkaç yıl, başta iplik, tekstil terbiyesi gibi alt sektörler olmak üzere, tekstil sek
töründe yeni işletmelerin kurulması ve salt, kapasite artırıcı yatırımlar teşvik edilmemeli; fakat, iş
letmelerin kaliteyi artırıcı, prodüktiviteyi artırıcı, darboğaz giderici, enerji, su, yardımcı madde, 
hammadde tasarrufu sağlayıcı, çevreyi korucuyu, ürün çeşitliliği sağlayıcı, modernizasyon ve 
yenileme yatırımları, ar-ge ve hizmetiçi eğitim üniteleri oluşturma yatırımları bölge farkı gözetil
meden öncelikle ve en yüksek oranlarda teşvik edilmelidir. 

Mevcut koşularda ülkenin döviz ihtiyacının karşılanması, ekonomik büyümenin istenen düzey
de tutulması ve cari açığın kapatılması hedeflerine ulaşmada en uygun ve rasyonel aracın, ihracata 
yönelik üretimin artırılması olduğu dikkate alındığında, özel ve ticarî bankaların disipline edilerek, 
ihracatı ve reel sektörü destekler hale getirilmelerini sağlayacak düzenlemelerin taşıdığı önem or
taya çıkmaktadır. 

Bu çerçevede, bankacılık sektörünün ihracatın finansmanına yönlendirilmesi amacıyla, plas
manlarının belirli bir oranını ihracata yönelik kredi olarak tahsis etmeleri zorunluluğu getirilmeli, 
bu kaynağın, bankalara maliyetini aşağıya çekecek uygulama esasları belirlenmelidir. 

Eximbank, ihtiyaç sahibi firmalara kredi verirken, kısıtlı olan kaynaklarını, katmadeğeri ve 
yerli girdi oranını esas alarak kullandırmalıdır. Bu nedenle, kredi tahsis edilirken, yerli hammadde 
girdisi yüzde 50 ve üzerinde olan firmaları teşvik için, kredi vermede öncelik tanınmalı, yerli ham
madde girdisi yüzde 90 ve üzerinde olanların kredi faizleri daha düşük tutulmalıdır. 

İplik ve kumaşta yüzde 18 olan KDV oranı, yüzde 8'e düşürülmelidir. Nitekim, bu konuda 
Maliye Bakanlığımızın ilgili birimlerinde teknik bir çalışmanın yapıldığını, komisyon çalış
malarımız sırasında öğrenmiştik. Bu çalışmanın, bir an önce hayata geçirilmesi, sektördeki kayıt
dışılığı da önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. 

Sayın milletvekilleri, dünyada ve ülkemizde yaşanan krizler sonrasında, devlete ve yasalara 
karşı tüm vecibelerini yerine getiren kayıt altındaki imalatçı, ihracatçı firmalar, sigortasız işçi çalış
tıran, Gelir veya Kurumlar Vergisi, muhtasar vesaire ödemeyen, kayıtdışı çalışan firmalar karşısın
da, haksız rekabete maruz kalmışlardır. Bunun, mutlaka önüne geçilmeli, kayıtdışı ekonomi, kayıt 
altına alınmalı ve firmaların kayıtdışına çıkmaları önlenmelidir. 

SSK prim tabanını otomatik olarak artıran hükmün değiştirilmesi ve SSK prim tabanının asgarî 
ücret üzerinden hesaplanması, hatta, tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, devletin de bu primlere 
belirli oranda katkı koyması, kayıtdışılığı önleyeceği gibi, toplam prim ve vergi tahsilatında artışa 
yol açacaktır. Sektörde kayıtdışılık oranı yüzde 80'ler civarındadır. 
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Sektörün en önemli sorunu, kayıtdışı istihdamdır. Sektörde çalışan 2 milyon kayıtdışı istih
damın asgarî ücret üzerinden meydana getirdiği yıllık vergi ve SSK prim kaybı, 2000 yılı rakam
larıyla, 1,6 katrilyon Türk Lirası civarındadır. Bu vahim durum, sektörün hem ulusal hem de ulus
lararası rekabet gücünü kırmaktadır. İşveren ve işçi üzerindeki vergi yükümlülükleri, sektörün 
içerisinde bulunduğu diğer sorunlar, kayıtdışına kaçışı hızlandıracak düzeydedir. 

Kayıtdışı istihdam, sendikal örgütlenmenin de önünü tıkamaktadır, örgütlenmenin en yoğun 
olması gereken tekstil sektörü, ne yazık ki, en düşük yoğunluklu sektörler arasındadır. Bu durum, 
ayrı bir sorun olan taşeronlaşmayı kışkırtmaktadır. Kayıtdışı olarak çalışan 2 milyon insan, sendikal 
örgütlülüğe kavuşamamanın ağır şartlan altında, her türlü sosyal hak ve güvenceden yoksun olarak 
yaşam sürmektedir. Bu durum, nüfus artışımıza paralel olarak kapsamının genişlemesi gereken sos
yal güvenlik kurumlarımızda çatı ve kapsam daralmasına da neden olmakta ve aynı zamanda, 
Anayasamızdaki sosyal devlet olma ilkesinden hızla uzaklaşmayı da beraberinde getirmektedir. Ön
celikle, sektörde kayıtdışılığı birinci tehdit olarak görüp, üreyeceği zeminleri ıslah etmek veya yok 
etmek, sektörün ve ülkemizin kangren olmuş hayatî damarlarından birine işlerlik kazandırılmasına 
neden olacaktır. Bu sektörde kayıtdışılığm önlenmesi için ortaya konulacak çabalar, ülkemiz 
genelinde de en temel sorunlarımızın kaynağı olan genel ekonomik yaşamımızdaki kayıtdışılığm 
ortadan kaldırılmasında büyük pay sahibi olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, burada görüşmekte olduğumuz, tekstil ve konfek
siyon sektörü araştırma komisyonu raporu üzerinde, komisyonumuz adına yaptığım bu konuşmada, 
takdir edersiniz, bu kısıtlı süre içinde, komisyon olarak ortaya koyduğumuz tüm tespit ve çözüm 
önerilerinden söz etmem olanaksızdır; ancak, sektörün hammadde, enerji, dahilde işleme rejimi, 
gümrük, Avrupa Birliğiyle ekonomik ilişkiler, dışpazar ve ürün çeşitlenmesi, marka oluşturma, ser
best ticaret anlaşmaları, çevre ve yapılaşma, araştırma ve geliştirme, eğitim politikası gibi diğer tüm 
sorunları, çözüm önerilerimizle birlikte ayrıntılı olarak raporumuzda yer almış ve kamuoyuna açık
lanmıştır. Umudumuz, bu önerilerin ilgili tüm taraflarca ele alınıp bir an önce hayata geçirilmesidir. 

Yüce Meclisimiz, bir sanayi sektörünün sorunlarıyla ilgili olarak, ilk defa bir Meclis araştır
ması komisyonu kurulmasını onaylamış ve bu komisyon, görevini başarıyla tamamlamıştır. Bu an
lamda, örnek bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu onur, tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinindîr. 

Kalkınabilrnek, insanımızın daha çağdaş bir yaşam olanağına kavuşabilmesi için çok önemli 
olan üretim unsurunun, çağdaş sanayi yapısının, sanayi üretiminin artırılması olgusunun çok büyük 
bir gereklilik olduğu ülkemizde, dileğimiz, benzer çalışmaların, başta otomotiv ve gıda sektörü ol
mak üzere, diğer tüm sanayi sektörleri için de gerçekleştirilmesidir. 

Sözlerime son verirken, bu komisyonun oluşturulmasında verdikleri önergeyle başlıca etken 
olan Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır ve arkadaşlarına, bu komisyona destek veren 
tüm gruplarımıza teşekkür eder, komisyonumuz ve komisyon çalışmalarına sürekli katılarak çalış
malarımıza destek veren tüm uzman arkadaşlarımız adına Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, komisyon adına konuşan, komisyon sözcüsü Bursa Milletvekilimiz 
Sayın Ali Rahmi Beyreli'ye ben de teşekkür ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Danışma Kurulu kararları arasında dikkat çekici bir husus var: 
"Genel Kurulun 20 Kasım 2001 Sah günü saat 12.00'den 16.00'ya kadar özel gündemde yer alan 
697 ve 596 sıra sayılı araştırma komisyonu raporlarının görüşmelerinin bitimine kadar..." Eğer, bu 
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iki araştırma komisyonu raporu -Danışma Kurulu kararı Genel Kurulda onaylandığına göre- bitiril-
sin deniliyorsa, bunu 16.00'ya kadar bitirmemiz, bu zaman kullanma biçimiyle mümkün değil. O 
zaman, ikisinin bitirilmesi amacıyla, ya 16.00'dan sonra biraz ara verip iftardan sonra tekrar top
lanacağız ya da 16.00'ya kadar vakti daha rasyonel kullanıp -belki biraz feragatinizi gerektirecek 
ama- o şekilde bitireceğiz. Tercihi, ben, elbette, sizlere bırakıyorum. 

Gruplar adına söz talepleri vardır. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Turhan Tayan; buyurun. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğümüzün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca açılan Mec
lis araştırması komisyonu raporu üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Meclis araştırması, Anayasamızın ve İçtüzüğümüzün, milletvekillerine verdiği önemli bir 
denetim mekanizmasıdır. Milletvekilleri, bu yolla, ülke sorunlarını ve çözümlerini, Meclis adına, 
millet adına araştırma, ilgilileri dinleme, çözüm önerilerini tespit edip Türkiye Büyük Millet Mec
lisi zeminine getirerek, yürütmeye, yani hükümete, iktidarlara rapor verme imkânına sahip olur. 
Yasama ile yürütmenin bir araya gelerek, somut sorunları, somut tespit ve teşhisler doğrultusunda 
tartıştığı, irdelediği, gündeme getirdiği önemli bir olaydır; ancak -Meclis araştırması önergesinde, 
aynı zamanda imza sahibi olan bir milletvekili olarak ifade edeyim ki- bu denetim aracı, etkin, gün
cel bir sistem ve yöntemle, maalesef, işletilememcktedir. Nitekim, Bursa, Denizli, Kahramanmaraş, 
Kocaeli. İstanbul. Adana. Tekirdağ, İçel, Aydın gibi tekstil ve konfeksiyon sektörünün ağırlıklı ol
duğu illerde, özellikle 18 Nisan 1999 seçimleri sırasında gündeme gelen ve çokça tartışılan bu kriz
le ilgili 30 Mayıs 1999'da verdiğimiz önerge, ancak 2 Ocak 2001 tarihinde Genel Kurulda 
gtf rüşülebilmiş ve araştırma komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Sorunlar Türkiye Büyük Mil
let Meclisine intikal ettirildikten 19 ay sonra, önergeyle, ele alınabilmiştir. 18 Nisan 2001'de düzen
lenen rapor ise, ancak 7 ay sonra görüşülebilmektedir. Özetlersek, 30 Mayıs 1999'dan 20 Kasım 
200 l'e. yani. iki buçuk yıllık bir süreç sonrası tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarını burada 
çözümleriyle birlikte görüşebilmekteyiz. Bu, böyle olmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bizler, öncelikle bu garipliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bir 
çözüm bulmalıyız. Bu araştırma önergesi verildikten sonra, ülke ekonomisi, bilindiği gibi 2000 yılı 
Kasım krizini ve 2001 yılı Şubat krizini yaşamıştır. Bu kadar hızlı gelişen ve oluşan ekonomik olay
ları izlemek, değerlendirmek, yorumlamak ve yürütmeye öneriler getirmek nasıl olacak ve ne yarar 
sağlayacaktır(î), Yüce Meclisin takdirlerine sunuyorum. 

Evet, bizler bu şartlar altında İçtüzük ve Anayasa hükümlerine yeni bir bakış getirerek denetim 
yolunu güncelleştirmeli ve etkinleştirmeliyiz. 

Bu vesileyle araştırma komisyonunda görev alan ve çalışan milletvekili arkadaşlarıma, bu 
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşamaktadır. 1997 yılı yaz 
aylarında patlak veren Asya krizi, Avrupa ülkeleri dahil, birçok ülkenin ekonomisini sarsmıştır. 
Küresel özellik taşıyan krizin getirdiği ekonomik yavaşlama ve talep daralması 1998 yılında da tüm 
dünya ticaretini etkisi altına almış ve özellikle tekstil sektörümüz bu küresel krizden olumsuz yön
de etkilenmiştir. 
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İhracatının önemli bir kısmını Avrupa Birliği ülkelerine yapan tekstil ve konfeksiyon 
sanayimiz, Avrupa Birliği ülkelerindeki talep daralmasından doğrudan etkilenmiştir. Acıdır ki, 1997 
Asya krizinin yaraları sarılmadan, bu defa 1998 yılında Rusya krizi başgöstermiş, tekstil ve konfek
siyon ihracatçımızı ve bavul ticaretimizi iyiden iyiye olumsuz etkilemiştir ve ihracatımızı, satış
larımızı azaltmıştır. 

Tekstil ve konfeksiyon sanayiinin içerisinde bulunduğu kriz, genel ekonomik krizden soyut
lanamaz. Küresel ekonomik krizin ülke ekonomisinin lokomotif sektörü tekstil ve konfeksiyon sek
törünü olumsuz etkilememesi düşünülemez. Bugün, genel ekonomik krize karşı verilen mücadele 
bilinmektedir. Sebep ve çözümler zaman zaman buluşmakta ve örtüşmektedir. Bugün için genel 
ekonomik kriz atlatılmadan spesifik olarak tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarını tamamen 
çözemeyiz ve çözülemez. Bu tespiti yapmakta yarar görürüz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tekstil ve konfeksiyon sektörü, temel birkaç sektörden 
biridir; ülke ekonomisinin lokomotif sektörüdür; gayrî safi millî hâsılanın yüzde 16'sını, ih
racatımızın yüzde 37'sini ve istihdamın yüzde 26'sını oluşturmaktadır. Bu boyutuyla sektörün 
bunalımı Türk ekonomisinde ve sosyal dengelerde ciddî sorunlar yaratmaktadır. 

Bugüne kadar bu sektörde 150 milyar doları aşan yatırım yapılmıştır. Avrupa Birliği içinde 
kapasite bakımından yüzde 80 ve 90 büyüklüğüne varmış olan tekstil ve konfeksiyon sektöründen 
vazgeçemeyiz. Böyle bir sanayi alanı özel bir politikaya muhtaçtır, özellikle, 1980 sonrası dışa 
açılım politikaları sonucu kaydedilen olumlu mesafe, bu sektörde, yatırım, istihdam ve ihracatta 
olumlu neticeler vermiştir. 

Raporda yer alan çözüm önerileri olarak şunları önemli görmekteyiz: 

öncelikle tekstil ve konfeksiyon sektöründe dünya çapında rekabet vardır. Kimi ülkeler ham
madde açısından kimi ülkeler enerji açısından kimi ülkeler emek açısından kimi ülkeler de teknoloji 
açısından avantajlıdır. Bu avantajlar piyasayı belirler. Çok dinamik bir piyasa söz konusudur; 
dolayısıyla, piyasayı düzenleyen ülke ekonomi yönetimi de buna paralel olarak dinamik olmalıdır. 
Gecikmeler pazar kaybına sebep olur. Ayrıca, sektör kendi içinde de zaman zaman çelişebilir ve 
çekişebilir. 

Dünya pamuk fiyatları, iplik fiyatları, ham kumaş fiyatları ve politikaları, dış ticaret rejimleri 
tekstil ve konfeksiyonun menfaat çatışmasına sebep olabilir. Tüm bunların bir bütünlük içinde ve 
bir potada, bir millî potada dengelenerek tespit edileceği politikalar gerekir. 

Bazı ülkelerin, yatırımcısını, sanayicisini destekleyici, üreticisini destekleyici tedbirlere baş
vurması karşısında statik kalamayız. Değişen hükümetlere göre belirlenmiş politikalar yerine dev
let politikalarına gidilmelidir. Bu cümleden olarak, istikrarlı tekstil politikaları belirlenmelidir; zira, 
sanayici ve yatırımcı istikrar arar, gelecekten emin olmak ister. 

Ciddî bir fizibiliteye dayanan teşvik uygulamalarına geçilmelidir; çünkü, görülmüştür ki, 
hesapsız yatırımlar piyasayı bozmaktadır. Gereksiz kapasite artışına lüzum yoktur. Liberal bir plan
lama anlayışıyla yönlendirmeye ihtiyaç vardır. Finansman sorunlarının çözülmesi, Eximbank 
kredilerinin daha gerçekçi ve dinamik bir yapıya kavuşturulması, aracı banka dayatmasına son 
verilmesi, üzerinde durulacak hususlardır. Maliye politikalarının sektör açısından yeniden ele alın
ması gerekmektedir. KDV oranlarının yeniden belirlenmesi, SSK primlerindeki artışların durdurul
ması, üzerinde düşünülecek hususlardır. Kayıtdışı ekonominin önüne geçilmesi, kayıtdışı istih
damın önüne geçilmesi önemli bir sorundur. 
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Değerli arkadaşlarım, bugün, Türkiye'de 1 milyona yakın kaçak işçi çalışmaktadır ve maalesef 
bu işçilerin büyük bir çoğunluğu tekstil ve konfeksiyon sanayiindedir. Bu kayıtdışılık, bu kaçak iş
çi çalıştırma, sektör içinde haksız rekabete sebep olmakta, ciddî firmalar kayıtdışı uygulamalardan 
zarar görmektedirler. Haksız rekabetin önlenmesi, dünyayla rekabet edebilmek için ucuz elektrik ve 
KDV oranlarındaki düzenleme, hızlı ve mantıklı antidampingler ve kota sorunlarının mutlaka 
çözülmesi lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, 11 Eylül krizi sonrasında, bazı ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri 
nezdinde çok seri bir şekilde teşebbüse geçerek kotaların kaldırılması hususunda aldıkları 
mesafeleri, burada, hükümetin bilgisine ve ilgisine sunmak istiyorum. Enerjide rekabet edilebilir 
uygulamalara geçilmelidir. Gümrük ve dahilde işleme rejiminin dikkatle uygulanması; tekstil ih
tisas gümrüklerinin işletilmesi suretiyle, kaçak kumaşın, kaçak malzemenin, her türlü kaçağın 
önüne geçilmesi ve haksız rekabete engel olunması kaçınılmazdır. 

Marka oluşturma ve geliştirmeye yönelik projelerin hazırlanması, sektörün güvencesidir. Mar-
kalaşmayan, sektörde ayakta kalamayacaktır. Tekstil ve konfeksiyon, bir modadır, estetiktir, zevk
tir, yeniliktir ve değişimdir. Bu konuda gereğini yapmayan ülkeler, gelişmiş ülkelere fason çalış
maktan ve işçilik yapmaktan öteye gidemezler. Teknoloji yenilemeye geçilmeli, kalite ve maliyet 
için yeni teknoloji mutlaka takip edilmelidir. Çevre ve yapılaşma alanında sektör desteklenmelidir. 
Özellikle, boya apre gibi tekstil terbiye tesislerinin çevreye olumsuz etkileri yatırımcıyı zora sok
maktadır. Çevresel önlemleri ihmal edemeyiz. O halde, boya ve apre gibi tesislerin kurulacağı or
ganize sanayii bölgelerinin kurulması devletçe desteklenmelidir. Bursamızda kurulması düşünülen 
boyahaneler organize sanayi bölgesi teşebbüsü, devletimizin yakın ilgisini beklemektedir. Araştır
ma ve geliştirme çalışmaları desteklenmelidir. Bu konu, dışa bağımlılıktan sektörümüzü kurtaracak 
önemli bir husustur. Tekstil ve konfeksiyon alanındaki eğitim politikaları yeniden organize edil
melidir; gerek ortaöğretim gerekse yükseköğretimde tekstil ve konfeksiyon meslekî eğitimi geliş
tirilmeli ve daha çağdaş hale getirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; raporda yer alan çözümlerden bazılarını düşüncelerimizle 
birlikte arz etmeye çalıştık. Rapor incelendiğinde görülür ki, sektörün mensuplarınca çok detaylı 
çözümler öngörülmüş ve akla gelebilecek tüm öneriler yapılmıştır. Bu çözümler ilgililere sunulmuş 
ve kamuoyuna defalarca açıklanmıştır. Şu hususu bir defa daha ifade etmeliyiz ki, sektör temsil
cileri, bugüne kadar, çeşitli vesilelerle, ilgililere sorunları ve çözümleri bildirmişlerdir. Bugün için, 
ne Maliye Bakanlığı ne Sanayi Bakanlığı ne gümrüklerden ve dış ticaretten sorumlu devlet bakan
larımız ne Enerji Bakanlığımız ve ne de sayın başbakanlarımız bu sorunları bilmiyor değildirler. 
Nitekim, şu sıralarda, şu anda, Başbakanlıkta, Tekstil İşverenler Sendikası yöneticileri ilgililerle 
sorunları görüşmektedirler; fakat, istenen ve beklenen çözümler, bugüne kadar, maalesef, istenen 
düzeyde üretilememiş ve uygulamaya konulamamıştır. 

Bugün, bu araştırma raporu, bilinenleri bir defa daha toplu olarak güncelleştirerek yazılı bir 
doküman haline getirmiş olmaktadır. Umarız ve dileriz ki, hükümetimiz bu raporu, bir Bakanlar 
Kurulu gündemi olarak ele alır ve acilen gerekli önlemleri uygulamaya koyar. Zira, Türk tekstil sek
törü, istihdam, ihracat ve katma değer olarak, altın yumurtlayan bir tavuktur. Böyle bir faal sektörü 
ayakta tutmak, genel ekonomiyi ayakta tutmakla eşdeğerdedir. 

Bu rapor, ilgililere sunulan münferit raporlar gibi, raflarda kalmamalıdır. Bu raporların gereği 
olarak birtakım yasal düzenlemelere de ihtiyaç duyulabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin teks
til sorunlarına gösterdiği yakın ve sıcak ilgi, bu yasal önlemlerin alınması için de gerekenleri 
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yapacak ve karşılayacak güçtedir. Bu sektörün sorunları ve çözümleri, değişken hükümet 
politikalarının dışında devlet politikası haline dönüştürülmeli, bu politikaların sahibi belirlenmeli, 
muhatabı belirlenmeli, sorunları belirlenmelidir ve başıboş bırakılmamalıdır. Bu sektör, özellikle 
sorumluluk açısından, yetki açısından, koordinasyonsuzluktan çok çekmiştir ve çekmektedir. 

Türk ihracatının direği, tekstil ve konfeksiyon sanayiidir. Ülkemizin dövize olan ihtiyacı açık
tır. Bu acil ve hayatî ihtiyacımızı karşılayacak bir sektöre sahibiz. Bunu bile bile, ihmalkâr 
olamayız. Borçlanmak için el açmak yerine, kendi potansiyelimizi desteklemek, ona sahip olmak, 
en akılcı ve en doğru bir çözümdür. O halde, bu bilinenleri konuşmak yerine, icraata geçmeliyiz. 
Hükümet, reel sektörün sorunları üzerinde çalışırken, reel sektörün ülkemiz açısından en reeli olan 
tekstil ve konfeksiyon sektörünü günü gününe izlemeli, sorunları çözmeli, sanayicinin önündeki en
gelleri kaldırmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sanayicimiz, özellikle, birtakım günlük palyatif tedbirlerden, gündelik 
birtakım yaklaşımlardan, birtakım parasal ve maddî destekten ziyade, önünün açılmasını beklemek
tedir; sektörün önündeki engellerin aşılmasını beklemekte ve istemektedir; haksız rekabetin önlen
mesini istemektedir. Şu anda, tekstilimiz, yaşadığı zorluklar sebebiyle, tesislerini Bulgaristan'a 
taşımak talihsizliği içerisindedir. Bu acı gerçek, sanıyorum, işin vahametini açıkça ortaya koyar. 

Değerli milletvekilleri, bu raporun, en kısa zamanda, bir hükümet politikası, bir hükümet gün
demi olarak, Bakanlar gündemi olarak ele alınacağını umuyorum; bu düşüncelerle, Yüce Meclisi ve 
Sayın Başkanı saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Bursa Milletvekilimiz Sayın Turhan 
Tayan'a, ben de, bu kapsamlı çalışmaları, önerileri nedeniyle teşekkür ediyorum. 

Şimdi, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekilimiz Sayın Mehmet Gözlükaya. 

Buyurunuz Sayın Gözlükaya. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; tekstil ve konfeksiyon sektörünün 1997 yılından bu yana içinde bulunduğu ve artmakta 
olan sorunların araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla kurulan komisyonun raporu 
üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz aldım. Sözlerimin başında, Sayın Başkanı ve Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; komisyonumuz, Sayın Ertuğrul Yalçınbayır başkanlığın
da, kurulduğu tarihten bu raporun hazırlandığı tarihe kadar, büyük bir uyum içinde çalışmıştır. 

Komisyon, sektörün sorunlarının tespiti ve alınabilecek önlemler için çok detaylı bir çalışma 
yapmıştır; işadamlarından sendikacılara kadar, ilgili herkesle bir araya gelmiş ve görüşlerini din
lemiştir. Komisyon, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların teknik personelinin görüşlerine ve mev
zuatlarla ilgili bilgilerine de başvurmuştur. 

Komisyonumuz, sektörün yoğun olduğu Denizli, İstanbul, Gaziantep, Bursa, Kahramanmaraş, 
İzmir, Manisa, Adana, Aydın, Uşak gibi illerimizde sektör temsilcileriyle bir araya gelmiş, işçi ve 
işverenlerle görüşmüştür. 

Çalışmalarımızda, başta sektörün en büyük akademisyenlerinden olan Sayın Prof. Işık Tarak-
çıoğlu Hocamız olmak üzere, bakanlıkların ilgili uzmanlarının değerli görüşlerinden komis
yonumuz büyük destek görmüştür. Ayrıca, komisyonumuzda çalışan görevlilerimiz de, komisyonun 
çalışması sırasında, gerçekten büyük destek ve katkılarını ihmal etmemişlerdir. Ben, bu vesileyle, 
katkıda bulunan herkese şükranlarımı arz ediyorum. 
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Sektörün büyük problemleri vardır; ülkemizin yaşadığı bu kriz ortamında, sorunları gerçekten 
çoktur. Devletimize, hükümetimize ve Meclisimize, sektörle ilgili tedbirlerin alınmasında büyük 
görevler düşmektedir. 

Komisyonumuz, sektörün acil sorunlarıyla ilgili olarak "Acil Önlemler Raporu" adı altında 13 
maddeden teşekkül eden raporu, başta Sayın Başbakan olmak üzere, ilgili bakanlıklara, komisyon 
başkanlığı kanalıyla göndermiştir. Ne yazık ki, hükümetimizden ve ilgililerden hiçbir cevap gel
memiştir. Hükümetin bu duyarsızlığının altını çizmek istiyorum. Ayrıca, kriz mağduru sektöre kar
şı yapılan bu ilgisiz tavrın, hükümetin bir ayıbı olduğunu da, bu vesileyle, ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tekstilcinin, tekstil ve konfeksiyon sektörünün büyük sorunları vardır 
dedim. Ben, bunları özetlemeye çalışacağım. Biraz önce arkadaşlarımın da söyledikleri gibi, evvel
ce bilinen, sektörün içerisinde yaşadığı sorunların tekrarından ibaret olan raporumuzda da görül
düğü gibi... Rapordaki bütün sorunları anlatmamıza imkân yok; ancak, satırbaşlarıyla bazı şeylere 
temas etmek istiyorum: 

Üretimin artırılması ve ihracatın güçlendirilmesi için bütçeden ve diğer kaynaklardan sağ
lanacak finansmanlar çerçevesinde, özellikle Eximbank kredilerinin artırılması ve kullanımının 
yaygınlaştırılması; ayrıca, dağılımının da, belli hegemonya altında, büyük sektörler yerine, adil 
olarak dağıtılması gerektiğini gördük ve ifade ediyoruz. 

Ayrıca, iplik ve kumaşta KDV oranı yüzde 17-18 civarındadır. Bunda kademeli KDV uy
gulamasına geçilmesinde fayda görüyoruz; yani, pamukta yüzde 1, iplik ve kumaşta yüzde 4, 
perakende de ise yüzde 17-18 olabilir diye düşünmekteyiz. 

Ayrıca, KDV iadelerinin, Gümrük Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı arasındaki koordinasyon 
zafiyetinden kaynaklanmak suretiyle, çok geç alındığı görülmektedir. 

Şimdi, bu sektörün mensupları demektedirler ki, bu KDV'leri katlandırmaya gerek yok; men-
şeinde iplikten KDV alınmasın ve iade için de biz emek çekip durmayalım. Yani, bu KDV hammad
deden alınmazsa, ne devlet sıkıntıya girer ne de biz sıkıntıya gireriz demektedirler. Hatta, Denizli'de 
ve Ege Bölgesinde bir banka, KDV iadelerini alma konusunda, sektörden, sektör mensuplarından 
aldığı vekâletlere istinaden KDV'leri aldı ve banka battı. Şimdi, bu sektör mensupları, bu KDV 
iadelerini alamaz duruma gelmişlerdir. Bu bakımdan, KDV'nin hiç olmazsa bu sektörde kaldırıl
masını ilgili ve kademeli KDV uygulamasına geçilmesini tavsiye ediyoruz ve raporumuzda da bu 
var. 

Ayrıca, işveren üzerindeki yüksek SSK primi düşürülmelidir. 
Alınacak önlemler çerçevesinde, ihracatın artmasına paralel olarak pamuk fiyatlarında mey

dana gelebilecek dalgalanmaların önlenebilmesi amacıyla, pamuk vadeli işlemler borsası acilen 
faaliyete geçirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Amerika Birleşik Devletlerine yönelik ihracatta, bazı kategorilerde kota 
seviyeleri yetersizdir. Son günlerde yalnız bornozda kota kaldırılmıştır, havluda ve havlu bornozda 
kota kaldırılmış olmaktadır; ama, diğer tekstil ürünlerinde, maalesef, Amerika Birleşik Devletlerin
deki kotalar devam etmektedir. 

Burada, şunu hatırlatmak ve özellikle, ilgilileri bu konuda uyarmak istiyorum: Amerika Bir
leşik Devletleri, 2002 yılında, Çin ve Pakistan'la kotaları kaldırma anlaşmalarını yaptığı gibi, bir
çok ülkeyle de, kotaların kaldırılmasıyla ilgili ikili ticarî anlaşmalar yapacaktır. Türkiye'nin bu yön
de aktif olması gerekir. Gazetede bir havadis okumuştum. Ürdün Kralının Amerika Birleşik Devlet-
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lerine gidip, kendi ürünleriyle ilgili kotaların kaldırılması için büyük gayretler sarf ettiğini ve 
kotalarının kaldırıldığını biliyoruz. Bütün Türkiye de bunu okudu. Ben, bu bakımdan, bu meydana 
gelen, istemediğimiz savaşın içindeki Önemimiz ve savaş bitinceye kadar vaki rolümüze istinaden 
ve Türkiye'nin ekonomik durumuyla, özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörüyle ilgili problemlerin 
çözülmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan büyük gayretler bekliyorum. 
Aktif olunması gerekir; kuru kuru, burada, sadece büyükelçiyi çağırmak veya sektör temsilcilerinin 
bakanlık nezdinde veya Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdindeki girişimleri yetmiyor. Artık, Türkiye'nin 
Cumhurbaşkanı da hareketli olmalı; Başbakanı ve ilgili bakanlıkları da bu konuda hareketli olmak 
durumundadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce, Sayın Aslan anlattılar. Denizli'de ve sanıyorum Türkiye'nin 
birçok yerinde de bu konu gündemdedir. Amerika Birleşik Devletleriyle bugüne kadar yapılan ih
racatımızda -kota var iken tabiî- gelecek yıl içindeki kotaya mahsuben yüzde 6'lık bir kontenjan, bir 
avans kullanılıyor idi. Bu avansa istinaden, birtakım anlaşmalar yapıldı ve talepler gelmiş, buna is
tinaden Denizli'de birçok tekstilcimiz havlu ve bornoz göndermişler ve maalesef, bir yanlış an
lamadan ötürü -ki, Amerika Birleşik Devletleri de bu yanlış anlamayı, bir hata olduğunu kabul 
ediyor; ama, Türk tekstilcisiyle dalga geçer gibi- mallar oraya gitmiş, gümrüklerde bekliyor, içeri 
almıyorlar; 200 000 koli mal bekliyor, 500 000 koli mal da Denizli'de, ambarlarda sevkiyat bek
liyor. Buradaki navlun ücreti ayrı bir dert, malların geri gelme ihtimali bir dert... Bu bakımdan, il
gililerimizden, sayın ilgili bakanımızdan ve Dış Ticaret Müsteşarlığından gerekli ilgiyi -ki, bu, aşağı 
yukarı 1 aylık konudur- sektörümüz görememiştir ve halen de sorun çözülmüş değildir; acilen ilgi 
gösterilmesini istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türk sektörü için Çin bir tehlike. Artık bunu herkes biliyor, sektör de 
biliyor. Bu bakımdan, burada, Avrupa Birliği de, maalesef, Uzakdoğu ülkeleri ve yakın gelecekte 
de Güney Afrika ülkeleriyle birtakım anlaşmalar yapacak. Madem ki biz Avrupa Birliği üyesi 
adayıyız, madem ki gümrüklerimizi bu ülkelere açmışız, hal böyle olunca, Gümrük Birliği Anlaş
ması da göz önüne alınarak, Avrupa Birliği ülkelerinin, dış ülkelerle, yani, Uzakdoğu, Güney Af
rika ülkeleriyle yapacağı ticarî anlaşmalarda Türkiye'nin katılımının sağlanması gerekir. Burada, 
görev, hükümet yetkililerine düşer. Burada, pasifıze görüyoruz. Yoksa, ucuz imal edilen Pakistan, 
Çin, Uzakdoğu, Güney Afrika ülkelerinin tekstil ürünleri, bizim pazarımızı alacaktır ve maalesef, 
Türkiye tekstil ve konfeksiyon sektörü, bundan büyük zarar görecektir, Türkiye zarar görecektir. 
Onun için, ilgililerden hareket beklediğimizi ifade ediyoruz. 

Ben, atlayarak, sözlerimi devam ettiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir kere, istihdam teşvikini, bütün OECD ülkeleri ve Avrupa Birliği ül
keleri uygulamaktadır. Biz, onun için, çalışanlarımıza -Bağ-Kur'lu ve SSK'lılara- devletin, primler
de yüzde 10'luk bir katkı sağlamasının, sektör açısından ve istihdamın teşviki açısından faydalı 
olacağı kanaatindeyiz. 

Dahilde işleme rejimindeki bir aksaklığı söylemek durumundayım. Burada, teminat mektupları 
alınır, ihracat yapılır; ama, bu teminat mektuplarının çözülmesi, maalesef, zaman alır; bir iki yıl 
süren iadeler vardır. Neden olur, bilinmez. Bu kadar ağır, hantal işleyen bir gümrük veya ilgili 
daireler olur mu?! Neticede, bu insanlar, sektör mensupları, faiz ödüyor. Bu faiz zararını, devletin 
çekmesi gerekir aslında. Sektör vazgeçti; ama, hızlandırılması gerektiğini ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1 milyona yakın yabancı, kaçak işçiler var. Bunların primleri falan yok. 
Bu yönde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ediyoruz. 
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Ayrıca, son yıllarda meydana gelen bir hususu daha açıklamak istiyorum. Geçen yıl İngil
tere'ye, Londra'ya 6 500 mark navlun ücreti ödenerek yapılan ihracatın bedeli -yani, bir TIR'ın 
bedeli 6 500 mark- bugün olmuş 10 500 mark. Nedeni ise, ithalat azaldığı için dönüş bulamayan 
TIR'cılar, maalesef, gidiş-dönüşü almaktalar. Bu bakımdan, 1994 yılında uygulanan, bir navlun 
kredisi veriliyor idi sanayicimize, ihracatçımıza; bugünlerde de bunun gündeme getirilmesi gerek
tiğini ifade ediyoruz. Bu sektörün mensuplarının rahatlıkla yurtdışına çıkabilmeleri için -herkes 
söylüyor bunu- ya bir yeşil pasaport da verelim, verdiği vergiye göre, yaptığı ihracat bedeline göre 
bir kolaylık da sağlayalım. Ben 50 dolarları da kaldırın diyeceğim; ama, Türkiye battığı için bunu 
söyleyemiyorum, hiç olmazsa sektörümüz versin diyorum; ama, bir yeşil pasaport da verelim diye 
söylüyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türk ekonomisinin düzlüğe çıkması için vergi oranlarının düşürülmesi, 
enerji desteğinin verilmesi gerektiğini; bir de, malî milat uygulamasının kaldırılması, ayrıca, enflas
yon muhasebesi uygulamasına da geçilmesi gerektiğini ifade ediyorum. 

Bir şey daha söylemek istiyorum. Son anayasa değişikliğiyle, çeklerle ilgili bir düzenleme yap
tık; yani, hukukî ihtilaflardan dolayı, hukukî sözleşmelerden dolayı hapis cezaları verilemez diye 
bir değişiklik yaptık; ama, çeklerle ilgili uyum yasasını, maalesef, çıkarmakta geciktiğimiz için... 
Henüz çalışmalara başlandığı bile belli değil. Gazetelerden okuyoruz, Sulhi Dönmezer Hocamızın 
bir lafı var; diyor ki "işte, on onbeş güne kadar hazır olur." Bu kadar layüsel davranmamalıdır. 
Hapishanelerdeki insanlar bekliyorlar, çıkacak mıyız diye?.. Alacaklılar da diyor ki, "bugüne kadar 
çeklerle alışveriş yaptık, bir sürü alacağımız var, bu çekleri tahsil edebilecek miyiz?" Çünkü, Tür
kiye'de, maalesef -şu gerçeği kabul edelim- çekler, hapis suretiyle tahsil edilebilir hale gelmiştir. 
Yani, korkuyla çekler tahsil edilir; yoksa, tahsilatı mümkün değil. Zaten, milletin çoğu iktisaden 
bozulmuş, ahlak da bozulmuş. 

Bu bakımdan, bir an önce, çekle ilgili uyum yasasının çıkarılması ve dış ülkelerle ilgili den
gelemenin yapılması lazım. Bazı ülkelerde, çeklerde banka teminatı var; yani, çeki alan adam, ban
kanın kaç milyar lira kefalet içerisinde bulunduğunu ve bu çekin değerinin ne olduğunu biliyor. Tür
kiye'nin de, bu çekleri, mutlaka, tahsil edilebilir bir -hapis kalktığına göre- güvence altına alması 
gerektiğini ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, KOBİ teşvik kredilerini -maalesef, bugünlerde yok- teşvik etmek zorun
dayız, işlerlik kazandırmak zorundayız. Tekstilci, hele orta ölçekli, yani KOBİ sıfatındaki -işin ağırlığı 
da onlardadır- sektörümüzün desteklenmesi için, mutlaka, ucuz faizli teşvik kredileri uygulanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, tekstilcinin, içeride ve dışarıdaki sektör mensuplarıyla ilgili rekabet 
edebilir hale gelebilmesi için desteklenmesi lazım. Biraz önce ve raporumuzda da belirttiğimiz 
şekillerde desteklemeler sağlanabilir; ama, Türkiye tekstil ve konfeksiyon sektörü, gerçekten bir 
haksız rekabet içerisindedir. Bu rekabette, devlet, girdileri asgarîye indirebilirse, düşürebilirse, sek
törü destekleyebil irse, bu rekabeti asgarî şartlara indirebilirse faydalı olur diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir de, son yıllarda, bu operasyonlar sebebiyle, maalesef, sektör men
subu namuslu birçok işadamımız, sanayicimiz de vergi memurlarının baskısı altına girmiştir. 
Hepinize gelmiştir şikâyetler, bize de geliyor. Ayda üç dört defa vergi uzmanlarının veyahut da 
görevli denetim elemanlarının fabrikaları, iş çevrelerini, sık sık, ziyaret ettikleri görülüyor. Namus
lu bütün sektör mensupları diyor ki: "Biz denetlenmekten, vergi vermekten çekinmiyoruz; ama, o 
kadar çok sık geliniyor ki, maliyeci görünce her şey bitiyor, işi bırakmak bizim için daha iyidir diye 
düşünüyoruz." 
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Bakın, size, bir vatandaşımızın bir mektubuyla ilgili kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. 
Sanıyorum, diğer Denizli milletvekillerine de geldi bu. 213 milyon liralık bir fatura, güya sahte 
fatura için, sektör sahibi, Vergi Usul Yasasının 359 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre ve 213 ün
cü maddeyle irtibatlı olarak onbeş ay ağır hapis cezası almış, 59 uncu madde uygulandığı halde. 
Şimdi, bunu da bir düzene sokmak zorundayız. Maliye Bakanlığından ve ilgililerden rica ediyorum; 
Meclise getirsinler. Hakikaten, adamın suçu varsa ceza alsın; ama, 213 milyon lirayla, 5 milyar, 10 
milyar, 50 milyar aynı cezayı alır mı?! Bu yanlışlığı ortadan kaldırmamız lazım. Aslında, malî ceza, 
para cezası olmalı; yani, malî suçların cezalan para olmalı; ama, mevcut mevzuatımız değiştirilin-
ceye kadar bu uygulama devam edeceğine göre, bunu düzeltmemiz gerektiğini ifade ediyorum ve 
son olarak da şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım: Ben, bu konuya devletimizin, 
hükümetimiz ve Meclisimizin sahip çıkacağına inanıyorum ve bunu da gördük. Tekstil Komisyonu 
Başkanı ve bütün partilere mensup üyeler, gerçekten, çok ciddî, uyum içinde, büyük başarı elde et
tiler, büyük fedakârlıklar ve güzel tespitler yaptılar. Meclisin gereken tedbirleri alacağına ve 
getirilecek yasalara destek vereceğine, bir an önce çıkaracağına inanıyorum; ama, hükümetten ve 
devletin ilgili kurumlarından bu sektöre iyi gözle bakmaları gerektiğini ve bu sektörü ciddiye al
maları gerektiğini ifade ediyorum. İnşallah, bu umutlarımız yerine gelir. Çünkü, ekonomik durumu 
bozuk olan ülkemizin bir an önce düzlüğe çıkması için, lokomotif sektörlerden olan tekstil ve kon
feksiyon sektörünün kazançlı olması lazım, gelişmesi lazım, korunması lazım, desteklenmesi lazım 
diyorum; bizi yönetenlerden bu desteği bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Göz-

lükaya'ya biz de teşekkür ediyoruz. 

Şimdi, söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Özkan ök-
süz'de. 

Buyurun Sayın Öksüz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; tekstil sektörünün sorunlarının araştırılması amacıyla Bursa Milletvekilimiz Ertuğrul Yalçın-
bayır ve arkadaşları tarafından verilen araştırma önergesi hakkında Ak Partinin görüşlerini aktar
mak üzere söz almış bulunmaktayım; hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. 

Bu komisyon raporuna katkılarından dolayı, Türk-İş'e bağlı TEKSİF Sendikasına, Hak-İş'e 
bağlı Öz İplik-İş Sendikasına, DİSK'e bağlı Tekstil Sendikasına, Türkiye Tekstil Sendikaları İşveren 
Sendikasına, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğine, İhracatçı Birliklerine, sektörün tüm aktörlerine 
ve katkıda bulunan kamu kurumu yetkililerine de buradan sevgi ve saygılarımı sunarım. 

Değerli milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce, Sayın Başbakanımızın talihsiz bir 
konuşmasını hatırlatmak istiyorum. Bir konuşmasında, muhalefet partilerinin Meclisi çalıştır
madığını, sürekli Meclis çalışmalarını engellediğini söylemiş bulunmaktadır. 

Sayın Başbakan, daha önce, Meclisin çok çalıştığını söylerken, şimdi ne oldu da Meclisin çalış
tırılmadığından söz etmektedir. Halbuki, Meclisin denetim mekanizmasını ortadan kaldıran 
hükümetin ta kendisidir. 

Meclis Başkanlığının vermiş olduğu bilgilere göre, hükümete milletvekilleri tarafından verilen 
yazılı ve sözlü soru önergeleri sürekli olarak ertelenmektedir/örneğin, hükümet tarafından onbeş 
gün içerisinde cevaplandırılması gereken yazılı soru önergeleri ortalama kırk gün içinde, sözlü soru 
önergeleri ortalama yüzonyedi gün içerisinde cevaplandırılmaktadır. Altı aydır cevaplan-
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dırılamayan soru önergeleri vardır. Meclis, yasa yapma çalışmalarına gösterdiği ilgi ve alakayı, 
denetimde göstermemektedir. Bu zamana kadar, hükümetin denetlenmesi için, 4 903 adet yazılı, 1 
596 adet sözlü soru önergesi verilmiş, bunların ancak 4 297 tanesi cevaplandırılmış, 2 202 soru 
önergesi daha hâlâ cevaplandırılamamıştır. Verilen 216 araştırma önergesinden, bu zamana kadar 
22'si kabul edilmiş, 8'i komisyonlarda olmak üzere 183 önerge beklemektedir arkadaşlar. Halbuki, 
biz... 

BAŞKAN - Sayın Öksüz, bu devam edecekse, benim daha fazla izin vermem mümkün değil. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Bitiriyorum... Bitiriyorum... 
Efendim, bugün, denetim günümüz... 
BAŞKAN - Hayır efendim... Hayır, tekstil... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) -183 tane önergenin 23'ünü ancak görüşmüşüz; bunu hatırlatmak 

istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Öksüz, ne üzerinde konuştuğumuzu biliyorum. 
Tekstil gibi Türkiye'nin hayatî bir meselesinde, bunu yapın; başka bir gün, Meclis denetimi ya 

da yasama faaliyetleri, onu yapın. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Sayın Başkanım, bunları hatırlatıyorum; bundan sonra, inşallah, 

gündeme getirilir. 
BAŞKAN - Tamam, gündeme geçin. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarına girmeden önce, 

dünya tekstil ve konfeksiyon üretimindeki gelişmeleri gözden geçirmekte yarar görüyorum. 
1997 yılında Uzakdoğu Asya ülkelerinde başlayan fınansal kriz, bu ülkelerin tekstil 

üreticilerini de etkilemiş, yaşadıkları krizden çıkabilmek için ürün fiyatlarını önemli ölçüde düşüren 
üreticiler, istikrarlı bir gelişme kaydeden dünya tekstil üretim ticaretinin gerilemesine neden olmuş
lardır. Bu nedenle, 1995 yılında 517 milyar dolar olan dünya tekstil üretim değeri, yüzde 6,2 oranın
da azalarak, 1998 yılında 485 milyar dolara gerilemiştir. 1980 ve 1995 yılları arasında, Asya ül
keleri tekstil üretim değeri yüzde 97,7 oranında artarken, Amerika kıtasında üretim yüzde 76,3 
oranında artmıştır; aynı dönemde, Avrupa kıtasının üretimi 32,4 oranında gerilemiştir. Ülkemizde 
ise, 2000 yılı tekstil ihracatı 3,8, ithalatı 3,2 milyar dolardır. Son 10 yılda, ortalama 1,3 milyar doları 
aşan tekstil makine ithalatı ve toplam yatırım büyüklüğü itibariyle, gerek pamuklu ve gerekse sen
tetik tekstil ürünlerinde önemli bir kapasiteye sahip ülkemiz için 3,8 milyar dolarlık tekstil ürünleri 
ihracatı yeterli değildir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde 1980'li yılların başında uygulamaya konulan, dışa açık 
büyüme modeliyle önem kazanan ihracat, yatırımlara sağlanan devlet desteği ve ihracata yönelik 
değişikliklerin de etkisiyle, özellikle, 1980 yılından sonra önemli bir sıçrama kaydederek, 3 milyar 
dolardan, 1990 yılında 13 milyar dolara, 2000 yılında 27 milyar dolara yükselmiştir. 

İhracat gelirlerinde en hızlı artan sektörümüz, tekstil ve konfeksiyon sektörü olmuştur. 1980 
yılında tekstil, tekstil hammaddeleri ve konfeksiyon ürünleri ihracatımız 827 milyon dolar iken, 
bugün ulaşılan rakam, 10 milyar dolardır. 

1980 yılından sonra Türk tekstil ve konfeksiyon sektörü ürünleri dış satımının hızlı bir ivmey
le artması, ABD'yi de, benzeri şekilde, Türk ürünlerine karşı korumacı önlemler almaya yöneltmiş
tir. Mevcut kısıtlama anlaşması, 1995 yılında yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütü hükümlerine 
uyarlanmıştır. 
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17 Ağustos 1999 tarihinde, sektörün yoğun bir biçimde faaliyette bulunmakta olduğu Marmara 
Bölgesinde meydana gelen deprem felaketinin ardından, söz konusu müzakere davetimiz kabul 
edilmiş ve 22-23 Eylül 1999 tarihlerinde ABD yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde, 1999 
ve 2000 yıllarını kapsayan bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, tekstil ve konfeksiyon sektörü, gerek sağladığı istihdam imkânları, 
üretim sürecinde yaratılan katmadeğer ve gerekse ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle, 
ekonomik kalkınma sürecinde önemli roller üstlenen lokomotif bir sektördür. Tekstil ve konfek
siyon sektörü, genel ekonomi içinde üretim ve istihdam payı net olmamakla birlikte, 2,16 milyon 
kişinin istihdam edildiği bir sektördür. SSK kayıtlarına göre 5,80 milyonu bulan toplam kayıtlı iş
gücünün yaklaşık yüzde 11'i bu sektörümüze aittir. 

Bu hükümetin beceriksiz uygulamaları, yanlış almış olduğu kararlar, IMF destekli politikaları 
ve kendi aralarında çıkarmış oldukları sunî krizlerle, tüm sektörlerde olduğu gibi, tekstil ve konfek
siyon sektörü de krize girmiştir. Siyasî yöneticiler ekonomiden anlamamaktadır. Ekonomiden 
sorumlu Bakan, ekonomiyi, ekonomik verilerin koordinasyon usullerini, çözüm yollarını ve tüm 
sistemi, yönetirken başarısız olmuştur. Ekonomi yönetimine, hem içte hem de dışta güven kal
mamıştır. Bu nedenle, Kemal Derviş, IMF ve uluslararası kuruluşlar tarafından Türkiye 
ekonomisinin başına getirilmiştir. Her gün yeni işyerleri kapanmakta, sayıları 50 ve 100'ü bulan iş
çi işsiz kalmaktadır. Her geçen gün insanlar aç kalmakta, üretim durmakta, kalite bozulmakta, iş
verenler başka ülkelere kaçmakta; Türkiye'de, sanayicinin çalışabileceği iklim, ortam, zemin, mev
zuat şartları, düzelmesi gerekirken, bozulmaktadır. Gayri safi millî hâsıla, 200 milyar dolardan 140 
milyar dolara gerilemiştir; fert başına düşen millî gelir, 3 000 dolardan 2 000 dolara gerilemiştir. 
Piyasalardaki durgunluğa rağmen, enflasyon oranı, yine, yüzde 80'i aşmıştır. Devletin içborç mik
tarı, 2000 yılı başında 31,4 katrilyon iken, yüzde 230 artış göstererek 101,8 katrilyona çıkmıştır. 
Bunun yüzde 33'lük kısmı döviz üzerinden borçtur. 

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe yanlış yatırımlar yapılmıştır. Gümrük birliği öncesinde, Av
rupa'ya daha fazla ihracat yapılacağı ve büyük kârlar elde edileceği beklentilerine bağlı olarak, kısa 
vadeli ve pahalı yatırımlar gerçekleştirilmiştir, hatta sanayicilikle hiç ilgisi olmayanlar dahi evi ve 
arabasını satarak konfeksiyon ve tekstil sektörüne girmiştir. 

Kayıtdışı işgücü sorunu yaşanmaktadır. Emek-yoğun üretimin gerçekleştirdiği konfeksiyon 
sektöründe işgücü maliyeti, üretim maliyeti içinde en yüksek paya sahip maliyet kalemidir. Ül
kemizde işçinin eline geçen ücret yüksek olmamakla birlikte, başta SSK primleri olmak üzere sos
yal ödenekler ve vergilerin yüksek olması nedeniyle işçinin işverene maliyeti yüksektir. Dolayısıy
la, bu ek aşırı yükten ve her türlü vergi ve formalitelerden kurtulmak için kayıtdışına kaçmaya 
yönelinmiştir. Kayıtdışılık artık çok genişlemiştir. Kayıtdışı oranı, önceleri yüzde 20 civarında iken, 
şimdilerde, Maliye Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, yüzde 70'lere ulaşmıştır. 

SSK primlerinin aşırı derecede yüksek oluşu maliyetleri artırmakta ve Türk tekstil ve konfek
siyon sektörünün uluslararası rekabetini azaltmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran yüzde 22 
ilâ yüzde 25 arasında değişirken, işçi-işveren sigorta kesintisi bizde yüzde 48'dir. Bu uygulama 
kaçak işçiyi teşvik etmektedir, bu uygulama -kayıtdışı istihdam- sendikal hareketin de önünü 
tıkamaktadır. Türkiye'de 1 000 000'un üzerinde yabancı işçi çalıştırılmaktadır kaçak olarak. Sosyal 
Sigortalar Kurumuna tabi ve asgarî ücretle işçi çalıştıran işverenin istihdam nedeniyle üstlendiği 
sigorta primleri, diğer vergi ve kesintilerde, OECD ülkelerinde olduğu gibi, belirli oranda devlet 
katkısının olması, dolayısıyla işçi ve işveren üzerindeki yükün hafiflemesine sebep olacaktır. 
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Kaliteli işgücü; konfeksiyon sektöründe sıra malı üreten ülkelerin rekabet etme şansının bulun
madığı bir dönemde, katmadeğeri yüksek moda ve markalı ürünler üretip yüksek gelir grubunda yer 
alan gelişmiş ülkelerdeki pazar payımızı artırabilmek için, nitelikli işgücüne sahip olmak zorun
dayız. 

Yatırımlar ülke sathına yayılmalıdır. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma sürecinde ara sektör
lerden biri olan ve ekonomik kalkınma için büyük katmadeğerler yaratan konfeksiyon sektörünün 
ülkemiz ekonomik kalkınmasına bir süre daha kaynak yaratmasını sağlamak, ekonomik kalkınmada 
bölgelerarası dengesizlikleri gidermek zorundayız. 

Bu sektörde, işletme ve özsermaye yetersizliği yaşanmaktadır. İşletme ve özsermaye yetersiz
liği, tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihracat performansını sınırlayan bir faktör olmanın ötesinde, 
ekonominin daraldığı dönemlerde işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmelerini etkileyebilecek 
boyutlardaki sorunlardır. 

Eximbank, kapitali olduğu iddia edilen; ama, varlığı, Türkiye'nin ekonomisiyle hiç bağdaş
mayan bir teşekküldür. Bu hükümette olduğu gibi, her hükümet, bu bankaya milyarlarca dolar 
vereceğim diye söz vermesine rağmen, şu ana kadar bu bankanın kullanmış olduğu paranın miktarı 
1,5-2 milyar dolardır. Devalüasyonun da etkisiyle, tekstil ve konfeksiyon ihracatının dolar bazında 
artırılması isteniyorsa, Eximbank kredilerine ayrılan kaynağın da dolar bazında, en azından bu alan
da artırılması ve acilen kullanıma açılması gerekmektedir. Eximbank kredilerinin yaygınlaştırılması 
ve yeni programların yürürlüğe konulmasında yarar vardır. Ayrıca, aracı bankalar vasıtasıyla kredi 
kullanılması sırasında karşılaşılan, kredi kullanımını zorlaştıran veya geciktiren sorunların gideril
mesi gerekmektedir. Reel sektörün desteklenmesi şarttır. Bunun için öngörülen destek 1 milyar 
dolardır. Bankacılık sistemine 20 katrilyonluk fon bulan hükümetin, reel ekonomi için, üretim için, 
istihdam için bu parayı bulması şarttır. 

Enerji maliyetlerinin yüksek olması ve enerji kalitesinin düşük olması, sektörün rekabet 
gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. 2000 yılı itibariyle, OECD ülkelerinde elektrik fiyatlarına 
baktığımızda, satın alma gücü paritesİne göre sanayide kullanılan elektrik birim fiyatları, dolar 
bazında şöyledir: Belçika, 0,07, Kanada 0,04, Fransa 0,04, Almanya 0,05, Yunanistan 0,06, Tür
kiye'de ise 0,187'dir. Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 8'inden fazlasını, tek başına tekstil 
sanayii tüketmektedir. Dolayısıyla, elektrik fiyatlarının fazlalığı, Türk girişimcilerin uluslararası 
piyasalardaki rekabet gücünü azaltmaktadır. Bu nedenle, elektrik birim fiyatlarının Avrupa Birliği 
normlarına indirilmesi şarttır. 

Yatırımların büyük çoğunluğu yurt dışına kaçmaktadır. Türkiye'de, getirilen ekvergilerin kalıcı 
hale getirilmesi, vergi oranlarının yüksekliği, enerji fiyatının yüksek olması ve hükümetin uy
gulamalarıyla, Amerika Birleşik Devletlerine yönelik ihracat yapan firmalarımız, kota yetersizliği 
sonucu, pazara kısıtlamaya tabi olmadan girebilmenin avantajını yitirmenin yanı sıra, siparişlerin 
alınması esnasında dahi kotaların dolmasına bağlı olarak, teslimatlarda yaşanabilecek gecikmeler 
nedeniyle, sadece, kotaya tabi ve hassas kategorilerde değil, diğer kategorilerde de sorunlarla kar
şılaşmakta ve üretim tesislerini Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelere kaydırmaktadırlar. 

KDV oranları yüksektir. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün temel maddesi olan pamukta KDV 
oranı, arkadaşlarımızın söylediği gibi yüzde 1 iken, bunun dışında sektörün girdi olarak kullandığı 
iplik ve kumaşta yüzde 18'dir. Elyaftan giysiye kadar olan tekstil ve konfeksiyon üretimi bir bütün 
olarak kabul edildiğinde, ara mal niteliği taşıyan iplik ve kumaş için KDV oranının yüzde 18 ol
ması, sektördeki kayıtdışı işlem hacmini artırmakta ve sahte fatura kullanımını artırmaktadır. Onun 
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için, tekstil ve konfeksiyon sektörü KDV oranının bu sektörün ara malı konumundaki iplik ve 
kumaşın toptan satışları için yüzde 2,5 aralığında tespit edilmesi, mevcut sorunların aşılmasının en 
temel noktasıdır. Bütün ekonomiyi otomobil ve beyaz eşya olarak kabul eden bu hükümetin, bu 
kafayla ekonomiyi düzlüğe çıkarması mümkün değildir. 

Bu nedenle, KDV indiriminin, öncelikle temel ihtiyaç maddelerinden başlanarak, tekstil ve 
konfeksiyon sektöründe de uygulanması şarttır. İhtisas gümrükleri oluşturulmalıdır. Tekstil ve kon
feksiyon sektörü dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen iplik ve kumaşların içpiyasada 
satılıp hayalî ihracat yoluyla ihraç edilmiş gibi gösterilmelerini önlemek için, 2000-10 sayılı Teb
liğin 22 nci maddesinde belirtilen ürünlere, her türlü iplik ve kumaş da ilave edilmelidir. 

Eğitim ve ar-ge için ayrılan kaynaklar yetersizdir. Tekstil ve konfeksiyon, dünyada rekabetin 
en fazla yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. Bugün için ticaretin önündeki en büyük engel 
olarak görünen kotaların 2005 yılında sona ermesiyle birlikte ticaret serbestleşecek ve rekabet daha 
da şiddetlenecektir. Türkiye gibi, sermayenin pahalı olduğu, işgücü maliyetlerinin giderek arttığı ül
kelerde rekabeti aşmanın en önemli yolu, üretim kalitesini artırmak, moda ve marka yaratmaya 
yönelmek olarak görülmektedir. 

Enflasyon muhasebesine hemen geçilmelidir. Günümüzde, enflasyon oranlarının yüzde 20 ve 
daha yüksek olduğu ülkelerde enflasyon muhasebesine geçilmiştir; ama, Türkiye'de, dahahâlâ bu 
enflasyon muhasebesine geçilmemiştir. Düşünün, krizden önce 500 milyar lira alacağı olan bir fir
manın, bu parası tahsil edildiğinde, dolar bazında 500 000 dolar alacağı olan firmanın kasasına giren 
200 000 dolardır. Bu demektir ki, bu firma 300 000 dolar küçülmüştür; ama, biz, vergiyi aldığımız
da, ilk baştaki 500 milyar lira üzerinden vergi almaktayız. Bunun için, bunun derhal düzeltilmesi 
lazım. 

işçi temsilcileri olan sendikalar, işverenler ve hükümet arasında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öksüz, lütfen tamamlar mısınız. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Başkanım bitiriyorum. 

Hükümet kayıtdışı ekonomiyle etkin bir mücadele yapmalı ve bunun için gerekli mevzuat 
değişikliklerini yapmalıdır. Taşeron işçi ve kayıtdışı işçi çalıştırmayı önlemelidir. Malî kaynakların 
yatırım ve yerli üretimde kullanılmasını teşvik edecek mekanizmalar oluşturulmalıdır. Uzak
doğu'dan ucuz ve kalitesiz mal ithalatı önlenmelidir. Antidamping benzeri önlemler alınmalıdır. İh
racatı destekleyici para ve kur politikaları uygulanmalıdır. Gümrüklerimiz Avrupa Birliği norm
larına uygun hale getirilmelidir. KDV oranları düşürülmelidir. Temel girdi fiyatları düşürülmelidir. 
Gümrük birliğinden doğan haklar korunmalıdır. Kontrol dışı ve plansız büyüme önlenmelidir. Ser
best bölgelerin asıl işlevine dönmesi sağlanmalıdır. Ar-ge faaliyetleri desteklenmelidir. Tekstilin 
hammaddesi olan pamuk devlet tarafından desteklenmelidir. Teknolojik yatırım programları yapıl
malıdır. Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi devam ettirilmelidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (AK Parti ve SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Öksüz. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Özkan Öksüz konuştular. 

Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Verkaya; 
buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
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MHP GRUBU ADINA MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, 1999'un 5 inci ayında verilen bu araştırma önergesi nedeniyle kurulan komisyon maalesef, an
cak bugünlere kadar raporunu getirebilmek durumunda kalmıştır. Bu, Meclisin denetim yapması 
bakımından çok sevindirici bir tabloyu ifade etmez; çünkü, Yüce Meclisin önemli görevlerinden 
birisi de, tabiî ki yasa yapmanın hemen yanında, denetim yapmaktır. Denetim görevinin, böyle, 
biraz sallantıda bırakılması veyahut biraz ıskalanması, doğru bir davranış değildir. Dolayısıyla, geç 
de olsa, bu raporun huzura getirilmiş olması memnuniyet vericidir. 

Komisyon çalışmaları sırasında değerli üreticilerimizle, tekstil ve konfeksiyon sektörünün 
değerli temsilcileriyle görüşürken, çok acil bir talepleri vardı: "Ne olur, kur ciddî manada baskı al
tında tutuluyor; yüzde 20-25'lik bir devalüasyon yapabilirseniz, hükümet bunu yapabilirse, ih
racatımızın artacağına inanıyoruz" diyorlardı. Daha sonra, kasım krizi, arkasından şubat krizi, yüz
de 70-80'lere yaklaşan bir devalüasyon; ama, üzülerek, tekstil sektörü adına üzülerek ifade etmek 
gerekirse, maalesef, tekstil ihracatımızda, konfeksiyon ihracatımızda ciddî bir artış olmamıştır. İh
racatçı birliklerinin kayıtlarına göre, 1 Ocak 2001 ile 31 Ekim 2001 tarihleri arasında tekstil ve ham
madde ihracatımız, kısaca 2,4 milyar dolara ulaşmış ve yüzde ll'lik artış göstermiş. Esas, hazır 
giyim ihracatımız, ihracatın içerisinde önemli paya sahip olan kısım; burada ise, 6 milyar 258 mil
yon dolarlık bir ihracat yapılmış ve yüzde 0,21'lik bir düşüşle karşı karşıya kalmışız. Toplam olarak 
söylemek gerekirse, tüm tekstil sektöründe ihracat artışımız yüzde 2'ler civarında kalmıştır; üzüntü 
verici bir tablodur. 

Tekstil sektörüne, Türkiye olarak, 150 milyar dolar gibi çok büyük bir yatırım yapmışız. Çok 
önemli bir rakamı, bu fakir millet, yatırım olarak, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine serpiştirmiş ve ih
racatımızın yüzde 38'lerini bu sektör yapıyor. Yaklaşık 630 000'i kayıtlı olmak kaydıyla, 2 ilâ 2,5 
milyon insanımızı bu sektörde istihdam ediyoruz. 

Bütün bunlar, bu sektörün ne kadar önemli olduğunu ve önem verilmesi lazım geldiğini ortaya 
koyacak durumda olmasına rağmen, maalesef, bu sektör, çok çeşitli bakanlıklar arasında, âdeta, par
çalanmış gibi; bir birlik ve bütünlük içerisinde, gelişen olaylar karşısında süratle manevra yapma 
kabiliyetine de sahip değildir. Onun için, bu sektörün, bir bakanlığın çatısı altında, belki bir müs
teşarlık seviyesinde temsil edilmesi; dolayısıyla, çeşitli gelişmeler karşısında ciddî, çevik, manev
ralar yapabilecek bir teşkilatlanmaya kavuşturulması şarttır. 

Bu sektörün en önemli girdisi, malum olduğu üzere pamuktur. Pamukta ise ciddî bir 
politikamız söz konusu değildir. Halbuki, Türkiye, kendisine hedeflemiş olduğu tekstil hedeflerini 
gerçekleştirebilmek için, mutlak surette millî bir pamuk politikasını tespit etmek mecburiyetindedir. 
Aşağı yukarı 800 000-850 000 ton civarında üretim yapıyoruz, 350 000-500 000 ton civarında da 
ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla, pamuğa ihtiyacımız var; pamuk üreticisini mutlak surette canlı tut
malıyız, desteklemeliyiz ve pamuk üreticisine prim ödemeye devam etmeliyiz; bunu da, toprağa 
atılmış bir para zannetmemeliyiz. Kısacası, millî pamuk politikamız doğrultusunda, pamuk 
üreticilerine bu yıl verilen 9 sent civarında prim devam ettirilmelidir, ayrıca artarak devam ettiril
melidir. 

Bu önemli sektörün ar-ge'ye çok ihtiyacı olmasına rağmen -çünkü, teknoloji ağırlıklı çalışan 
bir sektördür- maalesef ar-ge'si mevcut değildir. İthalattan, ihracattan ve tekstil yatırımlarından fon
lar kaldırılmış olmasına rağmen, binde l'lik bir pay ayrılarak, mutlak surette, bu sektör için elzem 
olan, bu sektörün gelişmesini takviye edecek olan ar-ge kurulmalıdır; eğitim faaliyetleri, araştırma 
faaliyetleri ciddî bir biçimde desteklenmelidir. 
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1990'h yıllarda, büyük teşvikler verilmiş; ama, çok da isabet kaydedilmemiştir. Teşviklerin, 
bundan sonra, modernizasyon bazında verilmesi gerekmektedir. Yatırım teşvikleri, kapasite faz
lalığı nedeniyle durdurulmalıdır. 

Bu sektörde, hem içeride hem dışarıda, ciddî bir haksız rekabet yaşanmaktadır. DÎR belgesi 
kapsamında ortaya çıkan haksız rekabet uygulamaları, kayıtdışılıkla ortaya çıkan haksız rekabet uy
gulamaları, gümrüklerdeki kaçakçılık nedeniyle ortaya çıkan haksız rekabet uygulamaları mutlak 
surette önlenmelidir. 

Türkiye'de, özellikle, gümrüklerimizin, ciddî bir zapturapt altına alınma mecburiyeti vardır. 
Sayısını 130 civarına kadar çekebildiğimiz gümrüklerimiz, 7 900 personeliyle hizmet etmeye gay
ret etmektedir; ancak, ihtisas gümrüklerinin çoğaltılması şarttır; 4 olan tekstil ihtisas gümrüğünü, 
6'ya çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ayrıca, mesela, Almanya gibi bizden daha çok dışticaret hacmi 
olan bir ülkenin 69 gümrük kapısı var, burada, 39 000 insan çalışıyor; ama, Türkiye'nin, 130 güm
rüğü var, sadece 7 900 insan çalışıyor; yani, biz, hangi personeli nerede istihdam edeceğimizi çok 
da bilmiyormuşuz demek ki. Nereye çok personel koyacağız, hangi vasıfta personel koyacağız, bun
ları iyi tespit etmek, iyi tayin etmek gerektiği kanaatindeyiz. 

Bakınız, Türkiye, 4 200 civarında DİR belgesi -bugün için söylüyorum- vermiş; ama, mesela, 
Almanya 160 tane kullandırmış, İtalya 263 tane kullandırmış; ama, biz, 4 200'lere doğru yaklaşmışız. 

Kayıtdışılığın ne olduğunu söylemeye çok fazla gerek olduğuna inanmıyorum; ama, herkes 
bunu çok iyi biliyor. İşçi konusunda kayıtdışılık var, elektrik konusunda kayıtdışılık var, malzeme 
konusunda kayıtdışılık var... Kayıtlı çalışanlara karşı yapılabilecek en büyük kötülük bu. Bunun 
mutlaka önlenmesi gerekiyor. Özellikle, DİR belgesi adı altında yapılan ithalatların bir kısmı şişiril
miş faturalar biçiminde, bir kısmı şişirilmiş fiyatlar biçiminde, bir kısmı gösterilen metrajdan daha 
çok miktarı yurtiçine sokar vaziyette çalışıyor ve bütün bunlar, tabiî ki, kayıtlı çalışanlar için, 
yasalara saygılı olanlar için haksız bir rekabet demek. Buna, hukuka bağlı bir devlet anlayışının 
tahammül etmesi de mümkün değildir. (MHP sıralarından alkışlar) 

Kotalar var, ihracatçılarla ilgili temel problemlerden -değerli arkadaşlarım anlattılar, temas et
tiler- müteselsil sorumluluk dünyanın hiçbir ülkesinde beş faturaya doğru inmez; böyle bir şey yok. 
Müteselsil sorumluluk, sadece, aldığınız malla alakalı olan faturayla ilgilidir. Dolayısıyla, bunun da 
kaldırılması gerekir. 

Devletten KDV iadesi alacağı olan ihracatçının KDV iadeleri, hiçbir bahaneye sığınılmadan, 
tetkikleri yapılarak süratle ödenmelidir. Aksi takdirde, devlete olan bir vergi borcu varsa mahsup 
edilmelidir; yani, mahsuplaşma olayı yapılmalıdır. İhracat bedellerini vaktinde getirememiş olan ih
racatçıların yurt dışındaki dövizlerini Türkiye'ye getirebilmeleri için, getirmeleri için hangi kolay
lık gösterilecekse o kolaylık gösterilmelidir; kambiyo affı çıkarmak dahildir buna. 

Eximbank kredileriyle ilgili çeşitli şikâyetler dinledik, araştırma komisyonunun çalışmaları 
sırasında. İhracatçının Eximbanktan başka destekleyicisi -finans noktasında- yok; en önemli destek
çisi Eximbank. Eximbankın muhabir bankalar eliyle kredi vermesi, çeşitli faydalı taraflarının yanın
da... Mesela, faydalı taraflarından birisi şu: Eximbankın batak kredisi bugüne kadar olmamış. Bu, 
çok övünülecek, takdir edilecek bir olay; ama, muhabir bankaların kendi yan kuruluşu durumunda 
veya imtiyazlı veya hatırlı müşterilere eğer Eximbank kredisini aktarma gayretleri varsa, bunun da 
mutlak suretle önüne geçilmelidir; yani, tüm ihracatçılara, özellikle de, ihraç ettiği ürünlerde yerli 
materyal kullanan ihracatçılara Eximbank kredilerinde öncelik tanınmalı ve hükümetimiz, Exim-
bank kredi kaynaklarını gücümüzün yettiği nispette artırmalıdır. 
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Bir diğer önemli konu, sektörü dünyayla rekabetten alıkoyan önemli bir konu, pahalı enerji 
kullanılması konusudur. Türkiye'de bugüne kadar yapılan hidroelektrik santrallar, doğalgaz santral-
ları, mobil santrallar, bütün santralları dahil ederek söylersek ve bunların hepsinin paçal yapılarak 
ortaya bir fiyat koymasıyla, 7,5 sent civarında sanayicimize elektriği verdikten sonra, sanayiciye 
Avrupalı sanayicilerle yarış, onlarla rekabet et diyemezsiniz. Bir sanayici 7,5 sente elektrik kul
lanıyorsa, Avrupalı meslektaşı 4 sente, 3,5 sente elektrik kullanıyorsa, siz, kendi sanayicinizden, 
Avrupalı sanayicilerle rekabet etmesini hayal edersiniz sadece ve bunu dilimizden düşürmediğimiz, 
globalleşmeler, küreselleşmeler adına, birtakım, işte, rekabetin şart olduğu gibi iddiaları ve sözleri 
dilimizden düşürmez ama, sanayicimize 7,5 sente elektrik vermeye devam edersek, söyledik
lerimizde de samimî olmadığımız manası çıkar. Niçin sanayicimize 7,5 sente elektrik verdiğimizin 
ayrı bir araştırma komisyonunun da görevi olduğuna inanıyorum. 2 sente hidroelektrik sandalların
dan elektriği mal etmiş olmamıza rağmen, niçin saniyicimize 7,5 sente elektrik vermek durumunda 
kalıyoruz; üzerine 100 tane ünlem işareti konulacak kadar önemli bir konudur. Bunun dışında, ucuz 
elektrik elde etmek isteyen sanayicilerimizin kojenerasyon kurma gayretleri teşvik edilmelidir; 
yani, kendi elektriğini kendisi üretmek isteyen sanayicinin önünü mevzuat hazretleriyle kesmeye 
hiç kimsenin hakkı yoktur... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Var mı bu kesenler? 
MUSTAFA VERKAYA (Devamla) - Dosyada var; araştırma komisyonu dosyamızda var. 
Elektrik faturalarındaki TRT payı, hazine payı gibi birtakım ekler, vergiler kaldırılabilirse, bel

ki, enerjiyi, sanayicimize bir nebze daha ucuz verebiliriz. 
Yine, Türkiye'de üretime katılan sendikalı işçinin maliyeti, devalüasyondan önce 700 dolar 

civarındaydı... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA VERKAYA (Devamla) - Ancak, sendikalı, sosyal hakları olan işçimizin işverene 

olan maliyeti 700 dolar olmasına rağmen, işçinin eline geçen para 300 dolar civarındadır; çünkü, 
SSK ve muhtasar vergi yükleri, işçiyi -kendisinin eline çok şey geçmemiş olmasına rağmen- iş
verene karşı pahalı hale getirmektedir. Buna da bir çözüm bulunması mecburiyeti vardır; çünkü, 
bizim sanayicimiz, tekstilcimiz, konfeksiyoncumuz, Uzakdoğu'yla yarışıyor -Avrupa'yla değil 
sadece- Çin'le yarışıyor, Endonezya'yla yarışıyor, Hong Kong'la yarışıyor, Tayvan'la yarışıyor, 
Kore'yle yarışıyor. 

Bunun farkına vararak, Bulgaristan'da bir işçinin ücreti 50 dolarsa, Türkiye'de de 50 dolar ol
sun demiyoruz; ama, bu konuda, sanayiciye yarışabileceği imkânların hazırlanması şarttır. Sanayici, 
bizden bunun dışında başka bir talepte de bulunmuyor. Bunu da Yüce Meclis olarak sahiplen
meliyiz. 

Bu şartları, sanayicimize, hükümetimizin de, mutlak surette hazırlaması gerektiğine inanıyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Verkaya. 
Muhterem milletvekilleri, şimdi, Saadet Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Ahmet 

Sünnetçioğlu konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Sünnetçioğlu. (SP sıralarından alkışlar) 
SP GRUBU ADINA AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla kurulmuş (10/10) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerine 
Saadet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi selamlıyorum. 
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Her ne kadar bu komisyonun kurulmasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir grup 
adına yapılan konuşmada "tekstil ve konfeksiyon çok önemli; ancak, lokomotif sektör olamaz. 21 
inci Yüzyılda lokomotif sektör dijital, elektronik ve teknik sektördür. "Dünyada, tekstil ve tekstil 
makineleri ve tekstil kimyasalları, elektrik-elektroniğe dönüştürülmelidir. Tekstil sanayii, hem 
büyümeli, güçlenmeli hem de bu sanayiin ekonomideki yeri göreceli olarak artırılmalıdır" denilmiş-
se de, gayri safi millî hâsılanın yüzde 16'sını, istihdamın yüzde 26'sını, ülke ihracatının yüzde 
37'sini oluşturan bu sektöre 150 milyar dolar yatırım yapılmış, ring iplik kapasitesi bakımından Av
rupa Birliğinin yüzde 90'ına, mekikli dokuma tezgâhı kapasitesi bakımından Avrupa Birliğinin yüz
de 80'ine ulaşmış bu sektörde, faaliyette bulunan firma sayısı 40 bin civarındadır. Bu işletmelerin 
yüzde 90'ından fazlasını KOBİ'ler teşkil etmektedir. 500 büyük sanayi kuruluşu içindeki firmaların 
yaklaşık dörtte l'i tekstil ve konfeksiyon firmalarından oluşmaktadır. Ülkemizdeki 1 349 yabancı 
sermayeli şirketin 23 l'i de tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet göstermektedir. Görülüyor ki, 
tekstil ve konfeksiyon sektörü, ülkemizde, üretim ve istihdama katkısı ve ihracat yoluyla döviz 
kazandırması sebebiyle lokomotif sektör olma özelliğini sürdürmektedir. 

Bu kadar önemli olan bu sektör, olağanüstü bir kriz içerisindedir. Önlem alınmaması halinde, 
bunalım derinleşerek batma noktasına gelecektir. Komisyonumuzun kurulduğu andan itibaren, 
gerek sektörün ilgili temsilcilerinin komisyona gösterdikleri ilgi ve alaka gerekse komisyonun, Bur
sa, İnegöl, Adana, Kahramanmaraş, İzmir, Aydın, Uşak, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Malatya, Çor
lu gibi ilgili merkezlerde yaptığı incelemelerdeki gözlemler, âdeta bu sektörün kurtuluşu için 
komisyonu ve raporunu cansimidi, ümit kaynağı noktasına getirmiştir. Böylesine büyük ve ağır bir 
sorumluluğu yüklenmenin bilincinde olan komisyon üyeleri adına başkan, daha ilk toplantılarda şu 
konuşmayı yapma ihtiyacı hissetmiştir: "Bilindiği gibi, yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı 
prensibi içinde bizim yerimiz; yani, komisyonun yeri sadece önermektir ve ihtiyaç duyulan kanun
larla ilgili biz ve komisyon üyeleri birlikte tekliflerde bulunabiliriz; ama, bunların bizim sistemimiz 
içinde kanunlaşma süreci oranı fevkalade azdır. Biz, bu suretle, bir denetim görevi yapıyoruz; 
hükümetin mevcut mevzuatı artı belirlenen durumlar karşısında ne gibi önlemlerle, ne gibi tasarılar
la önümüze gelmesi gerektiğini denetlemiş oluyoruz. Bizim yaptırımımız yok; ama, biz elbirliğiy
le hareket ediyoruz." Bu sözler doğrultusunda bugün burada konuşulanları ve komisyon raporunu, 
sayın hükümet ve özellikle Sayın Derviş'in çok iyi analiz edip, değerlendirmesi gerektiğine 
inanıyorum; ancak, IMF ve Dünya Bankası destekli reel sektörü hiçe sayan borsa ve banka ağırlık
lı programda tekstil ve konfeksiyon sektörüne yer yok, ki, ülkenin lokomotif sektörünün görüşül
düğü bu oturuma alaka minimum düzeyde. Konunun önemine binaen hazırlanan komisyonun 
araraporu da iktidar tarafından hiç dikkate alınmadı. Komisyon bu konuya duyarlı; ama, hükümet, 
maalesef, aynı noktada duyarlı değil. Sayın Bakanımızın da, bugün, oturduğu sıralardan komisyon
daki yerine gelişi bu konuyu böyle ifade ediyor. Bunu bu şekilde açıklama fırsatım oluyor. 
Hükümetin bu konuya maalesef ilgisi yok denecek düzeyde. 

Her ne kadar bu sektörün içinde bulunduğu krizin sebepleri arasında 1997 yaz aylarında patlak 
veren Asya krizi, Avrupa Birliği genelinde talep daralmasının olması, Ağustos 1998'de Rusya 
Federasyonunda yaşanan ekonomik kriz, Uzakdoğu ülkelerinin rekabet edilemez fiyat kırmaları 
genel sebepler olarak sayılsa da, Sayın Başbakan, bu Meclisin muhalefet tarafından çalıştırıl
madığını söylüyor; halbuki, bu Meclis, yasama görevi bakımından oldukça etkin; çıkarılan kanun 
sayısı da, biraz evvel Sayın Öksüz'ün saydığı rakamlar seviyesinde, yüksek; ama, bu Meclis, 
denetim görevini yeterince yapamıyor. Onun da önünü tıkayan, sadece ve sadece, iktidardır. Bunu 
da, bu sırada belirtmiş oluyorum. 
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Türkiye'nin bütün reel sektörlerinin, tarımının, esnafının, İşçisinin, kısacası ekonominin içinde 
bulunduğu krizin olduğu gibi, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki krizin de asıl sebebi, 55, 56 ve 
57 nci hükümetlerin uyguladığı, acımasız IMF kaynaklı politikalardır; yatırım ve üretime yönel
mek, işsizliğe çare bulmak, üretim ve kalkınma planlarını uygulamak, bunların yerine, mevduat, 
hazine bonosu, repo, yüksek faiz, daha yüksek faiz, borsa, tahvil üzerine kurulu yanlış politikalara 
yönelmesidir. 

Mevduatların üretime ve yatırıma tahsisi gerekirken "efendim, günlük repo 500'e çıktı, ben 
sana 80'den verdiysem, bunu, sen bana 500'den ödeyeceksin" demek, bu ülkede, artık, hiçbir şeyin 
prensibe bağlı olmaması anlamına gelir. Bankalar ile sanayi arasındaki sözleşmeler, karınca duası 
gibi ufak yazılmış, tek taraflı olarak bankalar lehine değiştirilebiliyorsa, akşamdan yarına doların 
hesabını yapamıyorsanız, Başbakanın ayağı tökezlese kriz çıkıyorsa, hükümet, âdeta bir kriz üretim 
merkezî olarak çalışıyorsa, buna hiçbir sanayici dayanamaz, hiçbir üretici böyle bir riskin altından 
kalkamaz. 

Kahramanmaraş'ta ziyaret ettiğimiz ve kendi özkaynaklarıyla üretim yapan, 200 işçi çalıştıran 
bir iplik fabrikasının sahibi, o günkü fiyatlarla, depolarında 2 trilyon liralık iplik bulunduğunu, hak
sız rekabet yüzünden satamadığını söylüyordu. Bu görüşme, geçen yıl Kurban Bayramı öncesi ol
duğu için, bayrama kadar, işçilerinin hatırı için sabredip, daha sonra işletmesini kapatıp, risksiz, ver
gisiz bono ve tahvile yöneleceğini söylüyordu. 

Yine, Denizli'de, 15 milyon dolar borcundan dolayı üç yıl önce el konulmuş, kapısında "bu fab
rika ve içindeki malzemeler Yapı Kredi Bankası Anonim Şirketine aittir" levhası olan bir fabrika 
gördük. Bu fabrika, 780 işçi çalıştırıyormuş, kendisine bağlı çalışan 2 000 fason üretici varmış, 2 
milyon parça işten oluşan 9 aylık siparişi varken el konulmuş ve makinelerin üzerindeki iplikler 
durur vaziyette, üç yıldır çalışmıyor, makineler küflenmiş, sahibinin evinden buzdolabı götürülmüş, 
fabrikayı bugün 10 milyon dolara alan yok. Tekirdağ'da, yıllık ihracatı 22 milyon dolar, yurtiçi 
cirosu 66 milyon dolar olan bir halı fabrikasına 30 milyon dolar için el konulduğunu, 1 500 işçisinin 
kapı dışarı edildiğini gördük. Halı tezgâhlarının üzerinde yarım dokunmuş halılar vardı. Halbuki, 
bankalar buralara bir genel müdür atayıp fabrikaları çalıştırırca, hem parasını kurtarır hem de işçiler 
işlerine devam eder, sanayici de belli bir süre sonra darboğazdan çıkabilir. Bursa'da, intihar eden, 
sevilen tekstilcinin ismini verdiler bizlere. 

Yine, Denizli'de bir sanayici, Türkiye'nin bugün içerisinde bulunduğu durumu bakın ne kadar 
güzel ifade ediyor: "Gölge etme başka ihsan istemez. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Gemisini 
yürüten kaptan işini biliyor ağabey." Böyle diyordu Denizli'de bir sanayici. Bu sözleri kimler için 
söylediğini takdirlerinize sunuyorum ve devam ediyor sanayici: "Bu sözleri, normal insan hafızası 
ve tahammül sınırlarını zorlayan ortamda yapıyorum; senin yüzünden, benim sayemde, ah ile vah 
ile geçirecek vaktimiz yok." Bir diğeri ise, bahsettiği dönemde karanlık olmamasına rağmen "ışık 
yakıp söndürerek muhalefet yaptığımız iktidar döneminden daha karanlıktayız" diye yakınıyordu. 
Yine bir başkası "55 inci ve 56 ncı hükümetlere, krizin olduğunu kabul ettiremedik; sadece, birey
sel sıkıntılar, firma bazında sıkıntılar dediler. Maalesef, geldiğimiz nokta budur. Biz, acıları içine 
atan, memleketini seven, sanayii millete sevdirmeye çalışan iyi niyetli insanlarız. Devletin geleceği 
sanayiciden geçecek. Bizi dinlemezseniz, karşınızda kimseyi bulamayacaksınız" şeklinde yak
laşıyordu konuya. 

Değerli milletvekilleri, 57 nci hükümet işbaşına geldi; sabit kur, çıpaya bağlanmış kur denilen 
bir sistem uyguladı. Bunun yanlışlığı defalarca burada söylendi, dinlemediler. 27 Haziran 2000 
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tarihli Ekonomik ve Sosyal Konsey brifingi ek değerlendirme notu olarak, Devlet Planlama Teş
kilatı hükümeti uyardı. Ne diye uyardı; Türk Lirasının reel değer kazancı ve maaş, ücret gelişmeleri 
konusunda bazı riskler bulunmaktadır diye uyardı. Ne diye uyardı; yılın ilk çeyreğinde, dışticaret 
ve cari işlemler açığı beklenenden yüksek gerçekleşmiş diye uyardı. Ne diye uyardı; dış dengedeki 
bozulmanın iç ve dışpiyasalar üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri gözardı etmemek gerekir 
diye uyardı; dinlemediler, neticede kasım ve şubat krizleri patladı. 

Adına "ulusal program" denildi. IMF kaynaklı programlar ulusal olmaz düşüncesiyle "güçlü 
ekonomiye geçiş programı" olarak adı değiştirildi. Dalgalı kur sistemine geçildi; kur fazla dalgalan
dı, şimdi kimse yüzemiyor. Oysa, bir grup başkanvekili, bu programa "Allah'a inandığım gibi 
inanıyorum ki, bu program başarılı olacak" diye sahip çıkmıştı. 

Şimdi, Sayın Derviş "bazı şeyleri çok hızlı yaptık, tam doğru yaptığımızı söyleyemem; ama, 
bu yönde ilerlemeye devam edeceğiz. Ameliyata girilmesi lazımdı, Türkiye girdi" diyor. Sayın Der
viş, hasta kan kaybediyor, eğer kanı durdurmazsanız, ameliyat edecek hasta bulamayacaksınız. 

Şimdi, hep birlikte, 1977 seçimlerinden bir yıl sonra, Kemal Derviş'in, danışmanı olduğu Sayın 
Ecevit'e önerdiği ve Dünya Bankası adına hazırladığı Türkiye raporuna bir göz atalım ve hep 
beraber ibret alalım. 

"Türkiye'nin sanayileşme stratejisinde değişiklik yapmak gerekmektedir" diyordu, 1978 
senesinde Sayın Derviş. "Bu ölçüde büyük bir dışticaret açığıyla sanayileşme sorununu çözmek 
olanaksızdır. Onun için, kimya, temel makine, maden işleme gibi ağır sanayilerde gelişme bek
lemek, gerçekçi değildir. Kaynaklar, ihracata yönelik hafif sanayi dallarına kaydırılmalıdır. Ağır 
sanayiden gelişme beklenmemelidir." 

Dünya fiyatlarıyla rekabet edebilmek özrü altında da, bakın, Türkiye'ye neler öneriyor: "Fiyat 
engelini aşması da, ancak dördüncü plan döneminde, sürekli olarak devalüasyon yapmasıyla ger
çekleştirilmelidir. Tek bir devalüasyon yapmak çare değildir. Türkiye, bugün, ancak, büyük tek
noloji gerektirmeyen, hafif sanayi alanında rekabet edebilecek durumdadır. Bunu da devalüasyonla 
sağlamalıdır." 

Değerli milletvekilleri, 1978'de Derviş tarafından hazırlanmış bu rapor, reel sektörün, üretim 
sektörünün, özellikle lokomotif olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün içinde bulunduğu durumu 
gayet iyi ve güzel olarak özetliyor sanırım. 

Değerli milletvekilleri, bu sektörün sorunları ve çözüm önerileri komisyon raporunda geniş bir 
şekilde belirtildi. Ben, vaktim ölçüsünde en çok şikâyet edilen ve konuşulan konuları aktarmaya 
çalışıyorum. 

Sektördeki en büyük sorun finansman, finansmandaki en önemli kaynak ise Eximbank. Exim-
bank kredilerinin tam anlamıyla yerini bulmadığı şikâyet konusu. Aracı bankaların Eximbank 
kredilerini ya kendi şirketlerine kullandırdığı ya da yüzde 80'e varan oranlarda bloke etmek şartıy
la teminat mektubu verdiği iddia ediliyor. Eximbank kredilerinin artırılması talep ediliyor. Exim-
bank, ihraç ettiği mal bedeli kadar garanti verip sigorta desteği sağlaması, çalıştırdığı işçi, kullan
dığı elektrik, ihracat performansına göre direkt olarak ithalatçı ve ihracatçı firmalara kredi verip, fir
maların aracı bankaları bulması şeklinde bu sorun çözülebilir. 

İşgücü maliyetlerini yükselten düzenlemeler ve kayıtdışı işgücü sorunu var. Sektörde 2,6 mil
yon kişinin istihdam edildiği ifade edilmektedir. Bunun ancak 500 OOO'i kayıtlıdır. 1 milyon da 
kaçak işçi olduğu iddia edilmektedir. Kayıtdışı öyle bir noktaya gelmiştir ki, İstanbul ile Edirne 
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arasında 323 tane tarla gözüküp -çalışan- sigorta, vergi ödemeyen, faturalı mal satan, ihracat yapan 
işçi çalıştıran firma ifade edilmiştir komisyonda. Bu durum, kayıtlı işçi çalıştıran işletmeler ile 
kayıtsızlar arasında haksız rekabete sebep olmaktadır. Asgarî ücretle işçi çalıştıran işverenin istih
dam nedeniyle üstlendiği sigorta primleri, diğer vergi ve kesintiler gelişmiş ülkelere kıyasla çok 
daha yüksektir. İşçi ücretlerinde üçte 1 işçi payı, üçte 1 vergi ve sigorta payı, üçte 1 de izin parası, 
giyecek yardımı, bayram parası gibi kesintiler ile sosyal hizmetlerde devlet taraf olmaktadır. Mev
cut kayıtlı sistem üzerine ilave yükler getirecek düzenlemeler kısa dönemde gelir artırıcı gibi görün
se de, uzun dönemde kayıtlı kesimin daralması sonucu daha çok kayıp olacaktır. Bu bakımdan, 
kayıtsızlığın yegâne sebebi olan maliyet, yani, vergi ve prim oranları düşürülürse, kayıtlı kesim ar
tacak ve gelir yükselecektir. 

Enerjinin pahalı ve kalitesiz temini de bir sorundur. Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 8'den 
fazlasını, tek başına... 

BAŞKAN - Sayın Sünnetçioğlu, bir dakika... 

Değerli arkadaşlarım, sayın hatibi duymakta biraz zorlanıyoruz. Son bir iki konuşmacımız kal
dı, rahat konuşsun, rahatça dinleyelim; olur mu?! 

Buyurun Sayın Sünnetçioğlu. 

AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Devamla) - Bu sektörde enerji tasarrufu ve bilinçli kullanıl
masının sağlanmasıyla otoprodüksiyonun artırılması, üretim kapasitesinin yetersiz kalması 
sorununu hafifletecektir. 

Diğer ülke fiyatlarıyla kıyaslandığında, enerjinin bizde pahalı olmasının ve bu sektörde rekabet 
şansını azaltmasının sebebi, kanun ve kararnamelerle oranları belirlenmiş yaklaşık yüzdel3'ler mer
tebesinde olan fon ve payları ile yüzde 1 sanayi abonelerine uygulanan Belediye Tüketim Vergisi 
ve yüzde 18 oranında KDV'dir. 

Yüzde 20,4 olan kayıp kaçak oranları, Batılı ülkelerde yüzde 7,8'dir. Kayıp kaçak oranları 
düşürülürse enerji maliyeti ucuzlayacaktır. 

Kullanılan enerji girdileri, üretimi teşvik edici tarzda, sanayicilere düşük fiyatla verilmelidir. 

Tekstil ve konfeksiyon sektörü işlemlerinde uygulanan KDV oranından kaynaklanan sorunlar 
bulunmaktadır. Sektörün ana girdisi olan iplik ve kumaşın yüzde 18 KDV uygulaması vardır. Bu 
oran, gerçek olmayan ihracat olaylarıyla sahte fatura kullanımının, kayıtdışı işlem hacminin temel 
nedeni olarak gösterilmektedir. Ayrıca, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen iplik ve 
kumaşların yasadışı yollarla yurtiçi piyasaya KDV'siz sokulması, KDV'li satılmak durumunda olan 
yerli iplik ve kumaşlara talebi azaltmaktadır. KDV Kanunu uyarınca, tekstil ve konfeksiyon sektörü 
içindeki kişi ve kuruluşlar, ihraç edilecek ürünlerin doğrudan veya dolaylı girdileri için ödedikleri 
KDV'yi ihracat sırasında geri almalıdırlar; ancak, KDV iadelerinin geç yapıldığı çok yakınılan bir 
durumdur; sektörü, finansman sıkıntısına düşüren veya mevcut sıkıntısını artıran bir faktördür. Bu 
ise, temelde, hayalî ihracat ve sahte fatura kullanımının yaygınlığının olumsuzluklarını, bir başka 
deyişle, kamunun tahsil edemediği vergilerin iadesini önlemeyi amaçlayan gümrük beyan
namelerinin teyidi ve müteselsil sorumluluk gibi uygulamalardan kaynaklanmaktadır. KDV 
oranının yüzde 8'e düşürülmesi ve KDV iadelerinin, sigorta prim borcu, vergi borcuna mahsubu bu 
sorunu çözecektir. 

Avrupa Birliğine tam üye olmadan gümrük birliği oluşmasına olanak sağlayan ve 1.1.1996'da 
yürürlüğe giren, havaî fişeklerle kutladığımız 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararıyla Avrupa Bir-
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liginin ortak tekstil politikasının belirlenerek uygulanmasında belirleyici olmadığımız için, Avrupa 
Birliği diğer ülkelerle olari ekonomik ve ticarî ilişkilerinde tekstil ve özellikle konfeksiyon sek
törünü taviz unsuru olarak kullanmakta, Türkiye, bu anlaşmalara taraf olamamaktadır, ikili anlaşma 
isteği, Tunus örneğinde olduğu gibi, engellenmektedir. Türk ürünleri Tunus pazarına vergili olarak 
girmekte, vergisiz giren Avrupa Birliği ürünleriyle rekabet edememektedir. Buna mukabil, Gümrük 
Birliği Anlaşmasıyla Tunus ürünleri Türkiye'ye rahat girmektedir. Ayrıca Avrupa Birliğinin geniş
leme politikasıyla Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan, hariçte işleme 
rejimi olanaklarıyla Avrupa Birliği fason üretim merkezi olacaklardır. Türkiye'nin Avrupa Birliğine 
yakınlığı, işgücü maliyeti, rekabet üstünlüğü kaybolacaktır. 

Avrupa Birliği, son gelişen olaylardan sonra Pakistan'a tüm kotaları kaldırmıştır. Türkiye, kota 
kaldırma talebini yapıp 1 milyar dolarlık avantaj sağlamalıdır. Bu mümkündür, altyapı hazırdır; an
cak, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanın bu konuya daha duyarlı olması ve aktif olması 
gerekmektedir. 

Dışpazar ve ürün çeşitlendirilmesi, marka oluşturulması da bir sorundur. Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planının hemen girişinde, gelişmiş ülkeler, tasarım, moda yaratma ve pazarlama faaliyet
lerini ağırlıkla kendi bünyesinde toplarken, üretim sürecini maliyetin düşük olduğu gelişmekte olan 
ülkelere kaydırmaktadırlar. Gerçekten Fransa'nın resmî hazır giyim ve tekstil ihracatı 5,5 milyar 
dolarken, Fransa'nın, sadece Paris'te, ziyaret edenlere sattığı tekstil ve hazır giyim 25 milyar dolar
dır. Türkiye, katmadeğeri yüksek marka oluşturmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Devamla) - 2 dakikada bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Devamla) - Enflasyon muhasebesiyle, enflasyon etkisiyle ortaya 

çıkan, aslında, reel bir kazancı ifade etmeyen tutarların vergilendirilmesi önlenmelidir. 

Tekstil hammaddesi olan pamuk üretimi üzerindeki sorunlar, biraz evvel arkadaşlarımızın say
dığı şekilde çözülmelidir. Eğitim ve ar-ge çalışmaları, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki kurum 
ve kuruluşların koordinasyonunu sağlayacak yeni bir organizasyon, Türkiye'nin yeni bir tekstil 
politikası, teknoloji ve yenilenme, yeni yönetim politikaları, eğitim politikaları ve çevresel yak
laşımlarla bu sorunların çözüleceğine inanıyorum ve bu raporun, sadece burada görüşülmekle kal
mayıp, önerilerinin hayata geçirilmesi, hükümet tarafından değerlendirilmesi dileğiyle, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Saadet Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sünnetçioğlu 
konuştular. 

Şimdi, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı. 

Buyurun Sayın Dayanıklı. (DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; tekstil ve konfeksiyon sektörü Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerine, Demok
ratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum, bu tartışmalara katkıda bulunmak üzere sizlerin 
karşınızdayım. 

Bu arada, bu sektörün çilesini çeken ve bizleri kulislerden izleyen değerli arkadaşlarımıza da 
en derin saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, tekstil ve konfeksiyon sektörü, Türkiyemizin beyaz petrolü diye adlan-
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dırılan bir sektördür. Sektördeki sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı araştırma komisyonun
da ortaya çıkan rapor ve öneriler, hem sektöre ışık tutan bir referans niteliğinde hem de genel olarak 
alınması gereken önlemleri çok açık biçimde ortaya koymaktadır. Unutmamak gerekir ki, tekstil ve 
konfeksiyon sektöründeki olumsuz gelişmeler tüm ülke ekonomisini aynı ölçüde etkilemektedir. 
Sahip olduğu önem nedeniyle bu sektörün ihmal edilmesi veya yalnız bırakılması ülkeye büyük 
zarar verecektir. Türk ekonomisi açısından çok büyük önem taşıyan sektördeki bunalım, sosyal den
gelerde büyük sorunlar yaratabilecek güçtedir. Öte yandan, mevcut bunalımın devam etmesi sek
törün pek yakında küresel pozisyonunda da olumsuzluklara yol açabilecek, sadece sektörün değil 
Türkiyemizin halletmesi gereken sorunlar yumağına önemli birisi daha katılmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorun
larını araştırmak, çözüm önerilerini ortaya koymak için neden bir komisyon kurmuştur? Burada çok 
tekrar edildi; ama, kısaca ifade etmek gerekirse, tekstil ve konfeksiyon sektörü, gerek sağladığı is
tihdam imkânları, üretim sürecinde yaratılan katma değer ve gerekse ihracat gelirleri içerisindeki 
yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli roller üstlenmiştir, üstlenmektedir. 
Burada ifade edilen, sektör içindeki çalışanların sayılarını ve bunların, doğrudan ve dolaylı olarak 
sektörde görev alan insanların 6-6,5 milyon insan olduğunu kısaca vurguladıktan sonra, sektörün 
çok önemli bazı noktalarına işaret etmek istiyorum. 

Sektörde faaliyette bulunan firma sayısının 40 000 civarında olduğu tahmin ediliyor; ama, daha 
da önemlisi, bu işletmelerin yüzde 90'ından fazlasını KOBİ'ler oluşturuyor. Sektördeki işletmelerin 
coğrafi dağılımının son on yıl öncesine kadar Marmara ve Ege Bölgelerinde ağırlıkta olduğu 
görülüyor; ancak, daha sonraları Güneydoğu Anadolu Bölgesine, özellikle, tekstil yatırımları yapıl
dığı görülüyor. 

Burada komisyonun bir önerisini altını çizerek vurgulamak istiyorum: Özellikle, İstanbul'da, 
hazır giyim ürünlerinin kreasyonu ve pazarlaması konusunda yeterli altyapı ve birikime sahip kon
feksiyon kuruluşları mevcut; ancak, dikim işlerinin emek/yoğun olması ve İstanbul'da işçiliğin gün 
geçtikçe pahalanması nedeniyle maliyet açısından zorlanmaya başlayan bazı firmaların, bir kısım 
dikim işlerini Bulgaristan ve Romanya gibi, işçiliğin daha ucuz olduğu ülkelere kaydırdığı biliniyor. 
Bu şartlar altında akılcı bir çözüm yolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yeni müstakil konfeksiyon 
firmalarının kurulması yerine, fason dikim firmalarının değil, mevcut gerçek konfeksiyon fir
malarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge müteşebbisleriyle jointventure'ler oluşturarak veya 
kendi başlarına dikim işletmeleri kurmaları, hem bölgesel kalkınma açısından hem bu bölgemizde 
işsizliğin önüne geçebilmek açısından hem de sermaye göçünü önleme açısından mutlaka düşünül
melidir. 

Değerli arkadaşlar, sektörün dünyadaki konumuna kısaca değinmek gerekirse; dünya tekstil 
üretim değeri, 1980 yılında 418 milyar dolarken, 1997 krizinden sonra biraz azalmasına rağmen, 
1998 yılında 485 milyar dolar olmuş. Buna karşılık, son yirmi yıllık dönemde, dünya konfeksiyon 
üretimi, tekstil üretiminden daha hızlı artmış ve 1998 yılında, konfeksiyon üretimi 335 milyar 
dolara ulaşmış. 

Zaman zaman, sanayileşme sürecinde, bilgiçağı ortamında, sektörün öneminin azalacağına, 
yerini başka sektörlere terk edeceğine dair iddialar tartışılıyor. Bu işin gerçeği şudur: Ekonomik kal
kınmanın ileri aşamalarını geçmiş gelişmiş ülkelerde, tekstil ve konfeksiyon sektörünün imalat 
sanayii içindeki üretim payı azalmıştır, bu doğrudur; ancak, gelişmekte olan ülkelerde bu pay ter
sine artış göstermektedir. 
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Sanayileşmesini hızla sürdüren ülkemizde, tekstil ve konfeksiyon sektörüne, bugüne kadar, 
150 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır. Gümrük birliği ile Avrupa Birliğinde yeni pazar imkân
ları elde edeceği illüzyonuna kapılan sektörümüz, geçen son beş yıl içinde, 50 milyar dolardan faz
la, teknoloji ve altyapı yatırımı gerçekleştirmiştir. Ülkemiz, bu alanda, bugün, Avrupa Birliği hatta 
dünya çapında büyük bir kapasiteye sahiptir. Sektör, Avrupa Birliğinde en yüksek iplik dokuma, 
boyama, terbiye kapasitesine sahip olmuştur. Eğer, Türkiyemizin ticaret hacmi, 2010 senesinde, 
bugünkü 100 milyar dolardan 500 milyar dolara ulaşacak olursa, ekonomi içerisinde sektörün nis
pî olarak oranı küçülecektir; ancak, sektör 40-50 milyar dolarlık ihracat potansiyeliyle ağırlığını bir 
nebze kaybetse bile, önemli bir yüzdeyle Türk ekonomisine mutlaka katkı sağlamaya devam 
edecektir. 

Kısaca, sektörün kriz içindeki durumuna değinirsem; Türk tekstil ve konfeksiyon sektörü, ül
ke ekonomisindeki ağırlığına paralel olarak, çetin sorunlarla karşı karşıya, burada bütün arkadaşlar 
dile getirdi. 97 Uzakdoğu krizi, 98 Rusya krizi, 99 depremleri, 2000, 2001 fınansal ve bankacılık 
krizleri ve nihayet, 2001 Dünya Ticaret Merkezi faciası, maalesef, yüzlerce fabrikanın kapan
masına, yüzbinlerce işçinin işsiz kalmasına yol açıyor. 

Komisyon çalışmalarında tespit edilen sorunlara kısaca değinmek gerekirse, bunları dış ve iç 
faktörler olarak iki bölümde değerlendirmek mümkün. 

Dış faktörler arasında en önemlileri; Gümrük birliğiyle, Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ih
racatta kotaların kalkmasına karşın, gümrük vergilerinin Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalat
ta sıfıra, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 6'lar seviyesine düşürülmesi, dünyada bu sek
töre yapılan yatırımlar sonucu arzın artması ve beraberinde gelen rekabetle birim fiyatlarının düş
mesi, 97 yılı Asya, 98 yılı Rusya krizlerinin pazarları daraltıcı etki yapmaları ve özellikle Laleli 
piyasasında çalışan firmaların pazarlarının küçülmesi, miktar kısıtlamalarının Amerika Birleşik 
Devletleri gibi en büyük pazarda halen devam ediyor olması, sektörün içinde bulunduğu sorunları 
yoğunlaştıran, artıran dış faktörlerin önünde geliyor. 

İç faktörler ise, burada yine değinildi, kısaca tekrar etmek gerekirse; sektöre yapılan yatırım
ların gümrük birliği sonrasında hız kazanması sonucu kapasite fazlalığının oluşması, söz konusu 
yatırımların kısa vadeli kredilerle finanse edilmesi ki burada bir parantez açarak, bir doğrunun al
tını çizmek lazım. Bugüne kadar, ülkemizde banka kredilerinden en fazla yararlanan sektör, tekstil 
sektörü. Tekstil sektörü, tüm banka kredilerinin yüzde 15'ini kullanmış; ancak, bu sektöre verilen 
her 100 liralık kredinin maalesef 20 lirası geriye dönmemiş. Bugüne kadar 2,5 katrilyon lira civarın
da nakit kredi kullandırılan tekstil sektöründeki batık kredi miktarı 500 trilyon lira civarında. 

İçsel sorunları kısaca irdelemeye devam edersek; Türkiyemizde finansman pahalı, hacmi dar. 
Enerji fiyatları rakip ülkelere oranla daha yüksek. îşçilik giderek pahalı hale geliyor. Firmaların öz-
sermaye yetersizliği gitgide artıyor. Başta pamuk olmak üzere, istikrarlı hammadde fiyatının oluş
turulamaması, yurtdışı pazarlarda dağıtım kanallarına sahip olunamaması, hem tekstil hem de hazır 
giyimde marka ve moda yaratmadaki başarısızlığımız, araştırma ve geliştirmeye yeterince önem 
veremeyişimiz, eğitim konusunda sektörün büyümesine paralel bir gelişme olmaması, KDV oran
larının yüksekliği nedeniyle, maalesef, sektörde kayıtdışılığın artması ve bunun da haksız rekabete 
yol açması, yine belirtildi, ama, KDV iadelerinin ödenmesinde yaşanan sorunların yol açtığı finans
man sorunları, gümrük kapılarının sayıca fazla olması... Tabiî, bunlar burada tekrar edildi, altını 
çiziyorum; ama, en azından bizleri dinleyen, bu sektöre emek vermiş, bu sektörün çilesini çekmiş 
insanların, bunların altının çizilmesi gerekliliğine inandıklarını biliyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, size, sadece iki konuda, Meclis Araştırması Komisyonumuzun ortaya 
koyduğu çözüm önerilerinden bahsetmek istiyorum: 

Bir tanesi, sektörün sahipsizliği ve bunun çözümü. Bence, komisyonun üzerinde durduğu 
çözüm önerileri arasında en önemlilerinden biri olan sektörün sahipsizliği konusu, maalesef, doğ
rudur. Tekstil sanayii, devlet içinde çeşitli bakanlıklar, müsteşarlıklar bünyesinde en fazla birer daire 
başkanlığı seviyesinde temsil ediliyor. Türkiye'nin, tekstil sanayii için, hükümetler değiştikçe değiş
meyen, maalesef, uzun vadeli bir devlet politikası yoktur. Dolayısıyla, yapılması gereken en önem
li hususlardan biri, bu sahipsizliğe, başıbozukluğa ve maalesef, koordinasyon eksikliğine acilen son 
vermektir. Bunun için, komisyonun ortaya koyduğu çözüm önerilerini, yapılması gerekenleri tekrar 
etmek istemiyorum, ama, inanıyorum ki, hükümetimiz, inanıyorum ki yetkililer, ortaya koy
duğumuz bu çözüm önerilerini dikkatle ele alacak ve bunları dikkatle irdeledikten sonra, hayata 
geçirilmesi için var gücüyle çalışacaklardır. 

Komisyonumuzda çok önemli olarak altı çizilen konu, kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam
dır. Bu, sadece tekstil sektörünü ilgilendirmiyor, gerçekten, ekonomimizin bütününü ilgilendiriyor. 
Dünyada ve ülkemizde yaşanan krizler sonrasında, devlete ve yasalara karşı tüm sorumluluklarını 
eksiksiz yerine getiren kayıt altındaki ihracatçı imalatçı firmalar, sigortasız işçi çalıştıran, Gelir ve 
Kurumlar Vergisi, muhtasar ve benzeri vergilerini ödemeyen kayıtdışı çalışan firmalar karşısında 
haksız rekabete maruz kalıyor. Bunun önüne geçilerek, Türkiyemizin, kayıtdışı istihdam, kayıtdışı 
ekonomi ve haksız rekabet cenneti olduğu imajı mutlaka silinmelidir. 

Sizlere, Arjantin Ekonomi Bakanı Cavallo'nun kayıtdışı ekonomiyi önlemek için, göreve baş
ladıktan çok kısa bir süre sonra aldığı önlemleri tekrar hatırlatmak istiyorum. Cavallo, göreve baş
ladıktan çok kısa bir süre sonra şu önlemleri almış: Derhal, KDV oranlarını azamî ölçüde indirmiş, 
derhal, istihdam üzerindeki vergileri azamî oranda düşürmüş, Kurumlar ve Gelir Vergilerinin oran
larını azamî ölçüde düşürmüş, ithal vergi oranlarını, altını çizerek tekrar etmek istiyorum, ithal ver
gi oranlarını Dünya Ticaret Örgütünün kabul ettiği yüzde 35'lik oranlara yükselterek kendi yerli 
sanayiini gözetmiş, yine, önemli olarak, 100 doların üzerinde yapılan her alışverişin bedelinin, ban
ka havalesi veya kredi kartıyla yapılması ve bunların, binde 6 Tüketim Vergisine tabi olmasıyla, bu 
kalemden 12 milyar dolara yakın bir gelir sağlamış. Zannediyorum, bu önlemlerin bizde tartışıl
dığını söylemek, herhalde, hayalcilik olur, hayalperestlik olur. 

Burada, yapılması gerekenlerden, kayıtdışı istihdam üzerinde daha fazla durmak istemiyorum; 
ancak, altını çizerek vurgulamak istediğim diğer önemli bir husus da, gümrük birliğinin, büyük bir 
heyecanla, büyük bir şevkle, büyük bir coşkuyla imzalanan gümrük birliğinin sektöre getirdikleri 
ve götürdükleridir; bu konuya kısaca değinmek istiyorum. Gerçekleri ve doğruları dile getirmek, 
doğru kararların alınması açısından, en azından katkı sağlayabilecektir, faydalı olacaktır. 

Türkiye, gümrük birliği öncesinde, yatırımlarını Avrupa Birliği menşeli makine ve teçhizatlara 
yaparken, 1996 yılından bu yana, Avrupa Birliğiyle dışticaret hacmi sürekli olarak Türkiyemizin 
aleyhine gelişmektedir. Avrupa Birliğiyle 1995 yılında 5,8 milyar dolar olan dışticaret açığımız, 
2000 yılında 12 milyar dolara yükselmiştir. 1995 yılından beri, 2000 yılına kadar Avrupa Birliğiy
le olan dışticaret açığımız 60 milyar doları geçmiştir. Gümrük birliği sonrası Avrupa'dan ithalatımız, 
beş yılda, ortalama yüzde 177 artmış ve gümrük birliği sadece Avrupa Birliğinin lehine çalışmıştır. 
Gümrük birliğine girerken okunan yabancı sermaye girişi olacak hikâyeleri gerçekleşmemiştir. 
Yabancı sermaye yatırım rakamları incelendiğinde, özellikle gümrük birliğinden sonra önemli mik
tarda yabancı sermaye yatırımının olacağına yönelik beklentilerin gerçekleşmediği görülecektir; 
bunlar, rakamlarla sabittir. 
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Kısaca söylemek gerekirse -acı ama gerçek- Avrupa Birliğiyle oluşan gümrük birliği, ne bizi 
Avrupa Birliği kapılarından içeri taşımış ne yabancı sermaye girişini hızlandırmış; gerçekleşen tek 
şey, Türk emek/yoğun sektörünün intiharı olmuştur, başka bir şey olmamıştır. 

Avrupa Birliğinin kendisine diğer sektörlerde pazar imkânları oluşturmak için, kendi 
emek/yoğun sektörlerini üçüncü dünya ülkelerine açmak yönündeki dışticaret politikası, açıkça, 
Türkiyemizin aleyhinedir ve onarılamaz ekonomik ve sosyal zararlara neden olmaktadır. Nitekim, 
bu anlayışı doğrularcasına, Avrupa Birliğinin bu işlerle ilgili komiseri aynen şunu söylemiştir: 
"Yararsız hediye vermedik, her şey karşılıklı alıp vermeye dayanmaktadır." Yani, biz bunları boşuna 
vermedik, bizim onlardan alacağımız çok şey var demiştir. 

Avrupa Birliği ile gümrük birliği kararının 63 üncü maddesiyle teyit edilen Karma Protokolün 
60 inci maddesi aynen şöyle diyor; altını çizerek vurgulamak istiyorum ve herkesin bunu ciddiyet
le düşünmesi ve gerçekten, bu konu üzerinde tartışması gerektiğine inanıyorum: "Türk 
ekonomisinin bir sektörünü veya malî istikrarı tehlikeye düşürecek ciddî bozukluklar ortaya çıkar 
ve Türkiye'nin bir bölgesinin ekonomik durumunun bozulması şeklinde güçlükler belirirse, Tür
kiye, gerekli tedbirleri alır." Bu madde, gerçekten çok önemli bir madde. Bu sıkıntılı dönemde bir 
emniyet supabı olan uluslararası bir anlaşmada yer alan bu maddenin neden hâlâ gündeme getiril
mediğini anlamakta, maalesef, güçlük çekiyorum. Türkiye, Avrupa Birliği kapısında haksız olarak 
farklı muamele görürken, Avrupa Birliği, gümrük birliği kapsamında, Türkiyemizin ekonomik ve 
sosyal çıkarlarını gözardı etmeye devam ederse, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi -ar
kadaşlar, bunu ciddiyetle dinlemenizi rica ediyorum, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi-
Avrupa Birliği yol haritasından ve ulusal programımızdan vazgeçmemek kaydıyla, gümrük birliği 
yeniden ele alınmalı, bir serbest ticaret anlaşmasına dönüştîlrülmesi hususu mutlaka gündeme 
getirilmelidir. Bu konuyu tekrar etmek istiyorum. Eğer, Avrupa Birliği, bizim ekonomik çıkar
larımızı gözardı etmeye devam ederse, gümrük birliği yeniden ele alınmalı ve serbest ticaret anlaş
masına dönüştürülmesi hususu, mutlaka ciddiyetle, kararlılıkla gündeme getirilmelidir. Ancak, bu 
aşamalardan önce, Türkiye'nin, Avrupa Birliği nezdinde yapacağı girişimler de var. Zamanım 
yeteceği ölçüde sıralayacağım. Mutlaka, Avrupa Birliği nezdinde görev yapan tüm devlet yetkilileri, 
Dışişleri Bakanlığı mensupları, ilgili tüm kurumların üyeleri, Avrupa Birliği nezdinde şu girişimleri 
mutlaka yerine getirmelidir: 

1- Avrupa Birliğinin, Uzakdoğu ülkelerine uyguladığı sıfır kota, sıfır gümrük stratejisi, Tür
kiye'nin çıkarı lehine değiştirilmelidir. 

2- Avrupa Birliği, Çin ve benzeri serbest ticaret anlaşmalarına, tekstil, konfeksiyon ve benzeri 
emek/yoğun sektörler dahil edilmemelidir. 

3- Avrupa Birliğinin, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika ülkeleriyle yaptığı, yapacağı serbest 
ticaret anlaşmalarına, Türkiye, mutlaka ve mutlaka doğrudan katılmalıdır ve orada, sözünü 
geçirecek yetenekte insanlar, sözünü geçirecek iradesi olan insanların, orada, bunu, güçlükle savun
ması gerekiyor. 

4- Avrupa Birliği, ortak gümrük oranlarını, Dünya Ticaret Örgütünün kabul ettiği azamî oran
lara çekmeli ve üçüncü dünya ülkelerinin Türkiye mallarına uyguladığı Gümrük Vergisi 
seviyelerine getirmelidir. Yani, hep onlara hep onlara; bu, gerçekten haksızlık, bu, gerçekten adalet
sizlik ve bunları haykırarak, bunları güçlü bir şekilde, Avrupa platformlarında dile getirmeliyiz. 

öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliğine tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde, 
hepinizin bildiği gibi, gümrük uygulamıyor; oysa, Amerika Birleşik Devletleri, ülkemizden gelen 

- 7 0 2 -



T.B.M.M. B : 22 20 . 1 1 . 2001 O : 1 

ürünlere kota uyguluyor. Gümrük Birliği çerçevesinde, bu, düpedüz bize yapılan bir haksızlıktır. 
Özellikle 11 Eylülden sonra ortaya çıkan konjonktürde IMF ve Dünya Bankasından milyarlarca 
dolar borç alacağımıza, Amerika Birleşik Devletleriyle ticaret hacmimizi artırıcı önlemlerin alın
ması için, kotaların kaldırılması ve hatta bir serbest ticaret anlaşması imzalanması için -altını 
çizerek vurguluyorum- en üst düzeyde girişimler mutlaka yapılmalıdır; bu, bizim hakkımızdır, bun
ları mutlaka istemeliyiz diye düşünüyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - Kim yapacak, kim?! 
BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (Devamla) - Yani, kısaca şunu ifade etmek istiyorum: Balık 

yemeyi değil, balık tutmayı öğrenmenin zamanı gerçekten çoktan geçmiştir arkadaşlar. O yüzden, 
bize kimsenin balık hediye etmesini beklemeden, biz bildiğimiz balık tutma işini yapmak için hak
kımızı her platformda aramalıyız diye düşünüyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hükümete söyle. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Dayanıklı. 

BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (Devamla) - Sayın Başkan, izin verirseniz, çok önemli gör
düğüm bir konuyu, size, bir dakika içerisinde, kısaca özetlemek istiyorum: Tekstil sanayiinin alt 
sektörleri arasında özellikle tekstil boya; yani, boya/apre denilen bir sektör var; ancak, bu, önemli 
su tüketici bir sektör. Türkiye'de 1 kilogram örme kumaşın terbiyesi için 110 litre, 1 kilogram 
dokuma kumaş için 130 litreden fazla su tüketiliyor. Buna göre, Türk tekstil ve terbiye sanayiinin 
şu andaki günlük su tüketimi 350 000 ton civarında. Eğer, bu sanayi tam kapasiteyle çalışırsa, bu, 
600 000 tonu geçecek. 4 kişilik bir ailenin ayda 15-20 ton su tükettiğini kabul edersek, tekstil 
sanayiinin bu alt sektörünün tükettiği su miktarı, yaklaşık 4-5 000 000'luk bir nüfusun su tüketim
den daha yüksektir. 

Tekstil sanayii, kullandığı suyun büyük bir kısmını yeraltı sularından sağlıyor. Özellikle Tekir
dağ'da, özellikle Çorlu ve Çerkezköy'de yeraltı suları da tükenmiştir, süratle azalmaktadır. Bu 
nedenle, yeni işletmeler kurulurken, DSİ raporlarına mutlaka önem vermek gerekiyor. Su tasarrufu 
ve atık suların daha iyi arıtılmasını, hatta, bir kısmının yeniden kullanılmasını sağlamaya yönelik 
her türlü araştırma, geliştirme faaliyeti, her türlü destek en üst düzeyde teşvik edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime son vermeden önce, komisyonun çalışmasında gerçekten 
önemsediğimiz ve bunu da duyurmaya çalıştığımız bir hususun altını çizmek istiyorum: Tüm 
komisyon çalışmalarımız, komisyonda ortaya konulan tüm konular, yapılan konuşmalar, herkesin 
anında kullanımına, anında dikkatine sunulmak üzere bir web sitesinde sergilendi. Böylece, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılan bir çalışma, en şeffaf biçimde, herkesin, anında, 
konuşulanları, nelerin konuşulduğunu görebileceği, anlayabileceği bir şekilde, bir web sitesi 
sayesinde tüm kamuoyuna sunuldu. Umut ederim ki, bundan sonra, Meclis araştırma komisyon
larının tümünde bu türlü çalışmalar devam eder ve gerçekten, Türkiye'nin en şeffaf kurumunun Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olduğunu, sadece tüm Türkiye'ye değil, tüm dünyaya bir defa daha 
duyururuz. 

Tüm çalışanlara ve bu komisyonda emeği geçmiş tüm arkadaşlara teşekkür eder, bu komis
yonun raporunun mutlaka ele alınması, mutlaka değerlendirilmesi ve ortaya konulan bu görüşler 
üzerinde düşünülerek harekete geçilmesi gereğini ve zorunluluğunu bir defa daha vurgulayarak, 
hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Efendim, böylece, Sayın Bayram Fırat Dayanıklı'yla birlikte, gruplar adına konuş
ma bölümünü bitirdik. 

Şimdi, 15 Kasım günlü Danışma Kurulunun zabıtlarını getirttim. Orada "saat 16.00'ya kadar" 
şeklinde bir açıklık getirilmiş. Saat 16.00'ya 1 dakika var. 

Şahsı adına konuşma talebinde bulunan iki arkadaşımız var. Onunla, 1 inci sıradaki araştırma 
komisyonu raporunu görüşmüş olacağız. 

Çalışmaların bitimine kadar devamı hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ediyorum. 

Şimdi, şahısları adına, Denizli Milletvekili Sayın Beyhan Aslan. 

Buyurun Sayın Aslan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım adına, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Sektörün ekonomi içindeki ağırlığı tartışılmaz ki, bu ağırlık nedeniyledir ki ve kriz nedeniy
ledir ki, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak, bir önerge verildi, bir araştırma komis
yonu kuruldu ve araştırma komisyonunun raporunu bugün Mecliste görüşüyoruz. 

Sektörün ekonomi içindeki ağırlığı, istihdama ve ihracata katkısı göz önünde tutularak, yapısal 
problemlerin ve içerisinde bulunulan diğer sorunların çözülmesi mutlaka şarttır. Komisyon raporu 
ile bu gereklilik açıkça ortaya konmuştur. Bunca büyük yatırımın, girişimcilik ruhu ile yılların getir
diği tecrübenin ve ısrarlı çabalarla kazanılmış dış piyasaların heba edilmemesi, yeterli ilgi ve karar
lılıkla ekonomik geleceğimizin temel teminatlarından biri olmasını kaçınılmaz görüyoruz. Bu gay
ret ve mücadelede hükümete, devlete büyük iş düşüyor. Hükümet ve devlet, başı çekmeli, özel sek
tör de, işbirlikçi ve girişimci ruhuyla kendisine düşen görevleri yerine getirmeli ve bu kriz mutlaka 
aşılmalı. 

Raporun çözüm önerileri bölümünde 16 başlıkla çözüm önerileri sıralanmıştır. Tabiî, 
zamanınızı almamak için bu çözüm önerilerini sıralamayacağım; ancak, 16 ncı sırada "eğitim 
politikası" denmiş; ama, ben 17 nci sırada -eğer, komisyonun da müsaadesiyle- bir çözüm önerisi 
ortaya koymak istiyorum. Bu da bürokrasinin davranış tarzı ve yatırımcı ile işletmeci ile bürokrasi 
arasındaki iletişim eksikliği... Bu, 17 nci çözüm önerisi olarak komisyon raporuna girmeliydi diye 
düşünüyorum. 

Özellikle, bazı bankalarda; ayrıca, bazı bakanlıklarda ve müsteşarlıklarda sorumlu mevkiler
deki yöneticiler -ki, bunlar, daire başkanından müsteşarına kadar, banka müdürlerine kadar 
uzanıyor- eski tabirle ashabı masalik denilen iş sahipleri veya temsilcilerine karşı, sanki kendi baş
larına buyruk bir tutum sergilemektedirler ve bunda da sakınca görmüyorlar. Bu gibiler için esas 
olan, çözüm değil, sanki, çözümsüzlüktür ve hemen her konuda olumsuzluk, negatif tutumdur. 

Üretim ve ihracat dinamiktir ve her yönü, baştan öngörülmeyen, mevzuatın net ve açıkça konu 
edemediği olaylar silsilesi içerisinde sürer gider. Bu ortamda, sözünü ettiğimiz mevki sahipleri, hiç 
takdir haklarını kullanmıyorlar; ne banka müdürleri, ne müsteşarlar, ne daire başkanları, ihracatla il
gili kalemlerden sorumlu olan yetkililer, hiç takdir haklarını kullanmıyorlar. Meseleye çözüm getir
mek yerine çözümsüzlük getirmeyi önplanda tutuyorlar; soruna ya tamamen negatif bakıyorlar ya da 
sorunu ertelemeye bırakıyorlar ve yazılı müracaatlar da cevaplanmıyor; müteşebbisin her arayışında, 
ihracatçının her arayışında ya toplantıda oluyorlar ya da bir başka bahara işini erteliyorlar. 
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Bürokrasinin, bu, devleti korur görünen, imza atmaktan çekinen zihniyet ve davranışının 
ekonomiye maliyeti çok yüksektir. Diyaloga girmenin ya da diyaloga kapalı olmanın ve nihayet iş 
sahiplerine olumsuz davranışın Türkiye'de hiçbir müeyyidesi yoktur. Olumsuz davranmanın, 
negatif davranmanın, iş sahipleriyle diyaloga girmemenin Türkiye'de bir müeyyidesinin olması 
lazımdır; "bugün git yarın gel"in bir müeyyidesinin olması lazımdır. Maalesef, bürokrasimizin, 
cumhuriyet tarihi boyunca içine düştüğü bu hastalık, iş sahiplerini fevkalade rahatsız etmektedir. 
Bana göre, araştırma komisyonu raporunun 17 nci çözüm önerisi, bürokrasinin tutum ve davranışı 
olmalıydı diye düşünüyorum. 

Yine, kamu bankalarının ortak yönetiminde de, yönetimin kurulduğundan bu yana, yine, aynı 
davranış sergilenmektedir. Müteşebbis ile bankacılar arasındaki problemlerin çözümü, maalesef, ya 
ertelenmekte ya da ipe un serilmektedir. 

Bugün tekstilcinin en önemli sorunu, bankalar ile tekstilci arasındaki ilişkidir, diyalog kopuk
luğudur, olaydaki çözümsüzlüktür, bürokrasi ile yatırımcı, tekstilci arasındaki iletişim bozuk
luğudur, diyalogsuzluktur. 

İşte, bu nedenle, ben, bu Tekstil Araştırma Komisyonu raporuna, 17 nci madde olarak bunun 
da ilave edilmesini isterdim. Bürokrasimizin bu hastalığının da giderilmesini ve bürokratlarımızın 
iş sahiplerine karşı duyarlı olmasını özellikle istirham ediyorum. 

Gelişmiş ülkelerde, devleti, devlet adamları ile işadamları, yatırımcılar birlikte yönetirler. Dev
let adamları, bürokratlar, işadamlarından korkmamalıdırlar. Liberal ekonominin de gerek tarzı 
budur. Hiç kimse, kimseyi durup dururken suçlayamaz; ama, sen, iş adamını dışlarsan, yatırımcıyı 
dışlarsan, müteşebbisi dışlarsan ve kendi içine kapanık diyalogsuz bir dünyada yaşamaya başlarsan, 
çözüm üretemezsen, senin, o makamda oturmanın hiçbir anlamı olmaz ve sen, ihracatın önüne bir 
dinamizm değil, bir atalet ortaya koymuş olursun, işte, bürokrasinin bu hastalığı, mutlaka gideril
melidir ve işadamlarımızın, iş dünyamızın, tekstilcimizin en büyük şikâyeti, bugün, bürokrasi ve 
bankalar yönetimidir. Bunun açıkça ortaya konulmasında büyük fayda vardır. 

Bir diğer nokta ki, raporda benim en çok hoşuma giden nokta budur. Tekstil ve konfeksiyonda 
uzun vadeli bir devlet politikası ve bunun bir merkezden yönetilip uygulanmasıdır. Eğer, hükümet, 
bu nokta üzerinde mutabık kalır ve gerekli uygulamaya yönelirse, komisyon raporunda önerilen 
özel ihtisas komisyonları kendiliğinden sürekli hale gelir. Tekstil ve hazır giyim koordinasyon 
kurulu kendiliğinden oluşur ve özel sektör de, kendiliğinden, hızla ve yeni bir örgütlenme modeline 
geçer. 

Araştırma komisyonumuzun bu raporunu, takdirle ve saygıyla karşılıyorum. Bu raporun, 
hükümetimize ve müteşebbislerimize hayırlı olmasını diliyorum ve Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Beyhan Aslan'a ben de teşekkür ediyorum; 10 dakika olan süresini, 5 dakika 
olarak kullandı, arkadaşlarımıza böyle bir kolaylık sağladı. 

Şahsı adına ikinci konuşmacı, Amasya Milletvekilimiz Sayın Gönül Saray Alphan da aynı an
layışı gösterirse, böylece, bitirmiş oluruz.(DSP sıralarından alkışlar) 

Buyurun. 
GÖNÜL SARAY ALPHAN (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Teks

til ve konfeksiyon sanayiimizin sorunlarını araştırmak üzere kurulan ve çalışmalarını tamamlayan 
Meclis araştırma komisyonu raporu üzerinde görüşlerimi açıklamak ve katkıda bulunmak amacıy-
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la huzurlarınızdayım. Araştırma komisyonunda herhangi bir görevim olmamasına rağmen, millet
vekili seçilinceye dek, yani üç yıl öncesine kadar sürdürdüğüm bir tekstil üreticisi olma sıfatımdan 
hareketle bu konuyu ulusal bir görev kabul ederek, şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, araştırma komisyonunun detaylı olarak hazırladığı ve değerli hatiplerden 
detaylı dinlediğimiz sektörlerdeki sorunlar ve çözüm önerilerine yürekten katılıyorum. Rapora 
ilaveten ele almak istediğim husus, bazı sözcülerin bir nebze ele aldıkları konunun, Avrupa Birliği 
ve Amerika Birleşik Devletleri cephesinden, günbegün Türkiye aleyhine gelişimini irdelemek, Av
rupa Birliği Ulusal Programımızın görüşmelerinin yapıldığı bu sıralarda yetkili makamların has
sasiyetini ve ilgilerini tekstil üreticileri adına talep etmektir. 

1995'ten itibaren, gümrük birliğinin getireceği büyük fırsatlar hayali, 50 milyar doların üzerin
de, devlet bankalarından da yatırım teşvikleri verilerek, özellikle, tekstil sektöründe yoğunlaşmıştır 
Sonuçta, Avrupa Birliğinin en büyük iplik, boya, dokuma kapasitesine sahip olmuşuz. Ring ipliğin
de tüm Avrupa Birliğinin yüzde 97'lik kapasitesi bizimdir. Open-end'de yüzde 78'i bizimdir. Mekik-
li dokumada yüzde 80'lik kapasite bizdedir. Bizdedir bizde olmasına, ama, geçmiş hükümetlerce 
"asrın fırsatı" olarak lanse edilen gümrük birliğinde çarklar Türkiye aleyhine işlemiş, işletilmiş ve 
zamanında alınabilecek önlemler konusunda sessiz kalınarak, bu modern lokomotif sektörümüze 
buharlı tren görevi verilmiştir. 1995'ten beri Avrupa Birliği ülkeleriyle olan dışticaret açığımızın 
geldiği noktanın 60 milyar doları bulması bunun en belirgin kanıtıdır. 

Geçmişte istihdamın yüzde 36'sını sağlayan tekstil sektöründe son gelinen nokta, Meclis araş
tırması boyutunda ele alınıyorsa, çözümler ve ivedi yapılması gerekenler İçin de bu kürsüden, özel
likle Avrupa Birliği ilişkilerimizden sorumlu makamlara davetiye çıkarmak olmalıdır. 

Ne yapmıştır Avrupa Birliği, biraz göz atalım: Avrupa Birliği ülkeleri, istihdamın sadece yüz
de 3,6'sını tekstil ve konfeksiyon sektörüyle sağladığından, bu sektörünü gözden çıkarabilmiş ve tek 
taraflı olarak kendi lehine stratejiler tespit etmiştir. Örneğin, sektörünü haksız rekabete karşı 
korumak istemediği için, tekstilde menşe ve gümrük kurallarını aşırı serbest olarak belirlemiştir; 
üçüncü dünya ülkelerine yönelik uyguladığı sıfır veya sıfıra yakın gümrük ve serbest kota 
stratejisiyle, Türkiye, Uzakdoğu, Doğu Avrupa ülkelerinin haksız rekabetine teslim edilmiştir. 
Bununla da yetinilmemiş, yirmi ülkeyi geçen yeni serbest ticaret anlaşmalarıyla, Türkiye'nin hayatî 
çıkarları gözardı edilerek tek taraflı anlaşmalar yapılmıştır: AB-Meksika, AB-Kuzey Afrika, AB-
Çin anlaşmaları bunlardan yalnızca birkaçıdır. 

Bu nedenle, 1995-2000 döneminde, AB'nin toplam tekstil alımında, Güney Kore, Tayvan, Çin 
bunun gibi ülkeler, Türkiye'nin iki katına varan, bu ülkelere, dışsatımlar yapabilmişlerdir. Sonuçta, 
yukarıdaki ülkeler içerisinde, Avnıpa Birliğinde gümrük birliğine tek üye olan Türkiye'nin tekstil 
ihracatı, AB'nin teşviki ve Uzakdoğu ülkelerinin haksız rekabetleri karşısında miktar olarak artmış 
görünmesine rağmen, birim fiyat olarak düşmüş, ciro yükselememiştir. 

İş bununla da kalmamış, Avrupa Birliği ülkelerinin, tedarikçi ülkeler olarak Romanya, Polon
ya, Macaristan, Slovakya, Tunus, Fas gibi ülkeleri tercih etmesi ve yatırımlarını bu ülkelere kaydır-
masıyla gümrük birliğinin tek üyesi Türkiye, AB sermayeli dış yatırımlardan da dışlanmış ve hayatî 
çıkarları, gümrük birliğine üye tek ülke olduğu halde, tek taraflı görmezden gelinmiştir. 

İşin trajikomik yanlarından birisi de, üye ülke Türkiye'nin görüşleri ve onayı alınmadan 
yapılan AB-Meksika Serbest Ticaret Anlaşmasında NAFTA menşe kuralı kabul edildiğinden, Türk 
tekstili, Meksika'ya, AB üzerinden gümrüksüz ve kotasız giremezken, Meksika tekstili, Türkiye'ye, 
AB üzerinden rahatlıkla girebilmiştir. 
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İşin en acı tarafı, savunmalarımızın, yetkili devlet organlarınca değil, AB Komisyonu antidarn-
ping direktörlerince yapılmasıdır. Kendisi, Türkiye pazarında rahatsızlık yaratan üçüncü ülke men
şeli tekstil mamullerine karşı 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi kararlarında yer aldığı gibi, 
ortak gümrük tarifesinin yükseltilebileceğini ve böylece, Türkiye lehinde sonuç alınabileceğini dile 
getirebilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye ve tekstil sektörümüz sahipsiz değildir, olmamalıdır. Bu neden
le, Helsinki Zirvesinden sonra Türkiye ve AB ilişkilerinin doludizgin gittiği bu dönemde, sektörün 
rehabilitasyonu için acilen masaya yatırmamız gereken önlemlerimiz vardır. Sayın Dayanıklı'nın da 
belirttiği gibi, AB ve gümrük birliği kararının 63 üncü maddesiyle teyit edilen katma protokolün 60 
inci maddesi "Türk ekonomisinin bir faaliyet sektörünü veya malî istikrarını tehlikeye düşürecek 
ciddî bozukluklar ortaya çıkarsa..." Ki, çıkmıştır, ihracatımızın yüzde 40'ı bu sektörce yapılmaktay
dı. "...veya Türkiye'nin bir bölgesinin ekonomik durumunun bozulması şeklinde güçlükler belirirse 
Türkiye gerekli tedbirleri alabilir" der. Türkiye, görüldüğü gibi, açık bir hüküm niteliğinde olan 60 
inci maddeyi, kendi millî çıkarlarına ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre gecikmeden uy
gulama isteğini AB nezdinde gündeme getirmelidir. 

Hazırladığım birkaç madde daha vardı; ama, sabrınızı daha fazla suiistimal etmemek için, son 
olarak şunu söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum. AB, mevcut gümrük birliği kapsamında, 
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal çıkarlarını gözardı etmeye devam ederse, serbest ticaret anlaş
masına, anlaşmamızın dönüştürülmesi konusu mutlaka gündeme getirilmelidir. 

Bu konuşmamda AB'yi ve Brüksel'i sorgulamak için bir konuşma yapmıyorum; ancak, ken
dimizi sorgulamak, bu ve buna benzer emek-yoğun sektörde Türk dışpolitikalarına yön veren 
bakanlıkları, acil seviyede neler yapması gerektiğini ele almak istiyorum. Gecikmiş değiliz. Sessiz 
devrimlerin gerçekleştiğine inandığım bu dönemde, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, 
en üst düzeyde Avrupa Birliğinden sorumlu Başbakan Yardımcılığı ve hazineden sorumlu devlet 
bakanlıklarının vermesi gereken, Avrupa Birliği nezdinde bir savaşımız vardır. 

Tekstil sektöründe, istikrar programının ve yaşanan krizlerin etkisiyle çok duyarlı bir ekonomik 
bünyedeki yatırımcılar, ABD'den ve diğer ülkelerden ithal edilen bu açığın tahribatına daha fazla 
dayanamazlar. O halde, yapmamız gereken şey, ABD nezdindeki tekstil kotalarını, AB'nin çifte 
standartlarını ve haklılığımızı rakamlarla ortaya koyarak ele almak, AB gümrük birliği üyesi Tür
kiye'nin özellikle emek-yoğun sektördeki zararlarını gündeme getirmektir. 

Tekstil sektörünün, her zaman olduğu gibi, aktif dış politikalarımız için de lokomotif rolde 
olacağı inancımla Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Çok teşekkürler sayın milletvekili. 
Efendim, şahısları adına, iki arkadaşımıza, İçtüzük gereği söz verebildik. Niğde Milletvekili 

Sayın Mükerrem Levent ve Diyarbakır Milletvekili Sayın Sebgetullah Seydaoğlu arkadaşlarımız da 
şahısları adına konuşmak için müracaat etmişlerdi; ama, bildiğiniz gibi, İçtüzük, ancak iki ar
kadaşımıza bu imkânı tanıyor. 

Bu arada, Başkanlığımıza, yine, konuyla yakından ilgisini hep bildiğimiz, Bursa Millet
vekilimiz Sayın Orhan Şen'in bir yazılı müracaatı var. Sayın Şen, yerinden, kısa bir açıklama yap
ma ihtiyacında olduğunu ifade ediyor. 

Buyurun Sayın Orhan Şen. 
ORHAN ŞEN (Bursa) - Sayın Başkan, cuma günü makamınıza gönderdiğim şahsım adına söz 

alma talebimle ilgili dilekçemi işleme almayarak bir adaletsizlik yaptığınıza inandığımdan, bana 
söz verdiğiniz için, maalesef, size teşekkür edemiyorum. 
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Tekstil sektörünün en yoğun olduğu bir il olan Bursa'da, tekstil sektöründe faaliyet gösteren 
8 000 civarında çeşitli büyüklüklerde işyeri mevcuttur. Bu sektörde, Bursa'daki toplam istihdamın 
60 000 civarında olduğu, dolayısıyla, aile bireyleriyle birlikte 250 000-300 000 Bursalının bu sek
törden geçimini temin ettiği tahmin edilmektedir. Ancak, Uzakdoğu ülkelerinden sübvanse edilerek 
ülkemize getirilen kumaşlar, Türk tekstil sektörüne büyük zararlar vermiş ve halen vermektedir. 
Dampingli malların yanı sıra, özellikle, işçilik, doğalgaz ve elektrik giderindeki artışların maliyet 
üzerindeki etkileri ve diğer faktörler sebebiyle, bugün, Bursa'da, gerek Bursa Sanayi ve Ticaret 
Odasına gerekse Bursa Dokumacılar Odasına kayıtlı yüzlerce işyeri kapanmıştır; kapanmayanlar 
ise, ayakta durmanın mücadelesini vermektedir. Araştırma komisyonunun çalışmaları ve raporu 
dikkate alınmalı ve en kısa zamanda gereği yapılmalıdır. Böylece "bir konuyu çözmek istemiyor
sanız komisyonlara havale edin" şeklinde halk arasında oldukça yaygın önyargıyı da yıkmış oluruz. 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, ülke sorunları karşısında duyarsız kalmadığını ve 
sorunlara çözüm ürettiğini de bir kere daha ispat etmiş oluruz diyorum ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Şen, ben, size, grup başkanvekillerine duyduğum saygının bir gereği olarak, 
Sayın Mehmet Şandır'ın bana ricası üzerine söz verdim. Bana teşekkür edip etmemek, sizin 
bileceğiniz bir husustur; ama, biraz önce Sayın Grup Başkanvekili İsmail Köse Beye, bana Cuma 
günü gönderdiğiniz dilekçenin fotokopisini gönderdim. Eğer, siz, burada yanlış yere müracaat et-
mişseniz, yani, bana gönderdiğiniz cuma günkü dilekçeniz, olsa olsa gündemdışı bir söz talebi gibi 
algılanabilecekken ona ilişkin de bir açıklık da yoksa, buraya göndermeniz gereken ve bugün gön
dermeniz gereken bir dilekçenin sorumluluğunu da bana yüklememeniz lazım. 

ORHAN ŞEN (Bursa)- Teşekkür ederim, sağ olun; bir adaletsizliğe yol açılmaması için... 

MEHMET ŞANDIR (Hatay)- Sağ olun, teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Hayır, hayır; bakın. 

Ben, yine de size söz verirken "konuya yakın ilgisini bildiğim" dedim. Evet, sizin konuya ne 
kadar yakın olduğunuzu bildiğim için, Burhan kardeşimle beraber, defalarca, bakanlık dönemimde 
de bu konulardaki ilginize şahit olduğum için, hakkınızı teslim edeyim diye söyledim; onu bir kere 
yerine getirelim istedim. 

Bir arkadaşımıza daha söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Milletvekili; size de kısa olarak söz verelim. 

MEHMET KOCABATMAZ (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; komisyon üyesi 
olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemiz sanayi ve ticaret odaları ve ihracatçı birliklerinin son günlerde özellikle, komisyon 
üyelerine gönderdikleri ve seslerinin duyurulmasını istedikleri çok önemli iki konudan söz etmek 
için söz aldım. 2,5 milyon insana iş sağlayan, ihracatımızda büyük bir paya sahip ve yan sanayiiy
le birlikte lokomotif sektör haline gelen tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarının çözümü, bu 
sektörün ve ekonominin geleceğini yakından ilgilendirmektedir. 

Komisyon raporumuzda uzun,orta ve kısa vadede çözümlenmesi gereken 73 öneri ve 1 kanun 
teklifi sunulmuş olmasına rağmen, çok kısa vadede çözülmesi gereken hususlardan birisi şudur: 
Sektörde en önemli sorun vergi boyutudur. Son günlerde de sıkça kamuoyunda tartışma konusu olan 
KDV konusunda, hem sektörü rahatlatıcı hem de kayıtdışılığı önleyici tedbirlerin alınması mutlak 
gerekmektedir. KDV oranlarının yüksek olması, yanlış beyanlar... 
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BAŞKAN -Sayın Milletvekili, bunlar defalarca konuşuldu. Ben, bir siyasî nezaket gereği, is
minizi yazdırdığınız için, siz de iki kelime ediniz istedim. Şimdi, bakın, Müslüman Müslümana 
eziyet etmez, iftar saati, 15 dakikamız kaldı. Sizin konuyla ilgili görüşlerinizi, arkadaşlarımız 20'şer 
dakika defalarca anlattılar. 

MEHMET KOCABATMAZ (Denizli) - Peki efendim, bir cümleyle topluyorum Sayın Başkan. 
KDV konusunun mutlaka gündeme getirilmesi çok önemli. 

İkinci önemli konuysa, dampingli ithalattır; bunun da, en kısa zamanda önüne geçilmesi gerek
mektedir. 1 milyar metrekare kumaş girmektedir ülkemize bu konuda. 

Sayın Başkan, ismimi hitap etmeyerek söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, konuşmacı arkadaşlarımızın hepsi hükümete 

hatırlatıyorlar bunu, değil mi efendim?! 

BAŞKAN - Böylece, tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca kurulmuş bulunan (10/10) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun raporu 
üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 

AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, hükümet adına da bir iki söz söylensey-
di... 

BAŞKAN - Ben, bu görüşmeleri izleyen her bir sayın milletvekiline ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum; çünkü, gerçekten, tekstil, mevcut programın başarıya ulaşmasının olmazsa olmaz şart
larından biriydi. Burada, değerli Devlet Bakanımız Sayın Safder Gaydalı'ya ve Devlet Bakanımız 
Sayın Nejat Arseven'e, yetki alanlarında olmamasına rağmen, böyle bir konuda, bu araştırma 
komisyonu raporunun görüşülebilmesine olanak sağladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Komis
yonun değerli tüm üyelerine de, gerçekten iyi bir çalışma yapmışlar, teşekkür ediyorum. 

"Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alan, yumurta üreticilerinin sorunlarının araş
tırılması amacıyla kurulmuş bulunan (10/8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu ile 
alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 21 Kasım 2001 Çarşam
ba günü saat 12.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum, hepinize iyi akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 16.25 

o 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

f \.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, sanayici ve işadamlarının KDV alacaklarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4739) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal 
DERVİŞ tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasınm teminini saygılanmla arz 
ederim.20.09.2001 

Mustafa Niyazi YANMAZ 
Şanlıurfa Milletvekili 

E.G.S. Dış Ticaret ile ticari faaliyet içinde bulunan sanayici ve iş 
adamlanmız, KDV alacaklannı bankalar hazineden birkaç gün içersinde tahsil 
etmelerine rağmen ödemelerini 2 ay sonra yapmaktayken, 11. aydan 6. aya 
kadar bankadan herhangi bir KDV bedeli tahsil edememişlerdir. 

Bankaya el konulmasından sonra E.G.S. Dış Ticarete de, ihtiyati tedbir 
karan uygulanmasıyla alacaklı olan iş adamlanmız tamamen ümitsizliğe 
kapılmıştır. 

Sadece Adıyaman, Şanlıurfa Bölgesinde , yatınmcılann 1 Trilyonluk 
alacaklan vardır. 

Zaten Ekonomik bunalımın gölgesinde her gün kapılanna kilit vuran 
sanayici ve küçük yatınmcı için son derece önemli olan bu KDV alacaklannın 
ödenmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
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T.c. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
(Ekonomik Araştırmalar Gonol Müdürlüğü) 

16.11.01* 8 7 9 7 2 
Sayı: B.02.1.HM.0.EKA-01.03-2/ 
Konu: Soru önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL 
SEKRETERLİĞİNE 

İlgi: a. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 26.09.2001 tarihli 
ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4739-11546/27661 sayılı yazısı 

b. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 8.11.2001 
tarihli ve BDDK.2.TMSF.1.VAR-9842/1043 sayılı yazısı 

Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi YANMAZ tarafından tarafıma 
tevcih edilen 7/4739 sayılı yazılı soru önergeleri ile .ilgili olarak. BDDK'dan 
alınan ilgi (b) yazısının sureti ilişikte gönderilmiştir 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Kemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

BANKACıLıK D Ü Z E N L E M E VE D E N E T L E M E K U R U M U 
TASARRUF M E V D U A T I SİGORTA F O N U 

SAYI :BDDK.2.TMSF.01.VAR-<^#£/2/ İ O M 3 0 8 K A S I M 2flfll 
KONU :Soru önergesi Hk. ' . " ' - 3 1 « " " 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
(Ekonomik Araştırmalar Gonol Müdürlüğü) 

İlgi: 18.10.2001 tarih ve B.02.1.HM.O.EKA-01.03-2/ 80627 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi 
YANMAZ'ın Devlet Bakanı Sayın Dr. Kemal DERVİŞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuş 
olduflu 20.O9.2001 tarih ve 7/4739-11648 sayılı soru önergesine ilişkin olarak, Ege 
Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.'den alınan 30.10.2001 tarih ve BDDK.17 TMSF.17 
sayılı yazıda; Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.'nln %9.8243 pay İle ikinci büyük 
ortağı olan EGS Dış Ticaret A.Ş. hakkında, sözkonusu firmanın Banka'ya olan 
borçları nedeniyle kanuni takibe geçildiğe diğer şirketlerin EGS Dış Ticaret A .Ş . 
üzerinden yaptıktan ihracat dolayısıyla doğan KDV alacaklarının Incolenmeal vo 
serbest bırakılması konusunun T.C. Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilen 
elemanların yaptıkları incelemelerden sonra mümkün olabileceği, bu nedenle geciken 
KDV olacakları dolayısıyla Bankalarının herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı 
belirtilerek, halen adı geçen şirketin Banka kayıtlarına intikal eden bir KDV alacağının 
bulunmadığı bildirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Muhammet ÜNAL 
Başkan Yardımcısı V. 
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2.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, dış kredili belediye projelerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin cevabı (7/4790) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Tunca TOSKAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

^feht /Aİ^RCALI 
istanbul Milletvekili 

1. Dış Kredili Belediye projelerinden 1998 yılı protokolü ile yabancı (Alman) 
mali işbirliği kapsamına alınmış olan; 

a. Hibe ile finanse edilecek SİİRT Atıksu arıtma tesisi ile 
b. Mali işbirliği kredisi ile finanse edilecek SİVAS Atıksu arıtma 

projelerinin yatırım programlarına DPT Müsteşarlığı ne zaman 
verecektir? 

2. Bu onay hangi tarihten beri beklemektedir? 

3. Büyükşehir Belediyeleri dışındaki Belediyelerin, dış kredili 
finansmanında DPT'nin İller Bankası'nın garantör olması ısrarıyla 
kaybedilen 2 yılı kapatmak için ne gibi tedbir alınacaktır? 

4. Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası gibi kaynaklarla finanse 
edilecek Belediye projeleri için Altyapı Fonu (Municipal Fund) ne zaman 
oluşturulup, ne zaman işlerlik kazanacaktır? 

5. Diyarbakır'da 2 yıldan beri devam eden ve DİSKİ'nin güçlendirilmesi için 
ilavesi uygun görülen Hibe yardıma DPT ne zaman izin verecektir? . 

6. Benzer şekilde Erzurum Belediyesi teknik yardım projesine DPT ne 
zaman onay verecektir? 

7. Yerel Yönetim Hizmetlerine Nitelik Kazandırma Projesi'ne Türk 
Makamlarınca ne zaman onay verilecektir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

0 : 1 

SAYI : B.02.0.001/^ ^ g 
KONU : 

/6 I/JI20Q\ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 24.10.2001gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.-7/4790-1 1672/28061 sayılı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili Bülent AKARCALI'nın, tarafımdan cevaplandırılması 
istenen 7/4786-11668 esas no'lu yazılı soru önergesine verilen cevap ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Devlet BAHÇELİ 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

MÜSTEŞARLIĞI 
(Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdür lüğü) 

• u 
SAYI : B.02.1.DPT.0.09.03 _ IO_|C ^f ^ <T? £, 
KONU: Tekn ik ve Mal i Y a r d ı m Projeler i 

H a k k ı n d a Soru Ö n e r g e s i 

2001 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Dr. Devlet BAHÇELİ) 

ilgi: 25.10.2001 tarih ve 2163 sayılı yazınız eki TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 
24.10.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4790-1 1 672/28061 sayılı yazısı. 

tlgi'de kayıtlı yazı ile, TBMM Başkanlığınca İstanbul Milletvekili Sayın Bülent AKARCALI'nın 
dış kredili belediye projelerine ilişkin soru önergesinin cevaplandırılması talep edilmektedir. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent AKARCALI'nın dış kredili belediye projelerine ilişkin 
(7/4790) esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ek'te verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BÜLENT AKARCALI'NIN YAZILI 
OLARAK CEVAPLAMASINI İSTEDİĞİ SORULARA DPT TARAFINDAN 

HAZIRLANAN CEVAPLAR 

Soru 1: Türk Alman Mali İşbirliği kapsamında 1988 yılı protokolünde yer alan dış kredili 
belediye projelerinden olan; 
a. Hibe ile finanse edilecek Siirt Atıksu Arıtma Tesisi ile 
b. Mali işbirliği kredisi ile finanse edilecek Sivas Atıksu Arıtma Tesisi 

projelerini yatırım Programına girmesine DPT Müsteşarlığı ne zaman izin 
verecektir? 

Türk Alman Mali İşbirliği projelerinin koordinasyonu Hazine Müsteşarlığınca 
yürütülmektedir. 1998 Yılı Türk Alman Mali ve Teknik İşbirliği Protokolünde yer verilen Siirt 
İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi ile Sivas Kanalizasyon Projesi hakkında ilk defa Hazine 
Müsteşarlığı 11.8.2000* tarih, 65349 sayılı ve 21.9.2000 tarih, 75972 sayılı yazıları ile 
Müsteşarlığımızdan bilgi ve görüş talep etmiştir. DPT Müsteşarlığının 5.10.2000 tarih ve 3933 
sayılı yazısı ile Hazine Müsteşarlığına dış krediden yararlanabilecek mahalli idare yatırımlarının 
makro politikalar, sektör programları ve yatırım öncelikleri dikkate alınarak yatırım programına 
alınabileceği bildirilmiştir. 

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planında Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerin 
yatırımları için temin edilecek dış kredinin rasyonel kullanımı ve geri dönüşünün garanti altına 
alınabilmesinin, projenin İller Bankası programında yer alması ile sağlanabileceği bir politika 
olarak belirtilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı tarafından DPT Müsteşarlığına gönderilen 9.2.2001 tarih ve 4068 
sayılı yazı ile Sivas Kanalizasyon Projesi için 25 milyon Alman Markı kredi, Siirt İçmesuyu ve 
Kanalizasyon Projesi için 25 milyon Alman Markı hibe temin edildiği belirtilmiştir. Konu 
hakkında DPT Müsteşarlığı 14.3.2001 tarih ve 831 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığına, Sivas 
Kanalizasyon Projesinin 2001 Yılı Yatırım Programında İller Bankası yatırımları arasında yer 
aldığı ve proje yürütücüsü İller Bankası Genel Müdürlüğünün projede kalan işlerin dış kredi 
temini ile gerçekleştirilmesi yönünde bir talebinin olmadığı, Siirt İçmesuyu ve Kanalizasyon 
Projelerinin etütlerinin İller Bankası Genel Müdürlüğünce hazırlanabilmesi amacıyla 2001 Yılı 
Yatırım Programına alındığı, etütlerin tamamlanmasını müteakip proje karakteristiklerinin yapım 
olarak revize edilebileceği hususunda bilgi verilmiştir. 

Ancak, fizibilite raporları Müsteşarlığımıza iletilmediği için 2001 Yılı Yatırım 
Programında gerekli revizyonlar yapılamamıştır. Söz konusu projelerin 2002 Yılı Yatırım 
Programında gereken revizyonlar ile yer alabilmesi için 19.07.2001 tarih ve 2001/7 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi ekinde yayınlanan 2002 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları 
doğrultusunda hareket edilmektedir. 

Sivas Belediyesi tarafından Sivas Kanalizasyon Projesinin dış kredi ile gerçekleştirilmesi 
ve belediyesince yürütülmesi için hazırlanmış olan fizibilite raporu Müsteşarlığımıza Sivas 
Belediyesinin 30.10,2001 tarih ve 274/2618 sayılı yazısı ile gönderilmiştir. 

Siirt İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesinin aynı mahiyette revizyon edilmesine yönelik 
hazırlanmış olan fizibilite raporu Müsteşarlığımıza Siirt Belediyesinin 12.10.2001 tarihi ve 257/1 
sayılı yazısı ile gönderilmiştir. 

Söz konusu projeler ile ilgili Fizibilite raporlarının değerlendirilmesini müteakip, 
projelerde gerekli görülen revizyonlar yapılacaktır. 
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Soru 2 : Bu onay hangi tarihten beri beklemektedir? 
Projelerin dış kredi ile gerçekleştirilmesine yönelik revizyonlarda herhangi bir gecikme 

bulunmamaktadır. Siirt Belediyesinin fizibilite raporu 12.10.2001 tarihinde, Sivas Belediyesinin 
fizibilite raporu ise 30.10.2001 tarihinde Müsteşarlığımıza iletilmiştir. Fizibilite raporlarının 
değerlendirilmesini müteakip projelerde gerekli revizyonlar yapılacaktır. 

Soru 3 : Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerin, dış kredili finansmanında 
DPT'nin İller Bankasının garantör olması ısrarıyla kaybedilen 2 yılı 
kapatmak için ne gibi tedbirler alınacaktır? 

Büyükşehir Belediyeleri dışındaki belediyelerin dış kredi kullanımının İller Bankası 
aracılığı ile yapılması politikası 2001 yılında yürürlüğe giren 8. Beş Yıllık Kalkınma Planının bir 
politikasıdır. Bu politikaların oluşturulmasında iki temel sorun önemli rol oynamıştır. 

Birincisi, dış kredi veren kuruluşlar belediyelerin mali güçlerinin yetersiz olması 
nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin bu kredilere kefil olmasını talep etmektedirler. 
Günümüze kadar Ankara Büyükşehir Belediyesinin Japon Borsasına ihraç ettiği bonolar dışında 
mahalli idarelerin temin ettiği bütün dış kredilere Hazine Müsteşarlığı kefil olmaktadır. Yerel 
yönetimlerce kullanılan kredilerden 2000 yılı sonu itibariyle devirli ve garantili dış borçlardan 
vadesi geçmiş Hazine alacakları 2,2 katrilyon TL.'ye ulaşmıştır. Yerel yönetimler temin edilen 
dış kredileri geri ödeyememektedir. Bu sebeple Hazine Müsteşarlığı 1999 yılından başlamak 
üzere yerel yönetimlerce kullanılacak toplam yıllık kredi miktarını 500 milyon ABD dolan ile 
sınırlandırmıştır. 

İkinci olarak, yerel yönetimler dış krediyi geri ödeyemedikleri zaman hazine tarafından 
geri ödemesinin yapıldığını bildikleri için dış krediden maksimum yararlanabilmek amacıyla 
projelerini gereğinden büyük kapsamlı oluşturmaktadırlar. Ayrıca, büyükşehir belediyeleri 
dışındaki belediyelerde henüz proje planlama, proje yürütme ve finansman yönetimi konularında 
yeterli alt yapı oluşamamıştır. Bu sebeple, planlanan projeler; ihtiyaç fazlası kapasite, işletme 
zorluğu ve yüksek maliyetli projeler haline gelmektedir. 

Yukarıda anılan sebeplerden dolayı, yeterli kapasitesi olmayan belediyelerin alt yapı 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için dış kredi ile finanse edilecek projelerin, 70 yıldır kentsel alt 
yapı yatırımlarını yürüten, belediyelerin borçlanabilme kabiliyetini ölçebilen, belediye gelirlerini 
kontrol eden İller Bankası Genel Müdürlüğünce yürütülmesi, kaynakların daha rasyonel 
kullanımının sağlanması, kredinin belediyelerince geri ödemesinin garanti altına alınabilmesi 
için bu aşamada zorunlu görülmektedir. 

Soru 4 : Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası gibi kaynaklarla finanse edilecek 
belediye projeleri için Altyapı Fonu (Municipal Fund) ne zaman 
oluşturulup, ne zaman işlerlik kazanacaktır? 

Bu konuda Müsteşarlığımıza intikal etmiş herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Soru 5 : Diyarbakır'da 2 yıldan beri devam eden ve DİSKİ'nin güçlendirilmesi için 
ilavesi uygun görülen hibe yardıma DPT ne zaman izin verecektir ? 

5 Haziran 2001 tarihli DİSKİ Genel Müdürlüğünün yazısında DİSKİ Kapasite Geliştirme 
Projesinin birinci aşamasının 2001 yılı sonunda tamamlanacağı bildirilerek, proje çerçevesinde 
yapılacak faaliyetlerin hedeflerine ulaşabilmesi için projenin iki yıl (23 ay) uzatılması için 
talepte bulunulmuştur. 
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27 Kasım - 7 Aralık 2000 tarihleri arasında Diyarbakır'da yapılan Proje İlerleme 
Denetimi toplantısı sonucunda hazırlanan Proje İzleme Raporu ve DİSKİ Genel Müdürlüğünün 
proje uzatma gerekçesi incelenmiştir. 

Projenin Diyarbakır'da sürmekte olan arıtma sisteminin faaliyete geçmesinden sonra 
verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi amacı ile 2 yıl uzatılmasının yararlı olacağı düşünülmüş ve 
Proje İzleme Raporunda önerildiği ve DİSKİ Genel Müdürlüğünün talep ettiği gibi 31 Aralık 
2003 tarihine kadar (23 ay) uzatılması Müsteşarlığımızın 20 Temmuz 2001 tarih ve 2804 sayılı 
yazısıyla uygun görülmüştür 

Soru 6- Benzer şekilde Erzurum Belediyesi teknik yardım projesine DPT ne zaman 
onay verecektir ? 

Türkiye ve Federal Almanya arasında imzalanan Teknik İşbirliği Anlaşmasına göre 22 
Kasım 2000 tarihinde iki ülke hükümetleri arasında gerçekleştirilen mali ve teknik işbirliği 
görüşmeleri çerçevesinde yürütülecek olan "Erzurum'da Çevreye Zarar Vermeyen Belediye 
Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" ve "Erzurum'da Binalarda Enerjinin Verimli Kullanılması" 
konulu projelerle ilgili anlaşma taslakları 27 Şubat 2001 ve 2 Mart 2001 tarihlerinde 
Müsteşarlığımızın görüşüne sunulmuştur. 

Ancak, sözkonusu anlaşma taslaklarından ve nota teatisinden önce Müsteşarlığımıza 
ulaştırılması gereken detaylı proje tekliflerinin bulunmaması nedeniyle, 22 Şubat 2001 ve 16 
Mayıs 2001 tarihli yazılarımızla ihtiyaç duyulan detaylı proje tekliflerinin hazırlanarak 
değerlendirilmek üzere Müsteşarlığımıza gönderilmesi amacıyla konu Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına ve enerji konulu projedeki ilgisi nedeniyle Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığına iletilmiştir. 

Bilahare, Müsteşarlığımıza gönderilen "Erzurum'da Çevreye Zarar Vermeyen Belediye 
Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" proje teklifi sektörlerince değerlendirilmiş ve sözkonusu 
projenin uygun bulunduğu 7 Haziran 2001 tarihli yazımızla ilgili taraflara bildirilmiştir. 

"Erzurum'da Binalarda Enerjinin Verimli Kullanılması" konulu projesinde ise projenin 
yürütülmesinden hangi kuruluşun sorumlu olacağı ve projenin yürütülmesinin usul ve esasları 
konusunda Müsteşarlığımızda bilgi bulunmadığından, görüş oluşturulabilmesi amacıyla 16 
Mayıs 2001 tarihli yazımızla Enerji Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) ve Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle detaylı proje teklifinin hazırlanarak tarafımıza intikal 
ettirilmesi talep edilmiştir. 

EİEİ tarafından düzenlenerek Müsteşarlığımıza gönderilen ve Erzurum'da Büyükşehir 
Belediyesi ile işbirliği halinde uygulanacak olan sözkonusu proje incelenmiş ve 
Müsteşarlığımızca 31 Temmuz 2001 tarihli yazıyla uygun mütalaa edilmiştir. 

Soru 7- Yerel Yönetim Hizmetlerine Nitelik Kazandırma Projesine Türk 
Makamlarınca ne zaman onay verilecektir ? 

Sözkonusu projenin TODAİE tarafından uygulanması 3 Temmuz 2001 tarih ve 2542 
sayılı yazımızla uygun görülerek ilgili taraflara bildirilmiştir. 
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3.- Ankara Milletvekili Cemil Çicek'in, özelleştirme kapsamına alınan KİT'lerde çalışanların 
durumlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/4896) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı tarafından „ 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla 12.10.2001 

Ce$il$tEK 
Ankara MiHefvekili 

Sorular: 

1- Başlangıcından bu güne kadar Özelleştirme kapsamına alınıp özelleştirmesi 
gerçekleştirilen Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışmakta iken, özelleştirme 
sonrası işlerini kaybedenlerin sayısı ne kadardır? 

2- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışan personelin, ihtiyaç duyan 
kapsam dışı diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli ve işsiz kalmamalarının 
sağlanması mümkün müdür? Böyle bir uygulamanız var mıdır? Yok ise bunun 
sağlanması ve çalışanların mağduriyetinin önlenmesi için her hangi bir tedbir 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/ 0 V - İ 4 İ ? /S / / / /2001 
KONU :7/4896 esas sayılı 

Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a)18.10.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4896-11749/28202 sayılı yazınız. 
b) 09.11.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12148 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Cemil ÇİÇEK'in tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/4896-
11749 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

özelleştirme kapsamına alınmadan önce kamu iktisadi teşebbüsü, bağlı ortaklık 
veya iştirak statüsünde faaliyet gösteren ve özelleştirme, uygulamaları çerçevesinde 
%50'nin üzerinde kamu payı blok hisse senedi satışı yoluyla özelleştirilen 53 kuruluş ile 
varlık satış/devri uygulaması yapılan 10 kuruluşa ait i'29 tesis ve işletmede çalışan 
toplam 44.382 personelden; 

- 657 sayılı Kanun'a tabi memurlar ile sözleşmeli ve kapsam dışı statüde çalışan 
11.684 kişi 4046 sayılı Kanun'un 22.maddeşi çerçevesinde 'diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına (veya özelleştirilen varlığın ait olduğu kurumun diğer 
birimlerine) nakledilmiş, 

Kapsam içi statüde çalışan 32.698 personelden; 
935 kişi, özelleştirilen işletmenin bağlı bulunduğu kurumun diğer birimlerinde 
istihdam edilmeye devam etmiş, 

7.552 kişinin iş akitleri, özelleştirme öncesinde (şirket/işletmenin alıcıya devir 
tarihinde) ilgili kuruluş tarafından, kıdem-ihbar tazminatları özelleştirme 
Fonu'ndan ödenmek suretiyle feshedilmiş, 

24.211 kişi de alıcı firmalara devredilmiştir. 

Alıcı firmalara devredilen 24.211 işçiden, 8.170 kişi ise, tüm hak ve alacakları 
alıcıya ait olmak üzere özelleştirilen şirket/işletmede kalmıştır. 

Bu çerçevede, özelleştirme nedeniyle iş akdi ilgili kurum veya alıcı tarafından 
feshedilen personel sayısı 15.722 kişi düzeyinde bulunmaktadır. Ancak bu işçilerin bir 
bölümünün özelleştirme sonrasında yeniden hizmet akdi yaparak aynı işyerinde 
çalışmaya devam ettikleri (yalnızca satış sözleşmelerinde yer alan hükümler uyarınca 
özelleştirme sonrasında yeniden işe alınan personel sayısı 6.154 kişidir) dikkate 
alındığında, bu işçilerin tamamının özelleştirme nedeniyle işini kaybettiğini söylemek 
sözkonusu değildir. 
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Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair 4046 sayılı Kanun'un 
"Kuruluşlardaki Personelin Nakli" başlıklı 22. Maddesinde, özelleştirilen kuruluşlarda 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personel ile sözleşmeli statüde çalışan personelin 
(kapsam dışı personel dahil) kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun boş kadro 
ve pozisyonlara atanması hükme bağlanmıştır. Söz konusu personelin nakli, nakil 
taleplerinin özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca Devlet personel Başkanlığına intikal 
ettirilmesini müteakip anılan Başkanlığın teklifi üzerine ilgili kurumlarca atamaları 
yapılabilmektedir. 

Anılan maddeye uygun olarak, atamalara ilişkin işlemler Devlet Personel 
Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Dolayısıyla bahse konu hususlar hakkında 
ayrıca Devlet Personel Başkanlığının da bilgisine başvurulabilinir. 

Özelleştirilen kuruluşlarda kapsam içi statüde çalışan ve ilgili mevzuat uyarınca bir 
başka kamu kurumuna nakli sözkonusu olmayan personel için ise 4046 sayılı Kanun'un 
21.maddesinde düzenleme getirilmiş ve hizmet akitleri, özelleştirme nedeniyle 
(satış/devir tarihinden itibaren bir yıl içinde) tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş 
sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erdirilen personele, 
kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında, 
finansmanı Özelleştirme Fonu'ndan karşılanmak üzere belli bir süreyle (hizmet yılına 
göre 90-240 gün) iş kaybı tazminatı ödenmesi, ayrıca bu personel İş ve İşçi Bulma 
Kurumu (Türkiye iş Kurumu) tarafından (finansmanı yine Özelleştirme Fonu'ndan 
karşılanmak üzere) yeni iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi 
verilmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 17.06.2000 tarih ve 24082 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, kamu kurum ve kuruluşlarının daimi işçi 
kadrolarına personel alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliği çerçevesinde, 
özelleştirilen kuruluşlarda kadrolu işçi olarak çalışmış olup da, bu kuruluşun 
özelleştirilmesi nedeniyle işini kaybeden personelin, Türkiye İş Kurumu'na başvuruda 
bulunması halinde yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmaksızın, mülakat yoluyla herhangi bir 
kamu kurum veya kuruluşunda daimi işçi kadrosuna yerleştirilmelerini sağlayan yeni bir 
imkan getirilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı 
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4.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun; 
Rize İlindeki kanalizasyon projelerine, 
Rize İlindeki köy yollarına, 
İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/4923, 4924) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Devlet Bakanı sayın Mustafa Yılmaz tarafından 
sözlü olarak cevaplandınlmasmı talep ediyorum. 

Gereğini saygılanmla arz ederim. 22.06.2000 

Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu 
Rize Milletvekili 

SORULAR: 
1- 2000 yılı içerisinde Rize ili genelinde yapımı tamamlanan 

kanalizasyon projeleri nelerdir? 
2- 2000 yılı içerisinde yapılması planlanan Kanalizasyon projelerinin 

sayısı, mali tutan ve hangi yerleşim birimlerine yapılması 
düşünülmektedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Devlet Bakanı sayın Mustafa Yılmaz tarafından 
sözlü olarak cevaplandınlmasmı talep ediyorum. 

Gereğini saygılanmla arz ederim. 30.06.2000 

Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu 
Rize Milletvekili 

SORULAR: 

1- 1999 yılı içerisinde Rize ili genelinde kaç köy yolunun yapımı 
tamamlanmıştır? Bu köylerin isimleri nelerdir? 

2- 2000 yılında kaç köy yolu yapımı planlanmıştır? lOcak 2000 tarihi ile 
1 Temmuz 2000 tarihleri arasında kaç köy yapımı gerçekleşmiştir? Bu 
köylerin isimleri nedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.010/ OM- /M* 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 04.10.2000 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6837 sayılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 24.11.2001 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11916 sayılı yazısı. 

' Rize Milletvekili Mehmet BEKAROGLU'na ait soru önergesi Bakanlığıma bağlı Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce incelenmiştir. 

Rize iline 2000 yılı içinde devam eden 55 ünite içme suyu programlanmış ve 52 ünitenin 
bitirilmesi için 55 milyar ödenek ayrılmıştır. 

Söz konusu 55 üniteden 52 ünitenin içme suyu inşaatı tamamlanmıştır. Kalan üç ünite 2001 yılı 
programına alınmıştır. 

Rize iline 2000 yılında (5 adet) Kanalizasyon ve Atıksu tesisi programa alınmıştır. Bu işler için 5 
milyar 100 milyon Tl. ayrılmıştır. Bu köylerden 1 ve 2 sırada yer alan Pirinçlik ve Hamidiye köyleri 2001 
yılı yatınm programına da 2 şer milyar Tl. ödenekle alınmış olup, 1., 4. ve 5. sıradaki köylerin kanalizasyon 
inşaatlaıı bitirilmiştir.2. ve 3. sırada yer alan Hamidiye ve Pekmezli köylerinin kanalizasyon inşaatlan devam 
etmektedir. 

1 - Rize-Ardeşen-Pirinçlik kanalizasyon inşaatı (bitti) 
2- Rize-Pazar-Hamidiye kanalizasyon inşaatı (devam ediyor) 
3- Rize-Merkez-Pekmezli " " (devam ediyor) 
4- Rize-Pazar-Subaşi " " (bitti) 
5- Rize-lkizdere-Gölyayla " " (bitti) 

Rize iline 31.12.2000 tarihi itibariyle 126Km tesviye programlanmış 118km. si yapılmıştır. 60knı 
stabilize kaplama programlanmış olup yılı içinde bitirilmiştir. 2km beton yol programlanmış yılı içinde 
bitirilmiştir.214km malzemeli yol bakini programlanmış 184kmsi tamamlanmıştır. 64km. köy yolu 
onanmı programlanmış 61 km.si bitirilmiştir, ihaleli komple yol yapımı 24km programlanmış ihalesi 
yapılmıştır. 2001 yılı için çalışmalar devam etmektedir. 2 adet menfez 12 metre olarak programlanmış ve 
yılı içinde tamamlanmıştır. 

2 Adet 93 metre boyunda köpıii yapımı programa alınmış 1 adedi 20 metre olarak tamamlanmış 
halen çalışmalar devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa YILMAZ 
Devlet Bakanı 

4. / / / /2001 
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RİZE İÜ YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARİ 
SE 

S. 
No 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
e 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
30 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
47 
48 
48 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
,58 
[eo 
•61 
02 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
68 
70 

KTOR : K 0 

MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
ARDESEN 
ARDEŞEN 
ARDE5EN 
ARDESEN 
ARDEŞEN 
ARDESEN 
ARDESEN 
ARDESEN 
ARDESEN 
ARDESEN 
ARDESEN 
ARDESEN 
ARDESEN 
Ç.' HEMSİN 
Ç-'HEMŞİN 
Ç. HEMSİN 
Ç. HEMSİN 
Ç. HEMSİN 
Ç. HEMSİN 
Ç, HEMSİN 
Ç. HEMSİN 
Ç. HEMSİN 
C HEMSİN 
C HEMSİN 
Ç HEMSİN 
Ç. HEMSİN 
C HEMSİN 
Ç. HEMSİN 
C HEMSİN 
ÇAYELİ 
ÇAYELİ 
ÇAYEU 
ÇAYELİ 
ÇAYELİ 
ÇAYELİ 
ÇAYELİ 

Y YOLLARI 

İŞİN ADI 

f.TESVİYE 1 
KOçOkcayır-Gûnay-Çomurtuhen 
Ambertık-Tûrût-StrMhtarnurlu 
Kornûrcûlsr-Avcıtar 
KotaılKJreldHJomiftilor {Yenileme) 
Kırktotepo-Ayane-I&oz . 
Işıklı-Tajbûşı 
Akderoflrtnçllk 
feıMı-Çıprena 
GûpdoOısn-Kafçı mozra 
Yortkoy-Şonyorrasç 
Güney-Akarsu-Meyvalı 
Mansjoooı-Oport mah.-Kûy İçi 
Esk.Armutluk-Çıpana 
Yevuzkûylçl 
Tunca-Ada-Sankçc matı. 
Esk.Armutluk-1lıca 
Ortaalan-Lenlctı-AlpteMntar 
Aj-Durek-Gotazer» 
Koprfı&eşt-Mûftûoölu-Orıcoro 
Ilıca-Otıucer 
Sonyuva-Dovor-Sal 
KakMBpIr-Aksu köyü be&l. Yolu 
Murnt-Pazar-Akbucak bofll. Yolu 
KaJekoylçIyollafl (Yuvarlak taş) 
YdKıyı-Yemtyt-Kele-OrtByayla 
Topluca-MersalovBt-Hactoölu 
Gûrduk-Ûst mahalle 
Dlktaya-KInya mah. 
Ülkû-Ker»ı mah.-Mocnun 
Dlktaya-Seferl mah. 
ÇayırdO»W<oy içi (Kokça) Gogogrts 
Kadıkoy+tallloölu-Topluca 
Şonyurâ-BUoinlof 
Ftfovrtt+temtaktt-Hazıma^ZlIkale 
Dorodk-KIrazlı 
GûmOîpınar-Orta man. 
Yeçlltepe 
Soflukiu-AlevB 
Çukurtuhcco-Uıundero- (Yenileme) 
Çaioktıhoca-AşıKter (Yenileme) 
BeçlkçIler-TohuırHuk 

DEREPAZARI Dorepszarı-Çakmakçıtar 
FINDIKLI 
FINDIKLI 
FINDIKLI 
GÛNEYSU 
GÛNEYSU 
GÜNEYSU 
GÛNEYSU 
GÛNEYSU 
HEMSİN 
HEMSİN 
HEMSİN 
HEMSİN 
HEMSİN 
İKİZDERE 
İKİZDERE 
İKİZDERE 
İKİZDERE 
İKİZDERE 
İKİZDERE 
IKlZDERE 

YaylacılaT-Ba$maşe 
Boyöore-Köy İçi yolu 
Certnet-Sak&ptni-Baydero 
Arepduzu-TaşırmaOı 
lUartt/e-ÛfOrOk-ÇBtBklsro 
Yûkaekkoy-Oeroboyu (Grup Yolu) 
Bdlıdore-Ksrosll 
Selemet-Kabclemlrll-Balcılar 
HomşIrvBehBf-Sarbon) rneno-Çemlttepe 
Nırtucö-Ûskût daöı-Ç.Hemştn boöl. Yolu 
Yettkaya-Sırt meh.-Ortayol 
Çamtıtepe-Sırt meh. 
MuÖu-Penneksız-S«atanot 
Rûzgartı-Kotafle? 
ŞlmsIrH-Kestanomah. Ydu 
LeOl^Zopkat 
Derekoy-Bûllıkoy (Yenileme) 
Bollıkoy-Kuturtu-DIktaş 
Bellıl^-Selrnantı-TopTok-Yeyta-EtklefrK.a 
Yerelme-Yukan man, 

KALKANDEREKeyabeşı-Boyezıtmah, Ydu 
KALKANDERE Dûlow)l grup Içmesuyu yalu 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 

Lj-
/ 

TûtûrcOleT-Elmalık-Pnrtal mah.-Kemlkll 
Ortayot-Prirnûölu-Sentepe 
Slvrttepo 
BoöffitlMrmak-lçfnesuyu Memba yolu 
Sutjajı-HaborBHJemlrcI 
Suçatı-Sarıdıkçilof-Daödlb! 

. ,>-MYFA TOPLAM -.-'i • 

BAŞLA. 
Bhlş 

TARİHİ 

0049 
0040 
06-08 
0848 
0848 
0840 
88-00 
0848 
0848 
0948 
0849 
0848 
0048 
8848 
0948 
0849 
0848 
0848 
0849 
0840 
0949 
0849 
8848 
0849 
8849 
0949 
8949 
0848 
8849 
8849 
8848 
0849 
0848 
8848 
8948 
0848 
0849 
0848 
0848 
0848 
0848 
0948 
0848 
8948 
0040 
0848 
0948 
0848 
0948 
0848 
0848 
0848 
0D48 
0848 
0 9 4 0 
8948 
0848 
0 8 4 9 
0848 
0849 
8848 
8949 
0848 
8848 
8949 
0848 
8848 
8949 
8848 
B&49 

PROĞ 

2 
1 
1 
2 
1 

• 1 
0,5 
2 

0.5 

0.5 
0.5 
0,5 
0,5 
1 

0.5 
0.5 
1 
1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1 

0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
05 
0.5 
0,5 
0.5 
1 

0,5 
0.5 
0.5 
0,5 
1 
1 

0,5 
1 

0,5 
2 
1 

1.5 

. 00.5 

EK 
PRG. 

2,5 
2 

2,5 

0.5 
1 

4 

2 

3 

17.5 

TOPL 

2 
1 
1 
2 
1 
1 

0,5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

3,5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1.5 
1.5 
0,5 
4.5 
0,5 
3 

0.5 
0.5 
1 
1 

0.5 
0,5 
0.5 
0.5 
4 

0.5 
0,5 
0,5 
0.5 
0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0,5 
0,5 
1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1 
1 

0,5 
1 

0,5 
2 
1 

1.5 
1 
1 
1 
1 
1 

78 

UYGU 
LAMA 

0,5 
1,5 

0.3 
0.2 

0.4 
0.5 

3,5 

1.7 

1 
1.2 
1.5 
0,5 
4,5 
0.5 
2 

0.5 
1 

0,2 

0.5 
4 

0.5 

0.1 
0.3 
0.5 

0.5 
0,5 
0.5 
0,5 
0,5 
0.4 

0,4 
0,5 

1 
0,4 

1 • 

0.5 
2 

0,5 
0,7 

1 
5İ3 

ÖDEN. 
T L 

HARCA.. 
TL 

31.121899 

DURUMU 

Bitti 
Bttl 
ata 
attı 
Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitti 
Bitti • 

Bitti 

Bitti 

Bitti 
1 

Bitti : 
Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitti 
Bitti 

Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitti 

Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitti 

Bitti 

Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitti İ 

. , , , - i 
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RİZE İLİ YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 
SEKTÖR: KOY YOLLARI _ _ _ _ 12/1/2000 

S. 
No 

7T 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
70 
80 
81 
82 
83 
64 
85 
86 
87 
86 
80 
00 
01 
02 
03 
04 
05 

İŞIN ADI 

PAZAR S\jk-AJdaşfiûflı.Yclu 
PAZAR Irmak-Akbucakfı'enllana) 
PAZAR KuaycaOmurDOte 
GÛNEYSU Beştcoy-Holkoiln-Altclk 
ÇAYELİ MadanlMablblHtazancılar 
GÛNEYSU Gûrooo-Upaknkayamah. 
FINDIKLI Yaytoeılar-Gotakur 
Ç. HEMSİN Çonkûy+teanbak-Şomıstal-Kavran 
C. HEMSİN Boşyayte-HacMinak-Elovit 
HEMSİN Akyamaç-ŞaharOrtakoy mezra 
ARDEŞEN YUDumkkoylcI 
Ç A Y a l ÇatakJerekûylçI 
ÇAYELİ Kaçta 
FINDIKLI Cermet-Tettısu Bafll. 
FINDIKLI Ihtamurtu-Yayteyolu 
DEREPAZARI Maltepe 
FINDIKLI YltDarbont-Hocılar-Karçı matı. 
PAZAR Beçkoy-Zonolnior-Eranlef 
ARDEŞEN Kûçûkkoy-Köy İçi yolu 
ÇAYELİ CatlnglrKOylçfYdu 
ÇAYEÜ Incteırt köy İçi yolu 
FINDIKU Sûmof-Yfllı mah.-Gûngoren bej i . Yolu 
PAZAR Suçotı Koy İçi yolu 
GÛNEYSU Bejkoy-YMız-PoçG-Teşırmak 
GUNEYSU Başkov-HaikollrvAlIdKmah. 

m 

09-00 
0949 
09-00 
99-09 
99-08 
09-89 
99-09 
09-09 
99-99 
09-69 
0949 
0949 
0049 
09-09 
9949 
09-00 
0049 
0949 
0049 
9949 
0949 
0949 
9949 
0949 

SAYFA TOPLAMI 

GENEL TOPLAMI 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 

10 
11 
12 
13 
14 

t 
t 

ARDEŞEN 
ARDEŞEN 
ARDEŞEN 
ÇAYEÜ 
İKİZDERE 
ÇAYEÜ 
İKİZDERE 
Ç.HEMŞİN 
ARDEŞEN 
ARDEŞEN 
HEMSİN 
PAZAR 
ARDEŞEN 
ARDEŞEN 

TESVİYE EK PROGRAMI 

Köprüköy-Akkaya 
ArmaûorvKIbariar-Doöanay baûlantıtı 
Yenlyol-Doroboyu-Vflrtov 
Şlrtnkûy-cırtmh. Yolu 
Katnp yaylası-Hamıan Yaylası 
Abdullafttıoca-Zengollç-Allaölu mz. 
Domlrkapı ky.-Demlrtapı yayta yolu 
YfcŞlmçlril-Aş.Co/nıacuryI.-Yk.C8yma Yİ. 
OrtofilarhSuluzenl Bofltantı yolu 
YK Durak-Zttenl-Amtwrlık mmra yolu 
Nurluca koylcl yolu (ArmuMlH) 
MardJvonll koyû-Batatan mah.yolu 
Rrtnçflk-Potravot 
Bnyırcık-Gûktan^Çerflune mz. 

SAYFA TOPLAMI 

TESVİYE EK PROGRAM TOPLAMI 

TESVİYE G E N a PROGRAM TOPLAMI 

0949 
0949 
0949 
0949 
0949 
0049 
0049 
0949 
0949 
0 9 4 9 
0040 
0049 
0049 
0949 

PROG 

0.5 
1 

0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0.5 
0,5 
0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0.5 
0.5 
0,5 

13 

73,5 

.23.5. 

EK 
PROĞ 

\ 

•0,5 

•0.S 

17 

2 
1 
1 
1 
A 

0.5 
2 
2 

0,5 
3 

0.5 
1 
2 
2 

22,5 

35,5 

40 

TOPL 

1 
0,5 
0,5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0,5 
0,5 
0.5 
0.5 
0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0.5 
0,5 
0.5 
0,5 
0,5 
0.5 

l 12.5 

90,5 

0,5 

0,5 

0,5 

22,5 
3B.5 

113 

UYGL 

0,3 
0,5 
0.1 
0.2 

0.2 
0.5 
0.5 
0,5 

0.5 

0,5 
0.5 
0.5 
0.5 
0,5 
0.5 

6,3 

58,6 

1.8 
1 

0.5 
1 
A 

0,2 
2 

1,9 

12,4 
12.4 

71 

ÖDENEK 
TL 

1135 

HARCA.. 
TL DURUMU 

Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitti 

Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 

Prcîjr. s/l//. 

i 

710 

Bitti 

Bitti 
Bitti j 

Bitti 
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RİZE İLİ YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 
SEKTÖR : KOY YOLLARI 31.12.1S08 

S.N 
0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
30 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

İŞİN ADI 

(STABİLİZE KAPLAMA) 
MERKEZ Dorebaşı-Metekkûy 
MERKEZ Tespınar-Kurtuluş 
MERKEZ VtiBcfiy-Kemaflter 
MERKEZ Deretejı-Yeşllyurt 
ARDEŞEN YamcçdcffrÇıraklar (Kûytçl) 
ARDEŞEN Doöanay-Bayırcık 
ARDEŞEN OrtaatahKorrafl 
ARDEŞEN Yurtsaven-Okumuşlar 
Ç.HEMŞIN Çat anıp yolu 
ÇHEMŞIN ŞtnflM&NV-SM 
EHEMSİN Topluce-Masetevot 
ÇHEMŞIN ŞentöyMyfçI 
ÇHEMŞIN Ça/ırdûzû kûylÇ) 
ÇHEMŞIN Topluee-HecıoÖlu 
ÇAYEU AjıMer-OûzpBçK-Yflvuzlar 
ÇAYEU SmHctore-Tnrtacılar-SastBn 
ÇAYELİ Oftakûy^ûrpsnlt-Çosme^KofBaöaç 
ÇAYEU Y^ırmıA-Aptutohhoca 
ÇAYEU Dercdkkûylçl 
ÇAYEU EsontepsMylct 
ÇAYEU Yon&tear anayol 
GUNEYSU Asmalıifrok-Rolayolu 
GUNEYSU Başkoy+ten yayla 
GUNEYSU Çftrnlııa-Soöuksu 
GUNEYSU DurrankayD-Dorebajı 
HEMSİN BllervÇamlıtope 
HEMSİN Akyemaçkoyydu 
HEMSİN YarttajyaKflyyolu 
HEMSİN Lnvert kûylçl 
IKIZDERE Gûrdafe koyyolu 
IK1ZDERE Cevizli ktyydu 
IKIZDERE Bayırkoy anayol 
IKIZDERE Yaöcılarttyyolu 
IKIZDERE Rüzflarlı-Kotnflar 
IYIDERE ÇMk-KeJeclk 
KALKANDERE DaDdlbl-Yokuslu-Coyırlı 
KALKANDERE FındıMı-Essndero paıp yolu 
KALKANDERE Dül^KSöJaynn-Unalan 
PAZAR D80»k-S«Wtllk-KayaöantBş 
PAZAR MflrdNfertWuz£vc^Şendere 
PAZAR Hamkjlyottylçl 
PAZAR GOn*y-Tekte$ 
PAZAR DaÖdlM-Yavurlar-Haskoy 
PAZAR Kıonyos-Omurpala 
PAZAR Ufirak-AkDucak 
IYIDERE Ko»klO KûyO-Tofînenı 

STABİLİZE SAYFA T O P U M 

BAŞLA.-
BtTİŞ 

TARİHİ 

9 9 4 9 
9949 
9949 
0949 
0949 
0 8 4 9 
09-00 
0949 
90-99 
0 9 4 9 
99-69 
9949 
99-09 
9049 
90-90 
9940 
9 9 4 9 
9940 
9 9 4 9 
9949 
9 9 4 9 
9 9 4 0 
9949 
9 0 4 9 
9949 
9 9 4 9 
9049 
9 9 4 9 
0040 
9040 
9940 
9940 
9 9 4 9 
9 9 4 9 
9 9 4 0 
99-99 
9 9 4 9 
9949 
9 0 4 9 
9949 
9949 
9949 
9949 
9 9 4 9 
9949 
9 9 4 0 

PROG 

2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

64 

EK 
PROG 

0 

TOPL 

2 

2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

M 

UYGL 

Jül 

ÖDENEK 
TL 

102 

HARCA.. 
TL 

163 

DURUMU 

attı 
attı 
attı 
Bitti 
Bitti 
attı 
DM 
attı 
attı 
at» 
Bitti 

m attı 
attı 
attı 
ata 
ata 
attı 
Bitti 

attı 
attı 
Bitti 
attı 
attı 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
attı 
attı 
Bitti 

attı 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
attı 
attı 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
attı 

-725 -
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T.B.M.M. B:22 20 . 11. 2001 O: 1 

RİZE İLİ YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 
SEKTÖR :KÛY YOLLARI 

S.N 
0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
D 

10 
11 

İŞİN ADI 

(P.EM. BETON KAPLAMM 
ARDEŞEN Işıklı toyû-Camlmeh. 
ÇAYELİ Kspt&npe$a-Şenmah. 
PAZAR Yûcohfear^rtayoUJSrBk 
HEMSİN HM-AyıMormeıh. 
PAZAR Omokkûyû 
PAZAR Yemişli 
PAZAR Ocak 
PAZAR ŞohKIHc 
PAZAR Topluca 
PAZAR YcnMy 
PAZAR SossteJore 

12 PAZAR Doreboşt 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
10 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2a 
20 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3G 
36 

PAZAR Akta? 
HEMSİN • Aydmtaf 
FINDIKLI Yenikûj'-Oovra» 
Ç.HEMŞIN Kflls 
HEMSİN Mutlukoy 
KEMSİN OftMy-Sarsorrıti 
HEMSİN OrtfiJtûy-COînt matı, 
HEMSİN Ottekûy^kyamoc 
PAZAR Boşlcûy-Pflçelıojjlu 
HEMSİN Ycnlkûy-Kunıt 
PAZAR Domiftiler 
PAZAR Bmalık-ahenlı 
HEMSİN Orta maH-Hea mcfımo! 
HEMSİN Yettfflya 
Ç.HEMŞIN Murat köyü 
PAZAR SftTltopo 
FINDIKLI Yeytatar 
PAZAR Irmak-Akbucak 
ÇAYa i Gûraftap» 
HEMSİN Akyamaç-Ortekûy 
PAZAR Beskûy-Goçoğlu-Tanlı mal. 
GUNEYSU Yoılkûy 
IYIDERE KûfMûKûyO-TBjtenı 
GUNEYSU GûTBOtvBeşkûy 
MERKEZ S u t t a 
MERKEZ Omokkûyû 
ÇAYELİ Dta|joçft 

P-EM. BETON SAYr-ATO|>LAM | 

BAŞLA. -
BİTİŞ 

TARİHİ 

09-69 
004)9 
09-69 
094)9 
DO-eo 
03-09 
0949 
00-90 
9949 
0&09 
0940 
0049 
90-00 
0949 
0949 
0940 
0949 
0949 
0949 
0949 
0949 
0949 
0949 
0949 
0949 
0949 
9949 
9949 
094S 
0949 
9949 
9949 
0949 
0949 
9949 
0949 
0949 
0949 
0949 

PROG 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0,5 
0,5 
0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

28_ 

EK 
PROĞ 

0 

TOPL 

0.5 
0,5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0,5 
0,5 
0.5 
0.5 
0.5 
0,5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

20 

UYGL 

0 

ÖDENEK 
TL 

HARCA.. 
TL 

Jfî.12.1B99 

DURUMU. 
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RİZE İLİ YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 
SEKTÖR îKÖYYOLLARI 

S.N 
0 

1 
2 
a 4 
5 
6 
7 
8 
6 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
10 
20 
21 
22 
23 
24 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 

İŞİN ADI 

(EM. BETON KAPLAMA) 
MERKEZ PsmlcûyYipcr-Anboriık-Kırau 
MERKEZ Tcpta»y*>Tu^Ydüatû-Gtaslyurt 
MERKEZ Doroteşı-Akpınor 
ARDESEN Yematdar&ÇırBtöar 
ARDESEN A».DutsK-Klmdı-Ozgûr 
ARDESEN SerindcrotfûçOkkûy 
ARDESEN Yurtsever 
Ç.HEMŞIN Topiuca-Ça/ırdOzû 
ÇAYELİ Bsyazsu-KKtehaz-Çukurtuhoca 
CAYEU Köprûbeşı-YoşIlırmeK 
ÇAYEU Kftmoöoç-Dsredk 
ÇAYEU Yanlhiscr 
DEREPAZARI Çotonöcîitef-Çeîmc 
GUNEYSU Yonlcaml-EaentBpo 
GUNEYSU Istehlyo 
FINDIKLI Connot-Yıldızlar-Tepeclk 
FINOIKU Sümor-Soot 
HEMSİN AkyamaHiNOfif-Oaıılrellor 
IKIZDERE Bayırttûy-AriEyol 
IYIDERE By.ÇffllIk-Kalcdk-Dûftogûrcn 
KALKANDERE ÇeöteymvUrtstan 
KALKANDERE FındıMı-Esaincfcrcy-Ooödlbl 
PAZAR Sutak-Aneyol 
PAZAR SIvrlkBl^Anoynl 

TOPLAM 

ö m . İDARE EK BETON YOL 

MERKEZ KOçûkçayır-lio/Bağlantısı 
MERKEZ TejJcûprû 
ARDESEN Doöanay 
IKIZDERE Bayırtûy 
IKIZDERE Da-nlîlaıpı 
K.DERE Kayabaşı 
K.DERE Daöditst-YoHuslu 
IKIZDERE amU-Beşköy 
IKIZDERE Oûrttore 

EM.BHTCffl SAYFA TOPU»! 

BAŞLA-
BİTİŞ 

TARİHİ 

09-00 
ee-eo 
09-09 
ec-oo 
0949 
0949 
0 9 4 9 
0949 
0940 
99-60 
D 0 4 » 
0 9 4 9 
0949 
0949 
0949 
09-66 
09-09 
09-09 
09-09 
0 9 4 9 
0949 
09-09 
09-09 
0949 

PROG 

2 
2 

1.5 

0.5 

26 

EK 
PROG 

0.5 
0.5 
1.5 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

11,5 

TOPL 

_ 

1.5 

0.5 
1 

26 

0.5 
0.5 
1.5-

11.b 

~ 

UYGL 

0.5 
0.7 
1 

0.7 
0.7 
0.7 
4 

• 
ü,3 

ÖDENEK 
TL 

1.000 

10.000 
10.000 
19.000 
10.000 
10.000 
11.100 
54.000 

8.500 
12.500 

155.000 

HARCA. 
TL 

6.506 
8.100 

20.373 
8.398 

20.429 
10.474 
45.000 

-
• 

"T2E3E7 

31.12.1099' 

DURUMU 

I 
j ! 

i 
1 i 

1 

bitti 
bitti 

m 
bitti 
bttö 
bitti 
bitti 
beşlemedi 
fcojtonodı 

I 

i 

- 7 2 7 -
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RİZE İLİ YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 
SEKTÖR: K6YY0LLAR] . 31.1218981 

S.N 
0 

1 
2 
3 
4 
5 

1 

1 
2 
3 
4 

İŞİN ADI 

D E V W E ^ M a l l , K A T A 8 F A L T » » P W W A 

FINDIKLI ty.U.ÇB0kyn 
FINDIKLI F ı n d d d h V r a M * 
FINDIKU Dy.lltSûror 
IK12DERE D/. Ift. Domkây-Baflıkûy 
IKIZDERE Ky.tUGöt/syte-

tKIHALhULKA! AShALI KAPLAMA 

ÇAYBJ Erantor kyJltÇttektıtooAttktar 

TOPUM : 

ımmımm 
FINDIKLI Sümer 
FINDIKU Anlı 
GUNEYSU Adacaml-Yonlcaml 

TOPLAM : 

BAŞLA-
BİTİŞ 

TARİHİ 
PR03 

4 
7 
2 
6 
2 

20 

3 
5 
2 

10 

EK 
PROĞ 

•4 

4 

0 

TOPL 

7 
2 
5 
2 

4 

20 

3 
5 
2 

10 

UYGL 

5 
2 

7 

1 

1 

ÖDENEK 
TL 

90 

8 

HARCA 
TL 

t[0 

1.000 

DURUMU 

Pro&Çıttı 

Bitti 
Bit» 

- 7 2 8 -
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RİZE İLİ YATİRİM PROGRAMI UYGULAMALARİ 
SEKTÖR: KÛYYOLLARI 

S,N 
O 

1 
2 
3 
A 
5 
e 
7 
e G 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1G 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
30 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
40 
48 
50 

1 

i 

İŞİN ADI 

f ONARIM) 
MERKEZ YMTüetlmtye-Çukurlu 
MERKEZ Be^ape-KalkandarB-aistzdoOı 
MERKEZ YomlsIHitapanoz 
MERKEZ Ambertık-TûıOder-Sırt-lhlamurlu 
MERKEZ Kûeûkcayır-Dolallor 
ARDEŞEN Yurts^or-Okumujtar-Kntırıa matı. 
ARDEŞEN PMnçfllc-Kurtulu» 
ARDEŞEN Sertndore-Amıeöan 
ARDEŞEN Ky.lt GOray 
ARDEŞEN Ky.llt KOçûkkûy 
ARDEŞEN ArmeOan-Yefilyurt mah. 
C HEMSİN Ky.ltt. Gürdük 
G HEMSİN Topluea-Melevnt-Haeıoölu 
G HEMSİN SanyuvB-Sel 
C HEMSİN Ky.ltt G01IÛ 
Ç. HEMSİN Ky. İ t Yemljll 
C HEMSİN Kerop-Yeyteydu 
CAYEU Armutlu_Darn(rlıtaar 
CAYEU Daradk-Mrk. Calımoalı 
CAYEU BuzlupınaMstapenoz 
CAYEU Cataldara-lncaau 
CAYEU Sadlctan»-Boncuklar-Sarbenl malı. 
CAYEU AbduHehhoeo-A»ıWof-Sırt mah. Beöl-
ÇAYELİ ColnMara-ÇOrOkbel 
FINDIKU Moyvalı-Buldınunl 
FINDIKLI MeyvBlı-DQZ mah. 
FINDIKU Hara-Yenl moh. 
FINDIKLI Ky.ltt. Avcılar 
GUNEYSU Kıbtedoöı-Mıstdı 
GUNEYSU Gûroen-Çartıurtuhan-Yayla yolu 
HEMSİN Hllal-Kantarlt 
HEMSİN Akyamao-Ç.HemşIn-BogazlçI 
IKrZDERE Rûzgarlı-Kotafler-Yaylası 
İKrZDERE CaDrankaye-Grup yayia yolu 
IKIZDERE Darekûy-Ballıkoy 
IKIZDERE Cnmlık-Ve$o Yaylası 
IKIZDERE Ilıca-CaOmnkByB 
IKIZDERE Ky.llt. Mefskoy 
IKIZDERE Ky.llt YeöCller 
K.DERE FındıHı-Erdamtl-lstnvri-DOlOBrlI 
KALKANDERE Keyebaaı-Beyaırt Men. 
KALKANDERE Çayırlı 
PAZAR Suçatı+tainokoylçl 
PAZAR ŞahltlIk-KayBÖento» 
PAZAR Irrmk-Kayriaklı mart. 
PAZAR TOtûncûler-Elmelı-MOTİklI 
PAZAR Suçatı-Daûdlbt-Sendıkçılar 
PAZAR Hamkilye-Koylcl 
PAZAR Irmak-Aköucek-Dereler 
C HEMSİN Topluca 

EK PROGRAM 

ARDEŞEN Tunca koy İçi yolları 

ONARİM SAYFA TOPLAM 

BAŞLA-
BİTİŞ 

TARİHİ 

00-00 
00-00 
09-00 
GO-00 
00-00 
00-08 
oo-eo 
00-09 
00-00 
oo-oo 
00-09 
00-09 
00-00 
00-09 
09-00 
00-09 
GG-09 
09-09 
09-eo 
09-09 
09-09 
09-09 
09-09 
00-09 
09-09 
00-09 
G0-O9 
00-08 
09-09 
09-09 
09-00 
00-09 
00-09 

•09-OB 
09-00 
00-00 
09-00 
00-00 
09-00 
09-O0 
09-00 
09-00 
0&O9 
09-00 
09-09 
00-09 
0D-O9 
09-00 
09-00 
09-O9 

00-00 

PROĞ 

2 
1 
2 
2 

2 

6A 
1 

EK 
PROĞ 

2 

2 

TOPL, 

2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

2 

UYGL 

_ 
1.6 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1.7 
1 
1 

2 
0.7 
1 

1 
2 

1 

2 
1.2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.5 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

10 

ÖDENEK 
TL 

462 

HARCA.. 
TL, 

343 

DURUMU 

Bitti 
Bitti 
an» attı 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Brffi 
Bitti 
BM 
Bitti 

Bitti 
Bitti 

Bitti 

Bitti 

Bitti 
Bitti 

Bitti 

Bitti 

Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Brttl 

Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bltü 
Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitti 

Bitti 

RİZE İLİ YATİRİM PROGRAMI UYGULAMALARİ 
SEKTÖR: KOYYOLLARI 

S.N 
o 

1 
2 
3 
4 

İŞİN ADI 

Mh.KomDİ»YolY«Dimn 

ARDEŞEN SosHknya-Tunca grup yolu 
CAYEU Sansu grup yolu 
C.HEMSIN Sonkûy-Cnt 
IKIZDERE Iktzdera-llıcakoyû kaplıcası 

BAŞLA.-
BİTİŞ 

TARİHİ 
PROĞ 

14 
7 
14 
5 

40 

EK 
PROĞ TOPL 

14 
7 
14 
5 

4 0 ~ 

UYGL OOEN. 
TL, 

386,5 
406,5 
120 
60 

B/3.0 

HARCA.. 
TL 

386.500 
345.222 

r31.7Zİ 

DURUMU 

Y.6db«t1 
Y.od.b«tl 
Y.6d.bttö 
Soz.e«am. 
SAccnsem. 

- 7 2 9 -
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RİZE İLİ YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 
SEKTÖR :KÛYYOLLARI 31.121099 

S.N 
0 

1 

1 

1 

1 
2 
3 
4 

1 

İŞİN ADI 

Hsm?ln Hecıbdta Kyy. 

YEN| İHALEİİKÖPRÖ İNŞAATI 

Çe/cil Bfyozsukyy. 

İKNiAL KOPRO 

Ardeşen Konçta» 

ÖZEL İDARE IHALEU KOPRU EK PROGRAMI 
EK PROGRAMI 

Mm. .YenlgOzsılköy 
Morto Kamu 
Merkez KûçOkçayır-llıca 
Ikfcdere Ilıca 

ÖZEL İDARE İKMAL KOPRU EK PROGRAMI 

Çemlihomfin Hocıofllu 
GÛnoysu Znvendta 

BAŞLA, 
Brrlş 

TARİHİ. 

984» 

99-2000 

99 

99 
90 
99 
99 

99 
99 

PROÖ 

20 

EK 
PROĞ 

73 

20 

60 
10 

11,5 
24.5 

87,5 

10,5 
13 

23.5 

TOPL 

20 

73 

20 

60 
16 

11.5 
24,5 

112 

10,5 
13 

23,50 

UYGL 

2* 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

10,5 
13 

23.5 

ÛDEN. 
TL 

27 

11 

4 

75 
40 
22 

24.5 

137 

12.750 
6,500 

10.250 

23.485 

4.000 

lil
l 

68.864 

14.407 
9.045 

23.482 

DURUMU 

Bitti 

Ih.cdJld! 

Y.öd.bttö 

Dov.odocck 
Do/.edecok 
Dw.edocot( 
DSN.OCİOCJ* 

Bitti 
Bitti 

-730 



T.B.M.M. B:22 20 . 1 1 . 2001 O : 1 

RİZE İÜ YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALAR] 
SEKTÖR îKÛYYOLLARI 31.12.1999 

İŞİN ADI 
BAŞLA. 

BİTİŞ 
TARİHİ 

PROÖ 
EK 

PROÖ TOPU UYGL ÖDENEK 
TU 

HARCA. 
TU 

DURUMU 

ÖZEL İDARE SAKAT YAPILARI 

Mertaa 
ÇAYEU 
FINDIKLI 
PAZAR 
K.DERE 
K.DERE 

PoMlvnntejı-Bıldırcın 
Keptanpcsa-Çötaldere 
Maraıtır-Anlı 
Yotrtsll-Boöozlı-Innok 
Hurmalık 
Otfıriı 

15.000 
20.000 
10.000 
5.000 
6.400 
2000 

5.231 
16.427 
5587 
4.850 
4.523 
2311 

ÇEKEL İDARE 8*WAT YAPİLARİ IWS. 

Anteşon-Yurtscvsf-Okumuştar 

58.400 

3.300 

39.930 

3.299 

SAYFA TOPLAM 61.700 42.238 

- 7 3 1 -
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İRİ2EİLİ YATİRİM PROGRAMI UYGULAMALARI 
SEKTÖR :KOYYOILARI _ 25«CfeSo6/>" 

s. 
No 

1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
23 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
AROEŞEN 
ARDEŞEN 
ARDEŞEM 
ARDEŞEN 
ARDEŞEN 
ARDEŞEN 
ARDEŞEN 
ARDEŞEN 
Ç-HEMŞIN 
Ç.HEMŞIN 
Ç.HEMŞIN 
Ç.HEMŞIN 
Ç.KEMŞM 
Ç.HEMŞIN 
ÇHEMŞIN 
ÇAYEU 
ÇAYEU 
ÇAYEU 
ÇAYELİ 
ÇAYELİ 
FINDIKLI 
FINDIKLI 
FINDIKLI 
FINDIKLI 
FINDIKLI 
GUNEYSU 
6UNEYSU 
GUNEYSU 
HEMSİN 
HEMSİN 
HEMSİN 
IKIZDERE 
KEDERE 
IKIZDERE 
KEDERE 
IKIZDERE 
K.DERE 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
ARDEŞEN 
ARDEŞEN 
ARDEŞEN 
Ç.HEMŞIN 
Ç.HEMŞIN 
Ç.HEMŞIN 
Ç.HEMŞIN 
ÇAYEU 
ÇAYEU 
ÇAYELİ 
ÇAYELİ 
ÇAYEU 
ÇAYEU 
ÇAYEU 
D.PAZARl 

İŞİN ADI 

fTEŞY|YE) 
Muradlyo gıupu Içmesuyu yolu 
AnriMriık-TOrtK-Sırt-thlaımırtu 
KCmOjcflter-YoşBdaro 
Ktıktertapo-Ayana-I^z 
(jıMı-Çıprana 
GDiMy-Ateısu-Mayvalı 
Yavuz köy İçi 
OrtaaîarvLardathAlptflklntei' 
Aş.Dura!c-Galazetvö 
Yenlyol-Dcfoboyu-Vorstol 
YKDurelc-ZteanMmbarlılc-Mazra yolu 
Köprilköy-Akkaya 
Şenyuva-Dovsreal 
Mutat-Pazar-Akbucak bafll. Yolu 
Yollctyf-Yomlşll 
Topluca-M«Tset3V3t-Hsaogiu 
UlkO-Kcif ı mnh. 
Şenyuva-Bügfnter 
çayırdtaO-Fındıklı-mah.(k6ylçl) 
YeşRtope 
Soğuksu-Aleva 
BoşikçISar-TolMimluk 
Abdultahhoca-Zangalty-Al!o0lu-Mezra 
çukuriuhoca-UzundOfe- (Yonltemo) 
Eoydoro-Köylçlyotu 
Cennot<Sakuphu-B«ydoro 
CennM-TeUısuba9.yolu 
Sûmer-Yalı mh.G.gör6n bafl.yJ.Duduh.ot 
Derberst+tecıtef-Karçı matı. 
Yûteakköy-Dsroboyu (Grup Yolu) 
Başköy-rtaMn-AIlclk 
Gttflsn-Llfcapakamah. 
Mıröu-Parroaltsrz-Sesîanet 
AKysmaç-Şefar-Ortalcöy-Mözra 
Nuriuea-UakCt dağı-ç Jiörnşln bafll. Yohı 
Lagij-Zcfkal 
BoüıkSy-Kuturlu-DIkhç 
BallıkCy-Salrrtanlı-Topfakyayla-Eîklco 
Ketopyayla-Hennan yayla 
şimjlfff-KesteiMmah. 
Dökjerfl grup Içmasuyu yolu 
Staltopa 
Irnak-Akbuctık (yenliamo) 
Kuz*ycfrOrmmgate 
Mordlvmll-Bjılabanmah. 
Karasu-Güzalyurt-KCytîJ 
Kerasu-Ali^r-Hıcabeg. 
Karssu-HadCmarlI (yanmış) 
Karasu-KOykji yolu (Raytventı) 
Tunco-Şanyûva-Dofianyuvası ' 
Klroztık-MoDvada 
GOndogaıvYıldızlar-Bakamartde 
Tophjca-Tetll a>KırıKi&î 
Gullüköy yolıı RLHondak-TRT.Yansıtıcısı 
DB*ayo-köy*;l (Yıldız mah.) 
Sûtıyuva-Köjlçi (Soğuksu mah.) 
YcşHköy-Yonlhtüsr bafl.yolu 
Kapianpaşa-IlyUitOıta mah.Çalıklı 
YeJDUpe-çataıı&k-Mahmutlu 
çataWer»-Uzund«e bagi.(teıriık) 
IncosıHcCy yolu (yenileme) 
GOrpmar- köy İçi yolu 
Çataktore-köyİçl yolu by. Yayla 
Çukurlu kBylel yolu 

SAYFA TOPLAMI 

2000-2000 
2000-2000 
20004000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
20002000 
20005000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
20004000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
20002000 
20004000 
20002000 
2000-2000 
2000-2000 
20002003 
2000-2000 
2000-2000 
20002000 
20002000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 

PROG 

0,5 
0,5 
0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
00 
0,6 
00 
0,6 
00 
0,6 
0,5 
00 
00 
0,5 
0,6 
00 
0,5 
0,6 
0,6 
00 
00 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
00 
00 
0,6 
00 
0,6 
0.6 
0,5 
0,6 

32,0 

EK 
PRG. 

10 

00 

-0,5 

•0,6 

5,6 

•0,6 

10 

•0,5 
0,5 
0,6 

8,0 

TOPL 

00 
00 
00 
0,5 
00 
2 

00 
00 
0,5 
00 
0,5 
00 
00 
00 
00 
00 
0,5 
0,5 
1 

0,5 
00 
0 

0,5 
00 
00 
00 
00 
00 
0,6 
00 
0,6 
00 
0,5 
00 
0 

00 
00 
6 

0,6 
0 

0,5 
00 
00 
0,5 
2 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
00 
00 
0,5 
0,5 
00 
0,5 
0 
1 
1 

0,6 
0,5 
0,5 
0.5 
0,5 
00 

400 

UYGU
LAMA 

0,4 
0,2 
0,6 
0,4 
0,4 
2 

0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,1 
00 
00 
0,5 
0,5 
05 
0,5 
0,5 
1 

0,3 
0,1 

0,35 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
05 
00 
0.5 
0,4 
00 

0,6 
6 

0,4 

0,4 

0,6 
0,6 
2 

0,4 

0,5 
00 
0,1 
00 

0,5 
0,5 

1 
1 

00 
00; 
0,5 
0,4 
0,5 

33,15 

ÖOEN. 
TL 

HARCA 
TL DURUMU 

Bitil 

Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitti 

BM! 
Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitil 
Bitti 
Bitti 

Proğ. Çıttı 

Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitti 
Bitti 

Bitti 
Proğ. çıktı 

Bitti 
Bitti 

Prog.çıkb 

Bflil 
Bitli 
Bitti 

Elitti 
Biti) 

Bltü 

Bitti 
Bitti 
Prog. çık» 
Bitti 
Bitti 

Bitti 
Bitti 
Bitli 

Bitil 

- 7 3 2 -
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RİZE İLİ YATİRİM PROGRAMİ UYGULAMALARİ 
SEKTÖR t KOY YOLLARI 25^000^^/ 

S. 
No 

"25" 
63 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 

mctKLi 
FINDKL! 
FINDIKLI 
GONEYSU 
GONEYSU 
GONEYSU 
HEMSİN 
HEMSİN 
U&DERE 
İYİDERE 
K.DERE 
K.DERE 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
MERKEZ 
MERKEZ 
GONEYSU 
Ç.HEMŞİN 
Ç.HEMŞİN 
Ç.HEMŞİN 
ÇJ-tEMŞlN 
İKİZDERE 
Ç.HEMŞİN 
FINDIKLI 
HEMSİN 
MERKEZ 
PAZAR 
PAZAR 
ARDEŞEN 
Ç.HEMŞİN 
Ç.HEMŞİN 
ARDEŞEN 
Ç.HEMŞİN 
Ç.HEMŞİN 
FINDIKLI 
Ç.HEMŞIN 

İŞINA» 

YonÇoNlilSc 
Çağlayen-kOylçt yolu (Agaoğru mh.) 
Mayvalı-lcSy!çlyolu(A]l«) 
Kıbtedağı-KCyİçl yohı (Kanavan) 
Seümot-Köy İd yolu fTuöumı mah.) 
blahlyo-tajlcSprit-Kayecık-Sofaımot bağ. 
YMftöy-Pap&keMfflö. Yolu 
KontartHKSyiç] yolu Mlkranlç 
DBctaj-DamlrOmah. 
ÇfflikkİSy İçi yolu 
Estndare-KCylçI yolu Setvctçı msh. 
Koyabaşt-Doyazamah. 
Handaflı Karşı mah. 
Subaş ı-Numanoğlu mah. 
Ortayol-Harvatmah. 
Pınarbaşı-BoBazkBy 
YigRjtt.Ketaratu 
bbhlyo-Köyiç! (Kapayan) 
Aş.Şlm^rfl (Kabak) Konaklar boğ. 
Topluca-MIkron 
Murat-Aş^lm}JrlW?am!ıca boğl. 
PotovB mozrası-HazIndalc-Hamlaklt 
Y«rolma yayla yolu 
Çet-Sudüşen 
Harhar-Pajakonagı 
Akyamaç-OrtakSy-Mezra-Şaha 
Ambarlı-Koçallar-bJamoğlulları mah. 
Yemlşll-Topluca 
Boğazlı-Orta 
Çıraklar 
Kaleköy-Köylçl 
Kale-Erzurum-ll. Hd. İspir bağ. 
OrtaabıvAlptûldnlor mah. 
KalHogiihTopluca 
Hscktğlu-Komuta 
Moyvalı köyü KeponoMor mah. 
Aş.çermakçır>Yk.Çeymakçur 

SAYFA TOPLAMI 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

EK T 

ARDEŞEN 
ARDEŞEN 
ARDEŞEN 
FNDİKLI 
ÇAYELİ 
İKİZDERE 
FINDIKLI 
ARDEŞEN 
ÇAYELİ 
ARDEŞEN 
GONEYSU 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
HEMSİN 
İKİZDERE 
GONEYSU 
GUNEYSU 

TESVİYE TOPLAMI 

EK TESVİYE PROGRAMI 
YenDcöy 
Yoşlltape 
AşArmuUu-Rıca 
Yaylacılar 
Domfrhlsar-Konak-Kurtuhış mh. 
ŞlmşMI Ky.Köylçl yolu (Orta Mh.) 
GQrsu-GQrelimah. 
Yenryol-Ageseket 
Deredk-KSylçHÇıraklı) 
Doöanoy-önçıraklar 
Tepe-Çağaça 
Topluca köylçl yo)u-(Seyrantopo mh.) 
Aktaş-Subaşı 
GOndoğarhSergonsuyu mavk. 
Lwerrl-Darnîrcllûr-KaiTİni8f bağlantısı 
GoTyaylaköytçIyolu 
Ballıdef&Ortameşo-Karaklar mwW! 
Gürgen K6yyo)u 

ESVİYE SAYFA TOPLAMI 

BAŞLA.-

BİTİŞ 

TARİHİ 

2000-2000 

20003000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2001 

2000-2000 

20004000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

20004000 

20004000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

20002000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

20004000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 
2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

20004000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

PROÖ 

ö,(5 
05 
0,5 
0.5 
0,5 
0,5 
0.5 
05 
0,5 
0,5 
0,5 
05 
0,5 
0.5 
0,5 
05 
0,6 
0.5 
0,5 
05 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0,5 
05 
0,5 
0,5 
0.5 
0.5 

0,25 
0,25 
18 

50 

EK 
PROd 

•0,5 
05 

1 
0,5 
15 

•05 
•0.5 

0.5 
15 

•0.5 

35 

115 

0.5 
0,5 
0.5 
1 
1 

0,5 
1 

0,5 
0,5 
1 

0,5 
1 
I 
1 
1 

0,6 
0,5 
2 

145 

TOPL 

Ö.6 
05 
0,5 
05 
0 
1 

0,5 
0.5 
0,5 
0,5 
05 
05 
0,5 
15 
1 
2 

05 
0.5 
05 
0 
0 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1 
2 

0,5 
0,5 
0,5 
05 
0 

0,5 
0,25 
0^5 
215 

61,5 

0.5 
0,5 
0,5 
1 
1 

0,5 
1 

0,5 
0,5 
1 

0,5 
1 
1 
1 
1 

0,6 
0,5 
2 

14,5 

UYOL 

6.S 
05 

0,4 

1 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

0,25 
15 
1 

1.75 
05 
0.5 
0,5 

05 

0.5 
0.5 
1 
2 

05 
05 

0.5 

0,5 
0,25 

172 

603 

0,5 
0,5 
0,4 
0,9 
1.0 
0,3 
0,5 

0,3 
0.3 

1 

0,3 

02 
1.5 

7.70 

ÛOENEK 

T L 

HARCA 

T L 
D U R U M U . 

fiil Bitti 

Profl.çıktj 
Bitti 
Bttü 
Bitti 

Bitti 
B!tfl 

Bitti 
Bitti 

Bitil 
Btül 
Bitti 
Proğ. Çıktı 
Proğ. çıktı 

BHU 

Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitti 
Profl. Çıktı 
Bitil 
Bitti 

Bitti 
Bttü 

Bitti 

Bttü 
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RİZE ILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 
S c « T : R :KOYYOLLAr?l 

IŞIN ADI 

mm AM^çi 
MERKEZ PazartîyKoylçI 
MER;(ZZ Akarsu töylçl 
MERKEZ Ambaıtılc-AaldıMah. 
MERKEZ Pokmsztl-lpftldofMah. 
ÇAYELİ Aşıkîar X5yfçl 
ÇAYELİ IncosırtKöylçI 
ÇAYELİ LetHlI Köyfçİ 
GÛNEYSU Dumankaya Köytçl (Bakata Mah.) 
FINDIKLI Avcılar-Tatlısu 
MERKEZ KOçÛkçayır-Gûruy-Çamıuluhan 
ÇAYELİ Madsnlt-HalMKazancılaf 
ÇAYELİ Sttlktero-SertttflltagLYolu 
Ç.nEA»ŞJN Şanyuva-Dener sal-poKUt yolu 

'SAÇU 
BİTİŞ. 

TARİHİ 
PROÖ 

EK 
PRCĞ TOPL UYGL 

T" 
1 

0,5 
1.0 

0,5 
0,5 
0.5 

ÛCENEK . - M . V » 
TL TL DURUMU 

2000-5000 

:cco.:cco 
2000-2000 
2000-2000 
2O00-200Û 
JM0-2CC0 

2000-2CCC 

2000-7000 

2000-2000 

2000-2001] 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

EK TESVİYE SAYFA TOPLAMI 13,5 13,5 9,0 

Bitil 
Bitil 
Dîüi 

aitti 
Bitil 
Bitti 

EK TESVİYE GENEL TOPLAMI 23,0 28,0 16,7 

TESVİYE GENEL TOPLAMI 50,0 39,5 89.5 67,0 1476,8 1105,5 

- 7 3 4 -
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RİZE İLİ YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 
SEKTÖR tKÖYYOLLARI 25/9/î 

S.N 
0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
S 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3 6 
37 
3 3 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

,l 

İŞİN ADI 

[STABİLİZE KAMAMA) 

MERKEZ Yenkdlmoyo-Boîtapa 
MERKEZ Dareb^|.Y«IMBt-SQtlQc6 
MERKEZ Kocatepo-K&tfUO 
MERKEZ ScfiuteeşflfrYolOsffl-lfclcaya 
MERKEZ ArMık-Yesfidero 
M E R K E Z AzakHhoe&-K&rasu 
MERKEZ TqJlX-KlHtu!u$-Ve!lköy 
MERKEZ- Kömurcoier-Kerayemlş 
ARDEŞEN Yamaçdero 
A R D E Ş E N çıraklar 
ARDEŞEN Yenaey 
ARDEŞEN YMiaapo 
AROEŞEN Amadan 
ARDEŞEN Manganez 
CJiEMŞbN çat grup köy yolu 
ÇJHEMSIN Tocfttn-MösoiavoHiainoğiu 
6.HEMŞIN Köpfûbaşı-MQnoofl!ıK>mcefo 
OHEMşiN çayırdOzOOmsta 
ÇHEMŞIN Dfldcaya-Çakırofllu 
ÇAYELİ çatsnıttoca-Aşıidsr 
ÇAYEU Bostkçöaf-Tohumluk 
ÇAYELİ çeialdûre-Köylçiyolu 
ÇAYELİ ZaförlcSylçIyotu 
Ç A Y E U Karaağaç köy içi yoiu 
D.PAZARI Ktrazcâgı-MaKope-Eserıtepe 
DPAZARI çukuıfurıoca 
FINDIKLI Meyvalı 
FINDIKLI YaySacik 
FINDIKLI Saat 
FINDIKLI çaplayan 
GUNEYSU tetahlya 
GUNEYSU Seümet-Omekmarı. 
GUNEYSU Asmalıırmak 
GUNEYSU YOS3W5V-Bî!telı)C 
HEMSİN Hltal-Kanlaffl grup köy ydu 
IKEDERE Daraköy-Bailıköy grup köy yolu 
IKIZDERE EsMea 
IKEDERE MSSCföy 
KJ5ERE FindıMhErdomfl-tetavrf-Dûlgofiı 
K.DERE çayırlı 
K0ERE Hurmalık ' 
PAZAR TOaincQkK-DaOdH^Yovu2grWyyolu 
PAZAR şahr^-Kayagantaf 
PAZAR K^rdtvenMuîoycÂ-şcnderegrJc.yolu 
PAZAR Uğrak-Akbucalc 
PAZAR Irmak-Handagı 

STABİLİZE KAPLAMA TOPLAMI 
- . . „ , , — I I I — I . . . . 1 . , . , -

BAŞLA -
BİTİŞ 

TARlHl 

2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
20004000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
20004000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
20002000 
2000-2000 
200(M000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
£000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
20004000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 
2000-2000 

PROÖ 

2 
2 
2 
2 

2 

2 
1 
2 

0.5 
0,5 

60 

EK 
PROĞ 

0 

TOPL 

2 
2 
2 
2 

2 

2 

2 
1 
2 

0,5 
0,5 

60 

UYGL 

2 
2 
2 
2 

-2 

2 

2 
0,5 
0.5 

59,0 

ÖDENEK 
TL 

297 

HARCA. 
TL 

292,05 

DURUMU 

Bitti 
Blffl 
Bitti 
Bitti 
Bmı 
BRU 
Bitti 
Blffl 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
BKtl 
BM 
Bitti 
BRU 
Bitti 
Bitti 
BICI 
BRU 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bttl 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitti 
Bitil 
BMI 

- 7 3 5 
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RİZE İLİ YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 
SEKTÛR:KÖYYOLLARI 

İŞİN ADI 
3AŞLAH 

BİTİŞ 
TARİHİ 

PROĞ EK 
PROĞ TOPL UYGL ÖDENEK 

TL 
HARCA. 

TL DURUMU 

I.KATfPElASFALTKAPLAMA 

ÇJHEMŞİN OlkOköyyolu 
ç.HEMŞtN Murattöy 
ÇAYELf Yenlhısar 
Ç.HEMŞİN Topluca 
ÇAYELİ Erenler 

TOPLAM 

I.KATfPElASFALTKAPLAMA 

MERKEZ PazarkSy 
FINDIKLI Sflmor 

60NEYSU A t a l - Y e n t e m l 

TOPLAM 

DEVAM EDEN İHALELİ I. KAT ASFALT KAPLAMA 

FlNDiKU DyJltçağlayan 
FtNDtKLI Fındıktı-Manastır-Arılı 
FINDIKLI DylSOmler 
İKİZDERE DYJlLDereköy-Ballıltöy 
İKtZDERE KylGOyayla 

TOPLAM 

EK IHALEUI. KAT ASFALT KAPLAMA 

FINDIKLI Ky.lltSlM-IMamUTİüGrupyülU 
FlNDiKU Ky.RL Sümer Derbent 

TOPLAM 

5,5 -5,5 

10 

20 

• 1 
•0,5 
•0,5 
•0,5 

•8 

13 13 

13 

13 

Pro^r. çıktı, 
PrcftÇıldı, 
Proğr. çıkb, 
Profir. Çıktı, 

Profir. Çıktı 
B!ÜJ 
Proğr.çtkb. 
Proflr. çıkö. 

200 106,112 

0,000 

Proğr.Çiktı. 
Bitil 
Proğr.Çiktı. 

736 
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RİZE İLİ YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 
SOOÛRiKÖYYOLLARI 

S.N 
0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

İŞİN ADI 

ONARIM 
MERKEZ Yenlkate-Akpınar 
MERKEZ Karasü-AHşormah. 
MERKEZ Yeşüdere 
ARDEŞEN Yâflitepe 
ARDEŞEN IşıHı-GOltepomah. 
ARDEŞEN Şehitlik 
ARDEŞEN Şenyeıraç 
ARDEŞEN Yurtsover 
ARDEŞEN Gundogan-Korşı mah. 
ç . HEMSİN Sanyuva-BUglntef 
ç . HEMSİN Topluca-Meselevat-Hacloğlu 
ÇAYELİ Armuttu-Demlrhısar 
ÇAYELİ Dereclk-Çalımbarlı 
ÇAYELİ Çataldere-Incesu 
ÇAYELİ Çotaldere-ÇOrOkbel 
ÇAYELİ Çukuluhoca-Uzundâra 
ÇAYELİ Dereclk-Karaagaç 
ÇAYELİ ŞlrlnköyMusadagı 
ÇAYELİ Egzar-Arldnç 
ÇAYELİ Iricesu-Petet yayla yolu 
FINDIKLI Avcılar 
FINDIKLI Arılı-GOrsu 
FINDIKLI Mayvalı-Bulduzenl (Tosunoglu mah.) 
FINDIKLI Moyvalı-Kaydarlı-Ayta 
GÜNEYSU Kıbledagı-Mısıdı 
GÜNEYSU YüksekkSy-Dereboyu grup yolu 
GONEYSU Asmalı-Palcczmh. 
GONEYSU Yeşllyurl-Selülozmah. 
GONEYSU KlremltkoyAsmalıırmak 
HEMSİN HIlal-Kantarlı grup kGy yolu 
HEMSİN Lcvent-D&mlrcHer 
İKİZDERE Uıca-Çagrankaya 
İKİZDERE Ky.BLMoşeköy 
İKİZDERE KyJlL Yağcılar 
İKİZDERE Balhköy-Kuturlu-Diktoş 
İKİZDERE ÇHteköprt) köy yolu 
İKİZDERE Kç.OvttyayIayolu 
K.DERE Knyabaşı-BavazıtMah. 
PAZAR Şehlölk-Kayagantaş 
PAZAR Irmak-Kaynaklı mah. 
PAZAR TOtOndHer-Elmalı-ktemlklI 
PAZAR Irmak-Akbucak-Dereter 
PAZAR Darılı 
PAZAR K«sD*5pfQk5ylçl 
Ç. HEMSİN ŞenkSy-Polovit 
GONEYSU fctehlye-Dûrebaşı 
ÇAYELİ Demlrhısar-Konak-Kurtulu; mah. y. 

ONARİM TOPLAMI 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

l 

EK ONARIM 
Ç-Hemşln Olkil ky Karşı mah. 
İKİZDERE Gölyayia 
ÇAYELİ Çataktere-AydınlarMah. 
ÇAYELİ Kaptanpaja-OrtaMah. 
ÇAYELİ Aşıklar-Horboğazı 
GONEYSU Çamhce-AfflaçaMîfc. 

EK ONARIM TOPLAMI 

ONARIM GENEL TOPLAMI 
,. „ 

BAŞLA-
BİTİŞ 

TARİHİ 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

20004000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

20002000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 
2000-2000 

2000-2000 

2000-2300 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 
2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2003 

2000-2000 

20002000 

20CO-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2003 
2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2000-2000 

2CC0-20C0 

PROĞ 

0,5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

2,5 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0,5 
0.5 
60 

60 

25/9/2000 

EK 
PROĞ 

•1 

•2 
0,5 

-0,5 
-3 

1 
1 

1,5 
0.5 
0,6 
2 

6.5 

3,5 

TOPL 
PROĞ 

0,5 

2 
2 
1 
0 
3 
2 
2 
0 

1,5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

2,5 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0,5 
0 
57 

1 
1 

1,5 
0,5 
0,5 
2 

6,5 

63,5 

UYGL 

1.4 

3 
2 
2 

1.5 
2 
2 
1 

0,3 
1 
1 

2,5 
1 
1 
1 
2 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 

1 
1 
1 
1 

0,3 

50 

1 

1,0 

51,0 

ÖDENEK 
TL 

733,425 

HARCA, 
TL 

589.050 

DÜRTÜL 

Bffll 
Bltfl 
BttU 
Bitti 
BttU 
Bitti 
Bitti 
Bitti 

BttU 
BftU 
Proğ.Çıkt 
Bitti 
BttU 
Bitti 
Prog.Çıkt 
Bitti 
BftU 
Bitti 
Bitil 

BttU 
Bitti 

BftU 
BttU 
Bitti 
Bitti 

Bltü 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
BttU 
BttU 

Bitti 

Bitti 
BttU 
BttU 
Bitti 

Proğ.çıkl 

Bitti 

- 7 3 7 -
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RİZE İLİ YATIRIM PROGRAMİ UYGULAMALARI Sayfa ?&•• 
SEKTÖR : KÖY YOLLARI 25/B/20O0. 

S.No 

1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55, 
66 • 
67 
58 
59 
60 
61 
62 

İŞİN ADI 

mm 
MERKEZ VftKfcy 
MERKEZ Ta$5>irar 
MERKEZ Pekmezli 
MERKEZ Ketanil 
MERKEZ Yonldoğan 
MERKEZ / t o m a r 
MERKEZ YomlşflK 
MERKEZ Eimatl 
MERKEZ Erenköy 
MERKEZ Pfihtrvanbî! 
MERKEZ Tufllall 
MERKEZ Solimiyo 
MERKEZ KıtMartepa 
MERKEZ Klroçhnar» 
MERKEZ MatekkCy 
MERKEZ PazarkGy 
MERKEZ Zlncfıfl 
MERKEZ Comîdağı 
MERKEZ GüıeSköy 
MERKEZ AmtHHllK 
MERKEZ Çlmonll 
MERKEZ Çaybafl 
MERKEZ KOçökçoyır 
MERKEZ Yûşlfdoro 
MERKEZ Karayemlş 
MERKEZ Akarsu 
MERKEZ YOfitef 
ARDEŞEN GOndoğan 
ARDEŞEN Ortcabn 
ARDEŞEN KüçflkkSy 
ARDEŞEN Serlndere 
ARDEŞEN AMcaya 
ARDEŞEN Şenyamaç 
ARDEŞEN KCprükCy 
ARDEŞEN OzgOfköy 
ARDEŞEN Aş.durak 
ARDEŞEN Es. Armuttuk 
ARDEŞEN şondare 
Ç.HEMŞİN GOÜO 
Ç A M S I N BeMco 
ÇHEMŞIN Topluca 
Ç A M S I N GOroluk 
Ç.HEMŞIN A$43rn$!rll 

ÇÜEMŞIN ma 
Ç.HEMŞİN Murat 
Ç.HEMŞİN Kaplıca 
ÇHEMŞIN Şenyuva 
Ç.HEMŞİN Ydkryı 
Ç A M S I N Ortan 
ÇJHEMŞIN Bogüzlçl 
ÇAYELİ Yanlhısar 
ÇAYELİ Haremtepe 
ÇAYELİ Çoçmsil 
ÇAYELİ Yıktaoli 
ÇAYELİ Daredk 
ÇAYELİ Yopapû 
ÇAYELİ Gürpınar 
ÇAYELİ Çukuttahoca 
ÇAYELİ Ltamdcfo 
ÇAYELİ Yenice 
ÇAYELİ Ormancı!? 
ÇAYELİ Sansu 

63 ÇAYELİ Aşıklar 

BAŞLA. -
BİTİŞ 

TARİHİ 

BAKİM SAYFA TOPLAMI 

PROĞ EK 
PROĞ 

2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
6 
3 
2 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 

111 

TOPL 

2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
6 
3 
2 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 

111 

UYGL 

2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 

2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
6 

2 

2 

2 
. 1 

2 
2 
1 
1 
2 

1 

1 
2 
2 

81 

ÖDENEK TL HARCA. T L 

1 

DURUMU 

Bitti 
Bitil 
BHU 
BttU 
Bitti 
Bltif 
BHU 
BU 
Bitti 
Bîtü 
Biti! 
BEKİ 
BÎUI 

Bitti 
Bit» 
BHU 
BM 
BttU 

BttU 

Bitti 
BIUI 

Bitil 
BIUI 
Bitti 
Bitti 

Bitti 
Bitti 
BHU 
Bitti 
BRÎİ " 
BHU 
B t t U ' 
BHU/ 
ötttl 
Bitti 

Bitti 

BM1 

Bitti 
Bitti 

Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitti 

Bitti 
Bitti 
BttU 
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İRlZE İÜ YATİRHf PROGRAM! UYGULAMALAR: 
SEKTÖR : KÖY YOLLARI . "2S9/2000 F 

S.No 

Ta* 65 
68 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
60 
81 
82 
63 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
£0 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
93 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
İI20 
VJ21 
122 

İŞİN ADI 

ÇAYEU YcşBırmak 
ÇAYELİ Erdemli 
ÇAYEU Düzgsçfi 
ÇAYEU Ysvıater 
ÇAYEU Ssfolı 
ÇAYELİ Erenler 
ÇAYEU Kemer 
DPAZARI Bahafflnpsça 
DPAZARI Lbunftaya 
DPAZARI Çeşma 
DPAZARI Çakmakçılar 
DPAZARI Yanıkta? 
RNDGOI Tepecik 
F1NDIKU Cennet 
FINDIKLI Avcılar 
FINDIKLI Namuslu 
FINDIKLI Sulak 
FWDIKU Do&aney 
FlNDtKU YenrşchlMk 
F M M J SOmcf 
FlNDiKU Derbent 
FINDIKLI Kryıeık 
FINDIKLI Arılı 
GONEYSU Yeşilyurt 
GONEYSU fetehlye 
GONEYSU KıMedağı 
GONEYSU Yenicaml 
GONEYSU Başköy 
GONEYSU GOrgan 
GONEYSU Çamlıca 
GONEYSU Başaran 
KEMSİN çamlrtepe 
HEMŞ&J YaRkaya 
HEMŞfrJ Kantarlı 
KEMSİN Akyamsç 
İKtZDERE Yerelma 
İKİZDERE Dorekîy 
İKİZDERE Yagcıfer 
İKİZDERE Rfeğgarlı 
İKİZDERE Tuîumpınar 
feÜZOERE ÇrM6prÖ 
İKİZDERE Çiçekli 
İKİZDERE Eskice 
İKİZDERE Çamlık 
İKİZDERE Diktaş 
İKİZDERE YeBmhoca 
İKİZDERE O n M t y 
İKİZDERE Başköy 
İYİDERE Kalecik 
İYİDERE Yaylacılar 
İYİDERE K65KO 
K.DERE Fındıklı 
K.DERE Esereiera 
K.DERE Çağlayan 
K.DERE Yokuşlu 
K.DERE İnci 
K.DERE Yoîbaşı 
K.DERE YeşHköy 
K.DERE DOJrjerti 

BAKIM SAYFA TOPLAMI 

BAŞLA.-
Brrlş 

TARİHİ 
PROĞ 

0 

EK 
PROÖ 

73 

TOPL 

73 

UYGL 

i 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
2 
2 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
51 

ÖDENEKTL HARCA. TL DURUMU 

M 

BürJ 
BKrJ 
Bitil 
BM 
Bal 
BKÜ 
Bitil 

Bitti 
BM 
Bitti 
BS11 
BU 
Bitti 
Bitti 
Bttü 
Bitil 
Bttü 
Bitti 

Bttü 

Bitti 

Bitti 
Bttü 
Bitti 

Bfiü 

Bitti 
Bltü 
Bitti 

Bitti 

Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitti 
Bitil 
Bitti 
Birli 
Bitti 
BltrJ 
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RİZE İLİ YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 
SEKTÖR : KÖY YOLLARI 25/9/; 

S.Nû İŞİN ADI 

KBERT 
K.0ERE 
K.DERE 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 
PAZAR 

Seyrantepe 
Unalan 

BAŞLA.' 
BİTİŞ 

TARİHİ 
PROĞ EK 

PROĞ 70PL UYGL ÖDENEK TL HARCA. TL DURUMU 

Demek 
Sahüköy 

Sessizden 

Slvrltape 
Topluca 

Darılı 
Akta; 
Alçılı 
Aktepe 
BrçkÖy 
Sulak 
Subaşı 
YejlJköy 
SIvrKkakt 
Hısatlı 

Güney 
Tekte; 
Merdivenli 
Örnek 
Kocoköprö 
Ortayol 
Elmalık 
SUÇütl 

BttU 

Bitti 
B!tU 
Bitti 
emi 
BttU 
Bftü 
BKtl 

Bita 
BttU 

Bitti 
BttU 
Bitli 
BttU 
BttU 
BJIÖ 
BttU 
BttU 
Bitti 
Bitti 
EW1 
Bitti 
BttU 
Bitti 
BICI 

BAKIM SAYFA TOPLAMI 30 33 25 

BAKİM SAYFA GENEL TOPLAMI 214 
-rr 

214 168 210.576 155.472 
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RİZE İLİ YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARİ 
KÖYYOLLARl 

S,N 
0 

1 
2 

.1 
2 

İŞİN ADI 

DEVAM EDEN İHALELİ KOMPLE YOL YAPİMİ 

ARDEŞEN S^teya-Tuncagnıpyolu 
ÇAYELİ Sarcugnıpyolu 

TOPLAM 

YENİ DEVAN EDEM İHALELİ KOMPLE YOL YAPIMI 

Ç.HEMŞİN ŞenköyÇat 
fedZDERE bdzdard-fiıca k5yQ Kaplıca 

TOPLAM 

BAŞLA-
BİTİŞ 

TARİHİ 

93-2000 
5â-2300 

95-2001 
99-2001 

PROÖ 

14 
7 

21 

14 
5 

19 

EK 
PROÖ 

2,6 

2,6 

TOPL 

14 
9,6 

23,6 

14 
5 

19 

UYGL ÖOERTL 

420 
530 

950 

• 

/ 25/9/2000 „ 

HARCA, 
TL 

407371 
284,000 

691,871 

DURUMU 

D.cd!yw 
udi,® 

ödyok 
Cd.yok 

İHALELİ KOMPLE YOL TOPLAMI 

RİZE İLİ YATIRIM PROĞRA1 UYGULAMALARİ 
KÛYYOLLARl 

S.N 
0 

1 
2 

İŞİN ADI 

DEVAM EDEN İHALELİ KÖPRÜ İNŞAATI 

ÇAYELİ Bayazsu 
ARDEŞEN Es.Armutk*-Komçltona 

TOPLAM 

BAŞLA 
BİTİŞ 

TARİHİ 

99-200G 
93-20OC 

PROG 

73 
20 

93 

EK 
PROĞ TOR. 

73 
20 

93 

UYGL 

0 

ta 
TL 

50 
45 

95 

25/9/2000 

HARCMA 
TL 

36,799 
42,975 

79,774 

DURUMU 

D.edlyof 
D.odtyor 

KOFKU TOPLAMT 

741 
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RİZE İLİ YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 

: KÖY YOLLARI 

O: 1 

25/9/2000 

!S,N 
o İŞİN ADI 

BASLA. 
Brrlş 

TARİHİ 
PROG EK 

PROG TOPL UYGL ÖDENEK TL HARCA.. TL 

11 

(REM. BETON KAPLAMA) 

MUHTELİF KcyyoHan beton kaplama 

fEKP.EM. BETON KAPLAMA» 

MERKEZ Pazart% 
GUNEYSU Adaeaml-Ycnlcami 

WJWgTSA?lATVAmî^i IHMAYI 

MUHTBJP Çap ve EbaltaKOçOk sanat yapılan 
vöblnatdiKBa İnşaatı 

26 

40 

P.ENI. BETON KAPLAMA TOPLAMI 
-rf~ 

28 
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5.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep Klavuzlu Barajının Ödeneğine ve ne zaman 
amlanacagına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeld Çakan'm cevabı (7/4959) *-

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın 
Zeki ÇAKAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 18.10.2001 

Mehmet A \ ^ 
Gaziantep MilletVelmll.' 

T.B.M.M. Başkanlık pivtikı Üyesi 

SORULAR 

1-2002 yılı bütçesinde Klavuzlu Barajı için nel ka/lar ödenek 
ayrılması düşünülmektedir? 

2-) Ayrılacak ödenek miktarı, söz konusu projenin biran önce 
hizmete alınabilmesi açısından yeterli olacak mıdır? 

3-) Ne zaman hizmete alınması planlanmaktadır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-f}TJS' 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

- 1 7 3 8 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nm 31.10.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4959-
11885/28394 sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet AY'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/4959-
11885 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. IçTüzüğü'nün 99'ncu maddesi gereği 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz aderim. 

Zeki ÇAKAN 
Bakan -^ 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET AY'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/4959-11885 Esas No.lu) 

Soru 1 : 
2002 yılı bütçesinde Klavuzlu Barajı için ne kadar ödenek ayrılması 

düşünülmektedir? 

Cevap 1: 
Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay illerini kapsayan, tarım ve enerji sektörlerinden 

birlikte yürütülen Orta Ceyhan Menzelet II.Merhale projesine 2002 yılı için tarım 
sektöründen 22,847 trilyon TL ve enerji sektöründen de 33,315 trilyon TL olmak üzere 
toplam 56,162 trilyon TL ödenek ihtiyacı tespit edilmiş, ancak YPK kararları ve 2002 yılı 
yatırım programı hazırlama esasları genelgesi çerçevesinde % 45 artışa göre tarım 
sektöründen 950 milyar TL ve enerji sektöründen de 17,1 trilyon TL olmak üzere toplam 
18,050 trilyon TL ödenek talep edilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü'nce 2002 yılında yatırımlar 
için toplam 7,438 katrilyon TL ödenek talep edilmiş ancak talebin %18,25'i olan 
1,357 trilyon TL ödenek verilmiştir. Bu ödenek çerçevesinde söz konusu projeye tarım 
sektöründen 1,050 trilyon TL, enerji sektöründen 17,1 trilyon TL olmak üzere toplam 
18,150 trilyon TL ödenek ayrılması öngörülmüş, henüz kesinlik kazanmamıştır. Projeye 
ayrılabilecek 18,150 trilyon TL ödenekten Klavuzlu Barajı ve HES inşaatına tahsis 
edilebilecek miktar 2002 yılı yatırım programı ve uygulama planının hazırlanmasından 
sonra kesinlik kazanacaktır. 

Soru 2: 
Ayrılacak ödenek miktarı, söz konusu projenin biran önce hizmete alınabilmesi 

açısından yeterli olacak mıdır? 

Cevap 2: 
Orta Ceyhan Menzelet II.Merhale projesine 2002 yılında ayrılması öngörülen 

ödeneğin yeterli olmadığı bilinmekle beraber ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve DSİ 
Genel Müdürlüğü'nün yatırımlarına ayrılan ödenekler dahilinde projeye daha fazla ödenek 
ayrılması mümkün olamamaktadır. Ancak, sene içerisinde ek ödenek imkanı doğduğu 
takdirde gereği yapılabilecektir. 

Soru 3: 
Ne zaman hizmete alınması planlanmaktadır? 

Cevap 3: 
Proje kapsamındaki Klavuzlu Barajına yeterli ödenek ayrılabildiği takdirde 2003 

yılında bitirilmesi programlanmıştır. Elektromekanik teçhizatının da 2002 yılında ihale 
edilerek, yıllık ödenek ihtiyaçları aynen karşılanabildiği takdirde 2005 yılında enerji 
üretimine alınması planlanmıştır. 
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6.- Amasya Milletvekili Ahmet tyimaya'nın, Suluova Pan-Et Entegre Tesislerine ve soğan 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı 
(7/4961) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki soruların, yazılı olarak cevaplandırılmaları dileği ile 
değerli Tarım v e Köyişleri Bakanımız Prof.Dr.Hüsnü Yusuf GÖKALP'a yöneltilmesi 
talep olunur. 19.10.2001 

arımla 
İYİMAYA 

Milletvekili 

SORULAR 

1-Genelde Türkiye'de öy^'^r Amasya'da soğan üreticilerinin 
sorunlarının çözümü İçin; aynen findık-limorı j \ i l ürünlerde olduğu gibi soğan 
ürününü d e "ihracatı teşvik primi" sistemine dahil edilmesi düşünülmekte midir? 

2-GeIecek için alternatif tarım konusunda Amasya genelinde 
yapılan çalışmalarınız var mıdır? Bu güne kadar alınan neticeler neler olmuştur? 

3-Suluova'da kurulu Pan-Et entegre tesisleri kapasitesinin çok 
altında çalışmaktadır. Bu tip tesislerin tam kapasite çalıştırılabilmesi için; 
Bakanlığınızca uygulamada olan veya uygulanması planlanan özel bir proje 
çalışmanız mevcut mudur? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1-01/ *f I ~ K V . . . / H / 2 0 0 1 ^ , 
KONU:Yazıh Soru önergesi \ Q K A S ' . ^ * " * " 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:31.10.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4961-11887/28402 Sayılı 
Yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Amasya Milletvekili Sayın Ahmet İYİMAYA' ya 
ait 7/4961-11887 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Hüsnü Y U S U T G Ö K A L P 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Ahmet İYİMAYA 
Amasya Milletvekili 

Esas No : 7/4961-11887 

Soru 1) Genelde Türkiye'de özelde Amasya'da soğan üreticilerinin 
sorunlarının çözümü için; aynen fındık-limon gibi ürünlerde olduğu gibi soğan ürünü 
de "ihracatı teşvik primi" sistemine dahil edilmesi düşünülmekte midir? 

Cevap 1)Bilindiği üzere, ülkemizde tarım ürünlerine yönelik ihracat teşvikleri, 
tarım ürünlerinin ticaretini uluslararası kurallara bağlayan Dünya Ticaret örgütü 
(DTÖ) Tarım Anlaşması çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu kapsamda, Para Kredi ve 
Koordinasyon Kurulu Tebliği ile DTÖ taahhüt seviyemiz ve ürünlerin ihracat 
potansiyeli dikkate alınarak ihracat iadesine konu olacak ürünler ve ödeme oranları 
tespit edilmektedir. 

Kuru soğan ürününde üretim miktar ve fiyatındaki gelişmeler ile dış pazar 
koşulları dikkate alınarak Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 99/3 sayılı Tebliği 
ile 1.10.1999-31.03.2001 döneminde, azami %15 oranında 17$/Ton ihracat iadesi 
uygulanmıştır. 

Bakanlığımız, 2000-2001 üretim sezonunda meydana gelen üretim artışı, iç 
tüketim miktar ve fiyatının yanı sıra dış pazar koşullarını inceleyerek kuru soğan 
ihracatının desteklenmesi yönündeki görüşlerini ilgili mercilere iletmiş bulunmaktadır. 
Bu doğrultuda yapılan çalışma ilgili makam tarafından Para Kredi ve Koordinasyon 
Kurulu'na intikal ettirilmiştir. 

Soru 2)Gelecek için alternatif tarım konusunda Amasya genelinde yapılan 
çalışmalarınız var mıdır? Bugüne kadar alınan neticeler neler olmuştur? 

Cevap 2Amasya il Müdürlüğü tarafından alternatif ürün geliştirme çalışmaları 
yapılmaktadır. 

Soru 3)Suluova'da kurulu Pan-Et entegre tesisleri kapasitesinin çok altında 
çalışmaktadır. Bu tip tesislerin tam kapasite çalıştırılabilmesi için; Bakanlığınızca 
uygulamada olan veya uygulanması planlanan özel bir proje çalışmanız mevcut 
mudur? 

Cevap 3)Bölgesel Hayvancılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi 
kapsamında sözleşmeli besicilik modeli uygulayan işletmelerde, Bakanlığımızca 
sadece teknik yardım yapılabilmektedir. 
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7.- Amasya Milletvekili Ahmet lyimaya'nın, Amasya-Suluova Organize Besi Bölgesi projesine 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Ahmet Kenan Tannkülu nun cevabı (7/4963) ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki sorunun, yazılı olarak cevaplandmiması dileği ile 
değerl i Sanayi v e Ticaret Bakanımız A.Kenan Tannkulu'ya yönelti lmesi ta lep 
olunur. 19.10.2001 

mla . y 
-.YA / 
letvekifl 

1-Suluova "ORGANİZE BESİ BÖLGESİ" projesi için 
Bakanlığınızca bu g ü n e kadar hangi çalışmalar yapılmıştır? Başlatılan çalışmalar 
var ise hangi z a m a n dilimlerinde yatırım programına alınabilecektir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Say ı : B 14.0.BHİ 01 - 2 _ ^ 2 _ l ( y . ı l . Z o o \ 
K o n u : Yazılı Soru ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

İlgi: 31.10.2001 tarih ve A.01.0 .GNS.0.10.00.02-7/4963-11889/28404 sayılı 
yazınız. 

Amasya Milletvekil i Ahmet İ Y İ M A Y A ' n ı n , " Amasya-Su luova Organize 
Besi Bölgesi projesine " ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırı lmasını istediği 
(7/4963) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir . 

Bilgilerinizi ve gereğini arzederim. 

[ e n a h T A N R I K U L U s 
S a n a y i ve T i c a r e t B a k a n ı / 
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AMASYA MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET İYİMAYA'NIN 
YAZILI SORUSUNA CEVABIMIZ 

Amasya-Suluova (Besi) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi, Bakanlığımız 2001 yılı Yatırım 
Programında "Etüd" karakteristiği ile "yeni proje" olarak yer almaktadır. OSB yer seçimi, Bakanlığımız 
elemanlarının da içinde yer aldığı Yer seçimi Komisyonunca 16.05.2000 tarihinde yapılmış ve Çardaklı 
Merası mevkiindeki alan OSB alanı olarak tespit edilmiştir. Adı geçen OSB yeri ile ilgili olarak 
18.07.2001 tarih ve 9395 sayılı yazımızla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş sorulmuştur. 
Anılan Genel Müdürlüğün görüşünün Bakanlığımıza intikalini müteakip, seçilen alanın mer'alık vasfı 
kaldırılacak ve ÇED raporu hazırlattırılacaktır. 

Yukarıda belirtilen işlerin tamamlanmasını müteakip, kamulaştırma ve projelendirme 
çalışmalarına başlanabilecek, 2002 yılındaki bütçe imkanları çerçevesinde proje için gerekli olabilecek 
ödenek ihtiyacının karşılanmasına çalışılacaktır. 

8.- Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, safran bitkisi üretimine ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/4980) 

T^CIV£ jüYJK .ılLLET İÇLİSİ SA^AiLIÛUA 

;\sa..ıuaxi sorularının Tarı-:i ve -<3yl5İari 3a«anı Sayın ndsnü vusüf 
ouAriLP «rafından yazılı ol3rak cavaplanoırıLnası nususunûd delaletleri
nizi arz ecerin. 23..1Û.2001 

karaoük Milletvekili 

3ünQ::üzde gerek QKB gsraksa ilaç sanayisinüe'küllanılan ve dünya 
,;ıiras Kenti Safranûalu'ya da ismim ^ren Safran üitKisi i lenin sadece 
Javutojası D̂/ünde ye t i k t ed i r . 

Su.ü: i - Safran aitx.isin.Ln üretLiiinm cüjaitılnası için nsriıaıui 
3ir projeniz var :.r-ıdır? 

3ü.<J: 2- Projeniz yoksa aunu ialiştimsK iQin ne yapayı üüjünu-
yorsunuz? 

yapılması 
c*Rj: 3- Safran üitkisi üreticilerine, gerek üretimin aaîıa rantaol 
sı, 'jerskse teşvik a;;ıac.ıyla i.-eüui ve e^itk'uesteji sa^lanaDllir 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1.01/ * f / K > 
KONU:Yazılı Soru Önergesi 

9 HAS!Ü W 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 31.10.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4980-11912/28491 Sayılı 
Yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen, Karabük Milletvekili Sayın Mustafa 
EREN'e ait 7/4980-11912 esas nolu, yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız 
görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 
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YAZIL! SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Mustafa EREN 
Karabük Milletvekili 

Esas No : 7/4980-11912 

Günümüzde gerek gıda gerekse ilaç sanayisinde kullanılan ve dünya miras 
kenti Safranbolu'ya da ismini veren Safran bitkisi ilçenin sadece Davutobası köyünde 
yetişmektedir. 

Soru 1)Safran bitkisinin üretiminin çoğaltılması için herhangi bir projeniz var 
mıdır? 

Soru 2)Projeniz yoksa bunu geliştirmek için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

Cevap 1,2)Dünya'da safran üretiminin başlangıç yeri olarak gösterilen 
Anadolu'da bu geleneğin kaybolmasına izin vermemek ve Safranbolu ilçesinde çok 
kısıtlı bir alanda yetiştirilerek kaybolmaya yüz tutan safranın üretimini teşvik ederek 
artırmak amacıyla Safranbolu ilçesinde 2001 yılında Bakanlığımız Genel Bütçesi 
içinde Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi ana başlığı altında, iki çiftçiye iki dekar 
alanda, alan çevirisi için kafes tel, demir, soğan temini konusunda proje uygulanmış 
ve proje özel İdare Müdürlüğü kaynakları ile finanse edilmiştir. 

Soru 3)Safran bitkisi üreticilerine, gerek üretimin daha rantab! yapılması, 
gerekse teşvik amacıyla maddi ve eğitim desteği sağlanabilirini? 

Cevap 3)Bugüne kadar üzerinde çalışma yapılmamış ve ekonomik öneme 
sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin ülke çapında araştırılacağı bölgesel alt projelerden 
oluşan bir "Ülkesel Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları 
Projesi" hazırlanmış bulunmaktadır. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün 
koordinatörlüğünde, bölgelerdeki tüm araştırma enstitüleri tarafından ve çeşitli 
üniversite (Ziraat ve Eczacılık Fakülteleri) ile özel sektör kuruluşları işbirliği ile, 2002 
yılında yürütülmesine başlanılacak projede, safran bitkisi de üzerinde çalışabilecek 
bitkilerden birisi olabilir. Bu proje kapsamında, safran bitkisi için geliştirilecek üretim 
teknolojileri, yöre üreticilerine deneme ve demonstrasyon çalışmalarıyla 
verilebilecektir. 
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9.- Bursa Milletvekili Kenan Sönmez'in, Uludağ Millî Parkına ilişkin sorusu ve Orman 
Nami Çağan'm cevabı (7/4982) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Nami ÇAĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 

Kenan SÖNMEZ 
Bursa Milletvekili 

Uludağ Milli Parkı ülkenin önemli kayak ve tatil merkezi Bursa'nın 
sembolüdür.Yaz-kış yoğun trafiğin yol açtığı kirlilik ve düzensizliğin çevreye 
zarar vermemesi, bu güzelliklerin tahrip olmadan gelecek kuşaklara aktarılması 
için Bursa il özel idaresi ve müteşebbislerin oluşturduğu altyapı kooperatifi 
yoğun çaba içindedir. 

Bu bağlamda sorularım; 

1- Orman Bakanlığı^Uludağ'ın girişine koyduğu gişe ile bu bölgeye her gelen 
ziyaretçiden giriş ücreti almaktadır. Yılda yaklaşık 500 milyar Tl'yi bulduğu 
söylenen bu kaynak nereye harcanıyor? 

2- Bölgenin korunması.temiz tutulması açısından bu kaynağın' Uludağ için 
harcanması daha doğru değil midir? 

3- Bursa il özel idaresi veya Altyapı Kooperatifi ile müşterek çalışmayı 
planlıyor musunuz? Daha iyi hizmet vermelerini sağlamak açısından 
bahsedilen kaynağı bu kurumlara aktarmak yararlı olmaz mı? 

T.C. 
ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon vo Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : KM.1.SOR/ — ^ O O - - ? ^ /6../Vİ./2001 
KONU : Sn. Kenan SÖNMEZ'in 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞI 
(Kan. ve Kar. Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: TBMM'nm 31.10.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4982-11914/28498 
sayılı yazısı 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kenan SÖNMEZ'in "Uludağ Milli 
Parkına ilişkin" 7/4982 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş 
olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof.Dr. Nami-'VAG'AN " 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KENAN SÖNMEZİN 
ULUDAĞ MİLLİ PARKINA İLİŞKİN 

7/4982 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- Milli Park ve benzeri korunan alanlarda, giriş ücreti tahsilatı, 2873 Sayılı 
Milli Parklar Kanunu'nun 18 inci maddesi gereğince yapılmaktadır. Uludağ Milli Parkı 
giriş ücreti olarak soru önergesinde olduğu gibi 500 milyar TL. olmayıp, 2001 yılı ekim 
ayı sonu itibariyle 286 milyar TL. gelir elde edilmiştir. Sadece Uludağ Milli Parkından 
değil bütün Milli Parkların giriş ücretlerinden tahsil edilen gelirler, Bakanlığımızca 
doğrudan kullanılamamakta, Maliye adına açılan merkezdeki Fon Hesabında 
toplanmaktadır. Elde edilen gelirlerin bir bölümü (yaklaşık olarak % 30-40'i) takip 
eden yılın Fon Bütçesi ile ülke genelindeki tüm Milli Park ve benzeri korunan alanların 
faaliyetlerine ayrılmaktadır. Bu nedenle, Uludağ Milli Parkından elde edilen gelirlerin 
tamamının, bu milli parkta harcanması mümkün olamamaktadır. 

3- Giriş kontrol üniteleri, milli park ve benzeri korunan alanların temsil edildiği, 
yapılan faaliyetler için giriş ücreti tahsil edilen ve aynı zamanda tanıtım, bilgilendirme 
vb. işlerde kullanılan mekanlardır. Giriş ücreti tahsilatları, Bakanlığımızın kendi 
imkanlarıyla veya ihale edilerek müstecir eliyle yapılmaktadır. Uludağ I. Gelişim 
Bölgesi gibi turistik tesislerin bulunduğu yerlerde alt yapı ve müşterek hizmetler, bu 
bölgelerde kurulan birlik veya kooperatifler tarafından yürütülmektedir. Sadece bu 
bölgelere turistik amaçlı hizmet götürmek için kurulan birlik ve kooperatiflere, Milli 
Parkın genelindeki tüm hizmetlerde kullanılmak üzere tahsil edilen giriş ücretlerinden 
kaynak aktarılması mümkün görülememektedir. 
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10.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artışa ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu'nun cevabı (7/5001) T. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Sanayi Bakanı Sayın Ahmet Kenan TANRIKULU'nun 
yazılı cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 

Mustafa'GEÇER -" 
HATAY MİLLETVEKİLİ 

5.1. 3 Ekim 2001 tarihinde açıklanan tüketici endeks verilerine göre aylık 
enflasyonun %5-6 civarında olduğu belirtilen ülkemizde, piyasadaki bazı 
temel gıda maddelerinin gerçek fiyatlarının aylık yüzde yüzün üzerindeki fiyat 
artışını nasıl açıklıyorsunuz? 

5.2. örneğin 1 Eylül 2001 tarihinde 5 lt'lik sıvı yemeklik yağın fiyatı 5 milyon 
civarında iken 1 Ekim 2001 tarihinde 15 milyon TL'ye yükselmesi, yine aynı 
tarihler arasında 400 bin TL olan 250gr.'lık margarinin 700 bin TL'ye 
yükselmesinin nedeni nedir? 

S.3.Basına yansıyan şekliyle sıvı ve katı yağlan üretiminde kullanılan katkı 
maddelerinin temininde sıkıntı olduğundan yağ üretiminin durmasına neden 
olabileceği belirtilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

5.4. Bu gelişmeler yıllar öncesi olduğu gibi yağ kuyruklarının başlamasının bir 
belirtisi midir? 

5.5. Bu olumsuz gelişmelerin önlenebilmesi için ne tür acil tedbirler 
almaktasınız? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B 14.0.BHİ 0 1 - 2 - " ^ ^ ı c •• > • 2_o«»\ 
Konu : Yazılı Soru ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

İlgi: 2.11.2001 tarih ve A.Ol .O.GNS.0.10.00.02-7/5001-1 1954/28574 sayılı 
yazınız. 

Hatay Milletvekili Mustafa G E Ç E R ' i n , "Bazı temel gıda ürünlerinin 
fiyatlarındaki artışa" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırı lmasını istediği 
(7/5001) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir . 

Bilgilerinizi ve gereğini arzederim. 

^Kenan^TSt f t İRIKULU ^ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA GEÇER'İN YAZILI 
SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

1,2) Ülkemizde bitkisel yağ tüketim alışkanlıkları incelendiğinde ayçiçek kökenli yağ 
tüketiminin, toplam bitkisel yağ tüketimi içerisindeki payının % 50'lerde olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla ayçiçeği üretiminde yaşanacak arz eksikliği, bitkisel yağ 
fiyatlarını da önemli oranda yükseltebilmektedir. 

Ülkemizde üretilen ayçiçeğinin Ocak 2002 sonuna kadar iç talebi rahatça 
karşılayacak düzeyde olduğu bilinmektedir. Buna rağmen son günlerde basında da yer 
aldığı üzere ham madde ve mamul bazında bir sıkıntının yaşanmasının ve bitkisel yağ 
fiyatlarının aşırı yükselmesinin nedenlerinin; 

-1998/99 üretim sezonunda 27,44 milyon ton olan dünya ayçiçeği rekoltesinin 
sürekli azalarak 2001/02 üretim sezonunda 22,5 milyon tona ve 1998/99 üretim 
sezonunda 850.000 ton olan ülkemiz üretiminin ise 2001/02 üretim sezonunda 550.000 
tona gerilemesi ile ayçiçeği ürününde dünya genelinde bir arz eksikliğinin oluşması, 

-Ülkemizde uygulanan dalgalı kur sistemi nedeniyle fiyatı ithalata bağlı olarak 
belirlenen ayçiçeğinin ithalat bağlantısı yapılırken sanayicinin çekingen davranması 
sonucu gerekli bağlantıların zamanında yapılamaması, 

-Ayçiçeği ithalatımızın büyük bir bölümünü yaptığımız Ukrayna ve Rusya'daki 
hasadın ülkemize göre geç olması, 

- Üreticiden fazlaca ayçiçeği tohumu alan ve halen ürünü stoklarında bulunduran 
sanayicinin spekülatif hareket ederek tohum ve ham yağ satışlarını durdurması 
neticesinde, rafinasyon yapan yağ sanayicisinin ham madde bulamaması, 

olduğu düşünülmektedir. 

3,4,5)Yüksek gümrük vergileriyle üretimi korunmaya çalışılan ayçiçeğinde yapılan 
spekülasyonun azaltılarak, tüketiciye bunun daha fazla yansımaması için ayçiçeği 
tohumunda ve ham yağında uygulanan gümrük vergilerinin diğer yağlı tohumlar ve bitkisel 
yağlarda uygulanan gümrük vergileri düzeyine indirilmesine ilişkin,'30.10.2001 tarihli 
2001/3171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 06.11.2001 tarihli ve 24575 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre ayçiçeği tohumunun ithalatında 
alınan gümrük vergisi % 0'a , ayçiçeği ham yağının ithalatında alınan gümrük vergisi ise 
% 12'e indirilmiş durumdadır. 

Gümrük vergisi oranlan, piyasa koşullan göz önüne alınarak, ihtiyaca göre Dünya 
Ticaret Örgütüne verilen taahhütlerimiz çerçevesinde artırılabilecektir. 

Gümrük vergilerinin indirilmesi ile rafinasyon yapan sanayici, dünya fiyatlarından 
ham madde temin edebileceğinden, ülkemizde spekülatif hareket ederek ham madde 
stoklayan ve satmayan sanayici ve tüccarda, spekülatif hareketlerine son vermiş olacaklar, 
ithalat ile rekabet edebilmek için dünya fiyatlarından satış yapmak zorunda kalacaklardır. 
Gümrük vergilerin indirilmesine yönelik olarak hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararının 
imzaya açılması ile birlikte, yağlık ayçiçeği tohumu fiyatlarının 650.000 TL/Kg'dan 
450.000 TL/Kg'a düştüğü gözlemlenmektedir. Rusya ve Ukrayna menşeli ürünlerin 
önümüzdeki günlerde ülkemize girişinin başlayacağı dikkate alındığında, gümrük 
vergisinin indirimi beklentisi ile ayçiçeği ve ham yağı ithalatının ertelenmesinden 
kaynaklanan fiyat artışları ve piyasa belirsizlikleri de giderilmiş olacaktır. 
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11.- Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, Bursa'da yerel bir gazetede yayımlanan Bursa Kültür, Sanat 
ve Turizm Vakfi ile ilgili habere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nejat Arseven'in cevabı (7/5005) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ F N A 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nejat ARSEVEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

^ÛrhanŞEN 
Bursa Milletvekili 

SORULAR 

1-14 .10 .2001 Tarihli Bursa Hakimiyet Gazetesinde sayın Mehmet Ali 
YILMAZ tarafından yazılan köşe yazısında Bursa Kültür, Sanat ve 
Turizm Vakfı adıyla faaliyet gösteren vakiin Yöneticilerince vakıf 
kaynaklarının çarçur edildiği, vakıf paralarının İstanbul'daki aracı 
firmalara kaptırddığı, konser organizasyonlarına emsallerine göre 
astronomik bedeller ödendiği iddia edilmektedir. 

Söz konusu köşe yazısı bir ihbar kabul edilip Bursa Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünce yada Vakıflar Genel Müdürlüğünce bahsekonu vakfın 
bağlantı ve ödemeleri ile ilgili herhangi bir işlem yapılmışmıdır? 

2- Bu güne kadar herhangi bir işlem yapılmamışsa bundan sonra yaptırmayı 
düşünüyormusunuz ? 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

(Nejat ARSEVEN) 

SAYI :B.02.0.009/ <i "5 & ANKARA 

KONU •••-Anv, 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

ILGÎ : 02 Kasım 2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5005-11970/28580 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Saym Orhan ŞEN'in Bursjı'.da yiroJİbiAgazâte-de yayımlanan 
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile ilgili soru ö^e&^'İalcahlıgım bağlı kuruluşu 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirildiğinden soruşturma 
sonucu ek cevap verilecektir. " — 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nejat ARSEVEN 
Devlet Bakanı 

12.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, bakanlığın faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Kültür 
Bakanı Istcmihan Talay'ın cevabı (7/50912) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Kültür Bakanı Sayın îstemihan 
T A L A Y tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını 
arz ederim. 

Mahmut GÖKSU X ^ — 
Adıyaman Milletvekili) 

1- Son bir yılda Bakanlığınızın katkılarıyla yapılan toplantı, panel,-şenlik, 
kültür günleri, sempozyum, festival, anma^jjünü v.b. kaç tanedir? 
Adlan nedir? Hangi tarihlerde yapılmıştır? 

2 - Bakanlığınızın ne tür bir katkısı olmuştur? Parasal katkıda 
bulunduklarınız hangileridir? Her birine ne kadar verilmiştir? 

3 - Bu tür faaliyetlere katılırken belli kriterler var mı? Varsa nelerdir? 
4 - Döneminizde Bakanlığınız tarafından kaç kitap yayınlanmıştır? 

İsimleri nelerdir? 
5- Bu kitapların seçimi neye göre olmaktadır? 

•756-
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T.C 
KÜLTÜR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.16.0.APK.0.12.00.01.940-'î>S<-'* l S / \ 1/2001 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.' nün 05 Kasım 2001 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-28650 sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU'nun "Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin' 
7/5012-12030 esas no'lu yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. tstemihan TALAY 
Bakan 

CEVAP 1-2-3: Kültür ve Sanat alanında olumlu katkılar sağlayacak talepler, bütçe 
olanakları da gözönünde bulundurulmak suretiyle, ülke düzeyinde, yerel, uluslararası kültürel 
etkinlikleri Devletimizin Ulusal kültür politikasına uygun olarak, ülkemizin kültürel 
değerlerini ve zenginliklerini yaşatıcı, yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve tanıtıcı (Şenlik 
"festival", anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, fuar ve 
benzeri) etkinliklerinde bulunan düzenleme komitelerine, kurum ve kuruluşlara mümkün 
mertebe her alana ve yurdun her köşesine hitap edecek şekilde işleme alınmaktadır. 

CEVAP 4-5: Bakanlığımızca yayımlanan bütün kitaplar Yayın Danışma Kurulları 
tarafından belirlenir. Yayın Danışma Kurulları Bakanlık Makamı'nın onayı ile sahasında 
uzman bilim adamı, yazar, şair ve sanatçılardan oluşturulur. 

Halen görev yapan Yayın Danışma Kurullarımız; Kültür-Sanat ve Bilim Tarihi Yayın 
Danışma Kurulu, Edebiyat Eserleri Yayın Danışma Kurulu, Çocuk ve Gençlik Kitapları 
Yayın Danışma Kurulu, Çeviri Eserler Yayın Danışma Kurulu, Cumhuriyet Kitaplığı Yayın 
Danışma Kurulu'dur. 

Kitaplar konusuna göre Yaym Danışma Kurulu gündemine alınır ve Kurullar ayda bir 
toplanarak gündeme göre kitapları değerlendirir. Yapılan incelemeler sonucunda baskıya 
değer bulunan kitaplann Bakanlıkça basılması için tavsiye karan alınır. Bütçe imkanlanna 
göre belli bir program içerisinde kitaplann basımı gerçekleştirilir. 
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13.- Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, TEAŞ-Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünde 
görevli bir işçinin başka santralde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Baltam Zeki Çakan 'in cevabı (7/5 017) <— 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞ'NA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Zeki 
ÇAKAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz 
ederim. 17. 10.2001 

Orhan ŞEN — 
Bu» en Milletvekili 

SORULAR: 

1-TEAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı Orhaneli Termik Santrali İşletme 
Müdürlüğünde 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak Aşçıbaşı., kadrosu ile çalışan 
3460 sicil numaralı Sayın Veyis SEVİNÇ 6/8/2001-6/11/2001 tarihleri arasında 
3 ay süre ile geçici görevli olarak Seyit Ömer Termik Santralinde 
görevlendirilmiştir. 

Bu görevlendirme hangi gerekçe ile gerçekleştirilmiştir ? 

2- Geçici görevlendirmede Orhaneli Termik Santralinde aşçı kadrolu 6, aşçı 
yardımcısı kadrolu 2 personel varken geçici görevlendirmede neden baş aşçı 
tercih edilmiştir ? 

3- Yapılan uygulama İş Kanununa ve toplu iş sözleşmesine uygunmudur ? 
'•: i» ;•» >: c 

4-Yörede geçici görevlendirme uygulamasının siyasi mülahazalarla 
gerçekleştirildiği kanati yaygındır Geçici görevlendirme uygulamasında iddia 
edildiği gibi siyasi mülahazalar etkili olmuş mu dur ? 

5-Bu geçici görevlendirme ile adı geçen şahsa geçici görev yolluğu, geçici görev 
tazminatı veya herhangi bir nam adı altında toplam kaç Lira ödenmiştir ? 

6-Bu uygulama ile Devlet zarara uğratılmamışmıdır ? 

7-Eğer Devletin zarara uğratılması söz konusu ise sorumluları hakkında bir 
işlem yapmayı düşünüyor musunuz ? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
Sayı : B.15.O.APK.0.23.300 _ | ̂ U ^ »17390 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 05.11.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12082 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Orhan ŞEN'in tarafıma tevcih ettiği 7/5017-12036 esas 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Zeki ÇAKAN 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ORHAN ŞEN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/5017-12036 esas no'lu) 

Sorul: 

TEAŞ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Orhaneli Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü'nde 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak Aşçıbaşı kadrosu ile çalışan 

3460 sicil numaralı Sayın Veyis SEVİNÇ 6/8/2001-6/11/2001 tarihleri arasında 3 ay 

süre ile geçici görevli olarak Seyit Ömer Termik Santralinde görevlendirilmiştir. 

Bu görevlendirme hangi gerekçe ile gerçekleştirilmiştir? 

Cevap 1: 

TEAŞ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Orhaneli Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü'nde 1475 sayılı iş Kanununa tabi olarak Aşçıbaşı kadrosu ile çalışan 

Veyis SEVİNÇ 06.08.2001-06.11.2001 tarihleri arasında Seyitömer Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü'nde 3 ay süreyle bağlı olduğu Başkanlığı ve çalıştığı işyeri 

tarafından meslek eğitimi amacıyla geçici olarak görevlendirilmiştir. 

Soru 2: 

Geçici görevlendirmede Orhaneli Termik Santralinde aşçı kadrosu 6, aşçı 

yardımcısı kadrolu 2 personel varken geçici görevlendirmede neden baş aşçı tercih 

edilmiştir? 

Cevap 2: 

Veyis SEVİNÇ, Aşçıbaşı olması nedeniyle veriminin yükseltilmesi ve mesleki 

becerilerinin arttırılması ayrıca, ilgilinin bilgi ve tecrübesinden faydalanılması için 

tercih edilmiştir. 

Soru 3: 

Yapılan uygulama iş Kanununa ve toplu iş sözleşmesine uygun mudur? 
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Cevap 3: 

Yapılan uygulama 4. Dönem İTİS'in 143.maddesine göre yapılmış olup bu 

maddede; "işveren çalıştırdığı işçilerin veriminin yükseltilmesine ve mesleki 

becerilerinin arttırılmasında işçi Sağlığı ve iş Güvenliğinin eksiksiz uygulanmasına 

dönük olarak mesleki bakımından gelişmelerini sağlayacak eğitimlerin yapılmasını 

sağlar.." denilmesinden dolayı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine 

uygundur. 

Soru 4: 

Yörede geçici görevlendirme uygulamasının siyasi mülahazalarla 

gerçekleştirildiği kanati yaygındır. Geçici görevlendirme uygulamasında iddia edildiği 

gibi siyasi mülahazalar etkili olmuş mudur? 

Cevap 4: 

Bu görevlendirmede herhangi bir siyasi mülahaza bulunmamaktadır. 

Soru 5: 

Bu görevlendirme ile adı geçen şahsa geçici görev yolluğu, geçici görev 

tazminatı veya herhangi bir nam adı altında toplam kaç lira ödenmiştir? 

Cevap 5: 

Bu görevlendirmede adı geçen şahsa 3 ay için toplam 479.985.050.-TL. 

harcırah ödenmiştir. 

Soru 6: 

Bu uygulama ile Devlet zarara uğratılmamış mıdır? 

Cevap 6: 

Bu uygulama ile kişinin mesleki bilgi ve becerisinin geliştirilmesi 

amaçlandığından Devlet zarara uğratmamıştır. 
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c •• 1 İ \ ? l İ 5 S a MUletvekili T e o m a n Özalp'in, Bursa Hindeki doâaleaz aboneliğine ilişkin sorulu ve 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'm cevabı (7/5021) ,—-

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıda belirttiğim soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sayın Zeki Ç A K A N tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu 
arz ederim. 

Saygılarımla. o O -

Teoman ÖZALP 
Bursa Milletvekili 

SORULAR: 

1. Bursa İlimizde Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile doğalgaz 
abonesi olmayan abonelerin, abone yapılması zorunlu hale 
getirilmiştir. Ancak bugünkü ekonomik krizde 300 Milyon 
TL.lik abonelik bedelini hangi vatandaşımız ödeyebilir? Abone 
olunmadığı takdirde, Mahalli Çevre Kurulu tarafından da 
verilen son tarih olan 30 Eylül 2001 tarihinden sonra cezai 
müeyyide uygulanacaktır. Vatandaş devletin iki kurumu 
arasında yani Botaş ile Mahalli Çevre Kurulu arasında sıkışıp 
kalmıştır. Abonelik bedelinin vatandaşın ödeyebileceği meblağa 
çekilmesi hususunda ne gibi çalışmalar yapıyor sunuz? Botaş'ın 
abonelik bedelini taksitlendirmesi mümkün müdür? 

2. Bilindiği gibi, ülkemizde yaşanan ekonomik krizle' birlikte bazı 
sivil toplum örgütlerinin Türk Lirasına itibar kampanyasına 
bizzat Sayın Başbakan destek vermiştir. Buna rağmen Botaş'ın 
gerek abonelik gerekse gaz fîyatlandırma hususunda doları baz 
alması sizce uygun mudur? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300 • /T'b 9 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığı'nın 05.11.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12082 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Teoman ÖZALP'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/5021-12082 esas no'lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

2akl uÇAKAN 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN TEOMAN ÖZALP'İN 

YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/5021-12040) 

S o r u l : 

Bursa İlimizde Mahalle Çevre Kurulu Kararı ile doğalgaz abonesi olmayan 

abonelerin, abone yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak bugünkü ekonomik krizde 

300 Milyon TL.lik abonelik bedelini hangi vatandaşımız ödeyebilir? Abone olunmadığı 

taktirde, Mahalli Çevre Kurulu tarafından da verilen son tarih olan 30 Eylül 2001 tarihinden 

sonra cezai müeyyide uygulanacaktır. Vatandaş devletin iki kurumu arasında yani Botaş 

ile Mahalli Çevre Kurulu arasında sıkışıp kalmıştır. Abonelik bedelinin vatandaşın 

ödeyebileceği meblağa çekilmesi hususunda ne gibi çalışmalar yapıyor sunuz? Botaş'ın 

abonelik bedelini taksitlendirmesi mümkün müdür? 

Cevap 1 : 

27 Mayıs 2001 tarih ve 24414 no'lu Resmi Gazete'de yaymlanan Bursa Valiliği'nin 

31.03.2001 tarih ve 4 no'lu Mahalli Çevre Kurulu Kararında " ... mevcut işlemlerin 

tamamlanması için 01.10.2001 tarihine kadar süre verilmesine, BOTAŞ Bursa İşletme 

Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve İl Çevre Müdürlüğü 

tarafından son uyarıların yapılarak, bu tarihten itibaren önünden doğal (jaz geçtiği halde 

bağlantılarını yaptırıp, doğal gaz almayan resmi ve özel kuruluşlara ait konut, iş yeri, 

sosyal tesisler, vb. hakkında mazeret belirtmeksizin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili 

maddelerine göre yasal işlem uygulanmasına" hükmü yer almaktadır. (EK-1) 

Ancak, 11.10.2001 tarih ve 10 no'lu İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 01.10.2001 

tarihine kadar verilen süre, abonelik işlemlerinin tamamlanabilmesi ve BOTAŞ Bursa 

Doğal Gaz işletme Müdürlüğünün ilave projelerinin hayata geçirilebilmesi için son olarak 

01.10.2002 tarihine kadar uzatılmıştır. (EK-2) Buna göre vatandaşın bu aşamada bir 
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sıkışıklığa veya herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalması sözkonusu değildir. Ayrıca 

abonelik sırasında alınan bedelin bir kısmı katılım bedeli diğer bir kısmı ise güvence bedeli 

( depozit) olarak alınmaktadır. Ancak, güvence bedeli abone adına BOTAŞ'ın 

hesaplarında tutulmakta olup, abonelik iptali esasında güncelleştirilerek iade edilmektedir. 

Bu kapsamda, malumunuz olduğu üzere, abonelik sırasında vatandaştan alınan katılım 

bedeli, proje muayene ve kontrol ücreti ve güvence bedeli, BOTAŞ'ın Tarifeler Yönetmeliği 

hükümlerine göre alınmaktadır. 

Soru 2 : 

Bilindiği gibi, ülkemizde yaşanan ekonomik krizle birlikte bazı sivil toplum 

örgütlerinin Türk Lirasına itibar kampanyasına bizzat Sayın Başbakan destek vermiştir. 

Buna rağmen Botaş'ın gerek abonelik gerekse gaz fiyatlandırma hususunda doları baz 

alması sizce uygun mudur? 

Cevap 2 : 

BOTAŞ'ın doğal gaz satış fiyatlandırma politikası, maliyet ve rekabet unsurlarının 

kombinasyonu ve piyasa koşullarının gerekleri çerçevesinde oluşturulmaktadır. 

Doğal gaz faaliyetinden kaynaklanan en önemli maliyet unsuru alım fiyatıdır. Alım 

fiyatları, dolar bazında tespit edilmekte ve uluslararası petrol ürünleri fiyatlarının 

değişimine bağlı olarak üç ayda bir revize edilmektedir. 

Alım maliyetlerinin toplam maliyet içindeki payının oldukça yüksek olması, alım 

fiyatlarının dolar bazında belirleniyor olması ve arz kaynağı ülkelere dolar olarak ödeme 

yapması nedenleri ile, BOTAŞ'ın fiyat sisteminde dolar kur değişimlerini gözönünde 

bulundurması kaçınılmazdır. 
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EK-1 

Tebliğler 

Mahalli Çtvre Kumlu K ^ n -

Karar No '•* 
Karar Tarihi ;3Jİ3/200l 

i ,MahS i l iÇ^^BursaV1 lu:Sn.AhFa«CU 

r-'K MaSıd '̂ JtaRTbn alm«cır. 

,^«*w»***»»MI«w•»* , , , , , , - p 

. . .„ dolma, »«bcbivte. mevcut işlemlerin « m - n N * » lfl.n lflOTJ 
Vl(lin dolması . vrç Dai re B l f . 
.4-m«ine 3OT.\S iılcime Müdurifijü. Bu>Mk|«Wf Be.e«ıyo 

: : 1"̂  
K^uaununlUi l l^e r ine^cv^^rnuysu l^ - . 

, « o i u ^ r u U n ta»*» — * b * b « f Oc:e, l , , 

û.fDOkgflay :2İO.OOO-U 

ÎÖO-5000 tcşOav -100.000-Tl 

fOOO-20000 Vîe,Oiy : 135.000-U 

. M *nn T( kademeli te* (fHfcîbin uyjulınmU'n». 
20000 VB 0»rl kg/Say : 150.000 - TL iade»»» 

Oy ^Irlii: >1« Vtaurar verilmî ur. 

Tebtt| olunur, 
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EK -2 

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 

KAH^gNO - - 1 ° 

i, Mahal» Çevre Kurulu * ^ ^ ^ ^ J ^ 0 l g * ^ 
sn Bakir TOKSO^un Başkanlığında aşağıda 11.10.2001 gunu aaa ı 
MudSüIopSl aalonundabplanarak aşa^a belirtilen kararlar, almıştır. 

1. a)3,.û3.2Q01 M h ve 04 no.u il Mahalli Çevre K J ^ * B ^ 
A bulunan resmi ve özel kuruluşlara ^ ^ ğ j M ^ « ^ < ^ ^ 

t : S * * t S » 9MR * yerlerde W d„nda 
başka bir yakıtın kullanılmamasına, 

cjllgüi kamu kuruluşlarınca işlemlerin takip edilmesine, 

W çağ, olarak " ^ f ^ ^ t f Ö ^ 
karş.tanmasında. telefon.fata İn emet vb. gareçle n ' ^ ™ E " J U haberleşme 
M t a r t ağma benzer biçimde M a n n n yarattg, fl^l ^ « " n ^ as ö " » ^ - - a»«* 
^ S ^ gere., « m ait ™ ™ £ £ £ S £ » K J S 

belirlenmesi koşulunun oelinlmes, için belediyelerce, Ilgın me 
^ T S t S a ' h e b a T e ş r n e ağlanndaki gareUl alt yapılarm oluştun^, i * UDİ»™ 
Türk'Telekomca belirienen makul sürelerin verilmesine, 

3 . a ) i l i r n M e S e h i r * v e k e r « 
.pankart, *5, tan vs.nin tespl a l i n d e ) J ^ ^ ğ ^ ^ ( ^ n t m » 

bulunulmasına, imhalarla Haili olarak "Karayolu T r # 
b)Yoi kenatignna-reklam amacıyla tonubn levha tarla g P ^ ^ 

Güvenliği'nin Sağlanma*. Yönünden, Yolun Y ^ ^ 
Alınacak Tedbirler ile Karayolu Dışında, ̂ ^ ^ S j ^ içinde., ilgi! 
d e m e l e r Hekkmda Yönetmelik" hükümler. £ ^ kurulu: 
Belediye Başkanlıkları, belediye* sınırları dışında yolun yepım 
tarafından istem yapılmasına, 
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15.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, et tüketimine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Hüsnü Yusuf Gökalp"in cevabı (7/5024) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakam Sayın Hüsnü Yusuf GÖKALP tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasında delaletleriniz talep olunur. 01.11.2001 

Saygılarımla 

Celal ADAN 
DYP İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

1- İngiltere'de ortaya çıkan Deli Dana hastalığının ülkemizde olmadığı 
açıklamalarına rağmen, halkımız özellikle büyükbaş hayvan etine karşı 
hala şüpheyle bakmaktadır. Şüphelerin tamamen ortadan kaldırılması 
amacıyla ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

2- İstanbul ilimizde tüketilen günlük 700 ton etin yaklâşik s%50'si kaçak 
yollardan sağlanmaktadır. Bunda; şehrin 70 km. dışındaki Sütlüce 
mezbahasının et nakli ve zaman kaybıyla ilgili olumsuz faktörleri de 
etkili olmaktadır. İstanbul'un kenar mahallelerinde her türlü denetimden 
uzak, sağlık koşullarda kurulan depolar, halk ve çevre sağlığım tehdit 
etmektedir. Bu duruma el koymak amacıyla; Bakanlığınız, Sağlık 
Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber yürütülecek bir 
çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1/01 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

il G KASIM 200Î 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 05.11. 2001 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5024-12050/28696 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Celal ADAN'a ait 
7/5024-12050 esas no'lu , yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Celal ADAN 
İstanbul Milletvekili 

Esas No : 7/5024-12050 

Soru 1-İngiltere'de ortaya çıkan Deli Dana hastalığının ülkemizde olmadığı 
açıklamalarına rağmen, halkımız özellikle büyükbaş hayvan etine karşı hala şüpheyle 
bakmaktadır. Şüphelerin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

Cevap1-Deli Dana Hastalığı (BSE) ile mücadele kapsamında, Bakanlığımızca 
81 ilde sinirsel hastalıklara özgü semptomları göstererek ölen veya kesilen tüm 
sığırlar ile mezbahada kesilen 30 ay ve üzeri yaştaki sığırlardan tesadüfi örnekleme 
yolu ile alınan numunelerin muayenesi ve izlenmesini kapsayan bir tarama sistemi 
uygulanmaktadır. Bu güne kadar yapılan muayenelerde müspet bir vakaya 
rastlanılmamıştır. 

1996 yılından bu yana BSE hastalığı bulunan hiç bir ülkeden bulaşmaya vasıta 
olabilecek canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatına müsaade edilmemiştir. BSE 
hastalığı 1997 yılından beri Ülkemizde ihbarı mecburi bir hayvan hastalığıdır. BSE 
hastalığının dünyadaki seyrini izlemek, Ülkemizdeki durumu değerlendirmek ve 
Ülkemiz içinde hastalığa karşı alınacak önlemlere ilişkin 2000 yılında bir BSE izleme 
ve Değerlendirme Komitesi oluşturulmuştur. 

Ülkemizde 1988-2000 yılları arasında yürütülen pasif survey çalışmaları 
çerçevesinde sinirsel belirti gösteren ya da sinirsel belirti göstererek ölen toplam 
1638 sığıra ait beyinler histopatolojik muayenelere tabi tutulmuş ve numunelerin 
tamamı BSE yönünden negatif bulunmuştur. 

Ülkemizde et ve kemik unlarıyla geviş getiren hayvanların beslenmeleri 1996 
yılından beri yasak bulunmaktadır. Et-kemik unu üreten Rendering tesislerinin 
üretimleriyle ilgili tüm önlemler Bakanlığımızca alınmıştır. 

Ülkemizde BSE hastalığı bulunmadığına dair hazırlanan bir rapor, Ülkemizin 
BSE yönünden epidemiyolojik durumunun tespiti için 30 Nisan 2Ö01 tarihinde AB'ne 
gönderilmiştir. Yine Ülkemizin BSE açısından ariliğinin veya geçici arilîptfn tespit ve 
teyidi için bir BSE risk analizi ve daha ayrıntılı bir rapor 999/2001 (EC) sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü gereği hazırlanarak Kasım ayı sonuna kadar 
AB'ne gönderilecektir. 

Ülkemizde halkımızın büyükbaş hayvan eti tüketimine şüphe ile bakmasına 
gerek yoktur. BSE hastalığına karşı insan ve hayvan sağlığımızın korunması 
yönünden alınması gereken tüm önlemler Bakanlığımızca alınmıştır. Bu kapsamda' 
Deli Dana (BSE) hastalığı olarak adlandırılan BSE ile ilgili olarak Bakanlığımız 
teşkilatı ve kamuoyuna yönelik broşürler hazırlanarak dağıtılmıştır. 
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Soru 2- istanbul İlimizde tüketilen günlük 700 ton etin yaklaşık %50'si kaçak 
yollardan sağlanmaktadır. Bunda; şehrin 70 km. dışındaki Sütlüce mezbahasının et 
nakli ve zaman kaybıyla ilgili olumsuz faktörleri de etkili olmaktadır. İstanbul'un kenar 
mahallelerinde her türlü denetimden uzak, sağlık koşullarda kurulan depolar, halk ve 
çevre sağlığını tehdit etmektedir. Bu duruma el koymak amacıyla, Bakanlığınız, 
Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir belediyesi ile beraber yürütülecek bir 
çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 2- Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden Sütlüce de herhangi bir 
mezbahanın mevcut olmadığı anlaşılmaktadır, istanbul iline giren etler İstanbul 
Büyükşehir belediyesine ait kesik et denetim noktalarında kontrol edilmektedir. Bu 
denetimler 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak 
çıkartılan yönetmeliğin 66. maddesi gereği etlerin nakledildikleri ve satıldıkları 
yerlerdeki kontrolünün belediyece yapılmasını teminen, istanbul İline sevk edilen 
etlerin muayene ve kontrol edilmek üzere , il veya ilçe Müdürlüklerince düzenlenen 
Yurtiçi Hayvan Maddelerinin Şevkine Mahsus Veteriner Sağlık Raporlarının gideceği 
yer ve adres bölümüne; Mezbahalar müdürlüğü Tuzla Aydınlıköy Kesik Et Muayene 
Merkezi veya Güngören Kesik Et Muayene Merkezi adreslerinin yazılması için 
28.08.2000 tarih ve HHKH-YHH-2713-025187 sayılı yazı ile bütün İl Teşkilatları 
talimatlandırılmışlardır. Ayrıca il genelinde bulunan kaçak et depolarının takip ve 
denetimlerinin yine ilgili belediye ekiplerince yapılması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, İstanbul ilinde Bakanlığımızca 7 adet 1.sınıf özel mezbaha ve 
2 adette 3. Sınıf belediye mezbahası ruhsatlandırılmıştır. 

©E 
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DÖNEM : 21 YASAMA YILI : 4 

22 NCİ BİRLEŞİM 

20 . 11. 2001 SALI 

Saat: 12.00 

K I S I M L A R 
1 

2 

3__ 

4 

5 

6 

7 

8 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı konular 

hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşül
mesine aynlması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile sözlü sorulann görüşülmesi, sunuşlar ve 
işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2. - İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilen Gündemin Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan 

Gelen Diğer İşler kısmının 275 inci sırasında yer alan 723 Sıra Sayılı Türk Medeni Kanunu Tasansının bu kısmın 7 nci 
sırasına, 276 ncı sırasında yer alan 724 Sıra Sayılı Kanun Tasansının 8 inci sırasına alınması ve Türk Medeni Kanunu 
Tasansının üzerinde yapılacak görüşme ve oylamalarda; 

a) Tasannın bölümler halinde; 
1. - Başlangıç ve birinci kitap Kişiler Hukuku kısmının 47 nci maddesine kadar birinci bölüm, s 

2. - 47 nci maddesinden 118 inci maddesine kadar olan kısmının 2 nci bölüm, 
3. - İkinci kitap Aile Hukuku kısmının 118 inci maddesinden 282 nci maddesine kadar olan kısmının üçüncü bölüm, 
4. - 282 nci maddesinden 396 ncı maddesine kadar olan kısmının 4 üncü bölüm, 
5. - 396 ncı maddesinden 494 üncü maddesine kadar olan kısmının 5 inci bölüm, 
6. - Üçüncü kitap Miras Hukuku kısmının 494 üncü maddesinden 575 inci maddesine kadar olan kısmının 6 ncı bölüm, 
7. - 575 inci maddesinden 683 üncü maddesine kadar olan kısmının 7 nci bölüm, 
8. - Dördüncü kitap Eşya Hukuku kısmının 683 üncü maddesinden 779 uncu maddesine kadar olan kısmının 8 inci 

bölüm, 
9. - 779 uncu maddesinden 939 uncu maddesine kadar olan kısmının 9 uncu bölüm, 
10. - 939 uncu maddesinden sonuna kadar olan kısmın 10 uncu bölüm olarak görüşülmesi, 
b) Tasannın tümü üzerinde Gnıplar, Hükümet ve Komisyon adına yapılacak konuşmalann 40'ar dakika (bu süre bir

den fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) kişisel konuşmalann 10'ar dakika; bölümler üzerinde Gruplar, Hükümet ve 
Komisyon adına yapılacak konuşmalann 20'şer dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) olması, 

c) Maddeler okunmaksmn sadece bölümlerin ayn ayn oylanması ve bölümler üzerinde verilen önergelerin kabulü 
halinde o bölümün kabul edilen önerge ile birlikte oylanması, 

d) Bölümler üzerinde Komisyon ve Hükümetin birer, milletvekillerinin de 3 önerge verebilmesi, 
e) 724 Sıra Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasansının bir bölüm 

olarak görüşülmesi ve tasannın sadece tümü üzerinde görüşme yapılması ve tümü üzerinde Gruplar, Hükümet ve Komis
yon adına yapılacak konuşmalann 20'şer dakika, kişisel konuşmalann 10'ar dakika olması, maddeler okunmaksmn 
tümünün oylanması; tasan üzerinde Hükümet ve Komisyonun birer milletvekillerinin de 3 önerge verebilmesi, önergelerin 
kabulü halinde tümünün kabul edilen önergelerle birlikte oylanması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kumlun 18.10.2001 tarihli 9 uncu birleşiminde kabul edilmiştir.) 
3. - 14.11.2001 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün 

Sonullarının Araştınlarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/10) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonunun 697 Sıra Sayılı Raporu ile Yumurta Üreticilerinin Sonınlannın Araştınlarak Alınması Gereken 
Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kumlan (10/8) Esas Numaralı Meclis Araştınnası Komisyonunun 596 Sıra Sayılı 
Raporunun Gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmının 1 inci ve 2 nci sırasında yer almasının ve görüşmelerinin 
20.11.2001 Salı günkü Birleşimde yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kumlun 14.11.2001 tarihli 20 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
4. - Genel Kumlun 20 Kasım 2001 Salı günü 12.00-16.00'ya kadar Özel Gündemde Yer Alan 697 ve 596 Sıra Sayılı 

Araştınna Komisyonu raporlannın görüşmelerinin bitimine kadar; 21 Kasım 2001 Çarşamba ve 22 Kasım 2001 Perşembe 
günleri de 12.00-16.00 saatleri arasında çalışmalannı sürdürmesinin; 21 Kasım 2001 Çarşamba günkü Birleşimde sözlü 
sorulann görüşülmemesinin Genel Kumlun Onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kumlun 15.11.2001 tarihli 21 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
*Plan ve Bütçe Komisyonu 22.11,2001 Perşembe 

20.11.2001 Salı Saat: 11.00 
Saat: 1.1.30 23.11.2001 Cuma 

*Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Saat: 11.00 
20.11.2001 Sah * Dışişleri Komisyonu 
Saat: 11.00 22.11.2001 Perşembe 
21.11.2001 Çarşamba Saat: 10.00 
Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ GÜNDEMİ 
22 NCİ BİRLEŞİM 20 . 1 1 . 2001 SALI Saat: 12.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 Arkadaşının, Tekstil ve Konfeksiyon Sek

törünün Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/10) (S. Sayısı: 697) (Dağıt
ma tarihi : 14.11.2001) 

2. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 Arkadaşının, Yumurta Üreticilerinin Sorunla
rının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi 
ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/8) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tarihi : 14.11.2001) 

3 - S E Ç İ M 

5q? 

4 - O Y L A M A S I YAPILACAK İŞLER 

5p 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

&k 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Dönem : 21 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 697) 

Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 Arkadaşının, 
Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunlarının Araş
tırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İliş
kin Önergesi ve (10/10) Esas Numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu Raporu 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tekstil ve konfeksiyon sektörü; ikibuçuk milyon kişiye doğrudan, on milyon kişiye dolaylı sağ
ladığı istihdam, işçi, Maliye ve SSK'ya yaptığı ücret, vergi, prim ödemeleri, elli milyar dolara yakın 
döviz girdisi, yan sanayiye katkısı, tükettiği enerjiye ödedikleri ve benzer konularda yarattığı kat
ma değeri ve pamuk gibi önemli hammaddesi, bol ve ucuz işgücü avantajı ile Türkiye'nin ve bulun
dukları illerin en önemli ve özellikli lokomotif sektörüdür. 

Tekstil; İstanbul, Bursa, Tekirdağ, İzmir, Adana, Kayseri gibi tekstil merkezleri ile yeni gelişen 
Kahramanmaraş, Gaziantep, Denizli, Aydın, Antalya, İçel, Manisa, Malatya, Kocaeli, Edirne gibi 
illeri ve tüm Türkiye'yi ilgilendirmektedir. 

Özellikle, 1995 yılından itibaren sektöre yapılan yoğun yatırımlar sonucunda teknolojinin 
büyük ölçüde yenilenmesi ve kapasitenin artması ile sektörün rekabet gücü olumlu yönde etkilen
miştir. 1996 yılında, ülkemiz dünyada tekstil ve konfeksiyon sanayiine en fazla yatırım yapan ül
keler arasında ilk sıralarda yer almıştır. 1997 yılında da artış gösteren yatırım eğilimi 1998 yılından 
itibaren yavaşlamıştır. 

1997 yaz aylarında patlak veren Asya krizi, Avrupa ülkelerinin de içinde olduğu birçok ülkenin 
ekonomisini sarstı. Küresel karakterli sarsıntı, ekonomik yavaşlama ve talep daralması 1998 yılın
da da dünya ticaretini etkilemeye devam etti. Global kriz dünya konjonktürüne damgasını vururken 
tekstil sektörü de bundan nasibini aldı. AB genelinde bir talep daralmasının olması, ihracatının yüz
de altmışını AB ülkelerine yapan sektörü olumsuz bir şekilde etkiledi. 

Asya krizi atlatılamadan Ağustos 1998'de Rusya Federasyonunda yaşanan ekonomik kriz, 
Rusya ile yapılan ihracatı, bavul ticaretini, Laleli Pazarını büyük ölçüde etkilemiş ve mevcut pazar
lardaki daralma ve kayıplar sektörde sorunları derinleştirmiştir. 

Rusya krizi, AB ülkelerinde talep daralması, tekstili yeni pazarlar arayışına itmiş, ancak, sonuç 
alınamamıştır. Tüm tekstil merkezlerinde üretim ve istihdam düşüşü yaşanmıştır. Sektörde zorunlu 
izinler, vardiyaların azaltılması, işten çıkarmalar, iş yerlerinin geçici ve devamlı kapatılması ve if
laslar baş göstermiştir. 

Kriz tüm sektörü ve tekstil bölgelerini ekonomik ve sosyal boyutu ile etkilemiş, toplumda sos
yal dengeler bozulmuştur. 

Krizden etkilenen bölgeler bakımından farklılıklar ve özellikler bulunmaktadır. Örneğin, Bur
sa gibi sentetik hammaddeli mamuller üreten yerler, Uzakdoğu ülke mallarının rekabetine açık ol
duğu için Uzakdoğu ülkelerinin rekabet edilemez fiyat kırmaları yüzünden ayrıca etkilenmişlerdir. 
Bu nedenle krizin tüm boyutlarının tekstil merkezlerinde, yerinde ayrı ayrı incelenmesinde fayda 
vardır. 



— 2 -

Sektörün sorunları, hali ve geleceği ile; çözüm önerileri çeşitli platformlarda tartışılmaktadır : 
Sanayi ve ihracata aktarılan kredilerin daralması ve finans sorunu, sektörün bankacılık sek

törünün kıskacından kurtarılması, Türk Eximbank'ın kredi imkânlarının artırılması, standartlaşma 
ve kaliteye önem verilmesi, marka yaratılması, elektrik enerjisinin ucuz ve kaliteli temini, ihracat
çıların KDV iadelerini zamanında almaları, sektörde haksız rekabetin önlenmesi, sigortasız işçiler, 
çocuk işçiler, kaçak ve ucuz mal girişi, anti-damping yasalarının tavizsiz uygulanması, sektörün 
yapısal sorunları, sektör içi dış ticaret şirketlerinin tekstil alanındaki KOBİ'ler arasında yaygınlaş
tırılması, Dış Ticaret veya Tekstil Bakanlığı kurulması, tekstil eğitimi, tekstil makineleri, ihtisas 
gümrükleri, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan problemler gibi hususlar ve bunların etkileri ve 
çözüm önerileri gündemdedir. 

Türk sanayiinin en hızla büyüyen ve avantajlı sektörü olan tekstil ve konfeksiyon; gelecek yüz
yılda da Türkiye'nin ve birçok ilimizin lokomotif sektörü olacaktır. Bu nedenle "Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri" sektör temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ve Yasama Meclisince birlikte ele alın
malı, sektör Ürünlerinin dünya pazarlarında pazarlanmasına maddî ve manevî destek verilmelidir. 

Yukarıda sunulan ve araştırma sırasında belirecek nedenlerle Anayasanın 98 ve TBMM 
içtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca "Tekstil Merkezlerinde İnceleme Yapmak Suretiy
le, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunları, Geleceği ve Alınması Gereken önlemlerin Araş
tırılması" için bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

25.5.1999 
Ertuğrul Yalçmbayır 

Bursa 
Ali Er 

İçel 
Cengiz Altınkaya 

Aydın 
Ali Doğan 

Kahramanmaraş 
Mehmet Çakar 

Samsun 
Abdülbaki Erdoğmuş 

Diyarbakır 
Rıfat Serdaroğlu 

İzmir 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 
Yaşar Eryılmaz 

Ağrı 
Levent Mıstıkoğlu 

Hatay 

Turhan Tayan 
Bursa 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Sefer Ekşi 
Kocaeli 

Beyhan Aslan 
Denizli 

Mecit Piruzbeyoğlu 
Hakkâri 

Yılmaz Karakoyunlu 
İstanbul 

Enis Sülün 
Tekirdağ 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Kenan Sönmez 
Bursa 

Sühan Özkan 
İçel 

Musa Öztürk 
Adana 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Süha Tanık 
İzmir 

Yaşar Okuyan 
Yalova 

Evren Bulut 
Edirne 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Şamil Ayrım 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 
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I. BÖLÜM 

1.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU: 

Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR ve 31 arkadaşı tarafından 25.05.1999 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen Meclis Araştırması önergesinde, Tekstil ve 
Konfeksiyon sektörünün ülkemiz açısından önemine değinilmekte; söz konusu sektörde iki buçuk 
milyon kişiye doğrudan, on milyon kişiye de olaylı olarak istihdam sağlandığı ifade edilmektedir. 
Önergede devamla, sektörün katkılarının yoğun istihdamla sınırlı kalmadığı, ödediği sigorta prim
leri ve vergiler ile Maliye ve Sosyal Sigortalar kurumuna, yaptığı ihracat ile de ülke ekonomisine 
büyük katkıda bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca ülkede yan sanayiin gelişmesine büyük katkı sağ
ladıkları, bu özelliği ile hem bulundukları ilin hem de ülkenin önemli bir lokomotif sektörü olduğu 
ifade edilmektedir. 

Uzun bir süreden beri zor durumda olan Tekstil ve Konfeksiyon sanayi ile ilgili olarak şöyle 
denilmektedir; 

"Özellikle, 1995 yılından itibaren Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii sektörüne yapılan büyük 
yatırımlar sonucu, mevcut teknoloji büyük ölçüde yenilenmiş, sektörün üretim kapasitesi geniş
lemiş ve bütün bunların neticesinde sektörün rekabet gücü büyük ölçüde artmıştır. Söz konusu sek
törde 1996 yılından itibaren görülen yükseliş 1997 yılında da artarak devam etmiş, ancak 1998 
yılından itibaren yavaşlamıştır. 

1997 yaz aylarında patlak veren Asya krizi, Avrupa ülkeleri de dahil birçok ülkenin ekonomisini 
sarsmıştır. Küresel karakterli sarsıntı, ekonomik yavaşlama ve talep daralması, 1998 yılında da dün
ya ticaretini etkilemeye devam etmiş ve ülkemiz tekstil sektörü de bundan olumsuz yönde etkilen
miştir. Avrupa Birliği ülkeleri genelinde yaşanan talep daralması, ihracatının büyük bir bölümünü 
bu ülkelere yapan Tekstil ve Konfeksiyon sanayiimizi de olumsuz yönde etkilemiştir. 

Asya krizi henüz tam olarak atlatılmadan, bu defa da 1998 yılında Rusya Federasyonu'nda 
yaşanan ekonomik kriz, bu defa Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatı ve bavul ticaretini, 
dolayısıyla da Laleli pazarını büyük ölçüde etkilemiş, bunun sonucunda da, mevcut pazardaki 
daralma ve kayıplar bu sektörde sorunların derinleşmesine yol açmıştır. 

Birbirini takip eden bu krizler sonrasında sektör; yeni pazar arayışlarına geçmiş, ancak bun
da başarılı olamamıştır. Neticede, tüm tekstil merkezlerinde üretim ve istihdam düşüşü yaşanmış, 
sektörde zorunlu izinler, vardiyaların azaltılması, işten çıkarmalar, iş yerlerinin geçici veya devam
lı kapatılması ve iflas olayları meydana gelmiştir. Dolayısıyla kriz tüm sektörü ve tekstil bölgelerini 
ekonomik ve sosyal boyutu ile etkilemiştir. 

Ayrıca krizden etkilenen bölgeler arasında da farklılıklar ve özellikler bulunmaktadır. Örneğin 
"Bursa gibi sentetik hammadde mamulleri üreten yerler, uzakdoğu ülkeleri mallarının rekabetine 
açık olduğu için, bu ülkelerin rekabet edilemez fiyat kırmaları yüzünden ayrıca etkilenmiştir." denil
mekte ve ülkemizde tekstil ve konfeksiyon sanayiinin yoğun olduğu bölgelerde incelemeler 
yapılarak, sorunlarının tespiti ve sektörün geleceği açısından çözümüne ilişkin alınması gereken ön
lemlerin araştırılması için Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 
ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılması istenilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 
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1.2. KOMİSYONUN KURULUŞU : 

Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR ve 31 arkadaşının Anayasanın 98 inci ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca verdiği önerge; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.06.1999 tarihli 18 inci birleşiminde okunmuş daha son
ra 02.01.2001 tarihli 38 inci ve 09.01.2001 tarihli 41 inci birleşimlerinde Genel Kurul'da görüşül
müş ve Genel Kurul'un 711 sayılı kararı ile; önergede belirtilen hususları araştırmak üzere bir 
Komisyon kurulmasını kararlaştırmıştır. Genel Kurul kararında ayrıca, kurulacak olan Komisyonun 
13 üyeden oluşmasına, Komisyonun çalışma süresinin, Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Katip üye 
seçiminden sonra başlamak üzere, 3 ay olmasına ve gerektiğinde Komisyonun Ankara dışında da 
çalışması hususuna yer verilmiştir. 

Bu kararı takiben Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17.01.2001 tarihli 45 inci 
birleşimde Komisyona üye seçimi yapılmıştır. Yapılan seçim sonucunda; 13 üyeden oluşan Komis
yona Anavatan Partisinden Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR ile İstanbul Milletvekili 
Emre KOCAOĞLU, Demokratik Sol Partiden Bursa Milletvekili Ali Rahmi BEYRELİ, Denizli 
Milletvekili Mehmet KOCABATMAZ ile Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat DAYANIKLI, Mil
liyetçi Hareket Partisinden Bursa Milletvekili Orhan ŞEN, Denizli Milletvekili Salih ERBEYİN ile 
İstanbul Milletvekili Mustafa VERKAYA; Doğru Yol Partisinden Bursa Milletvekili Teoman 
ÖZALP ile Denizli Milletvekili Mehmet GÖZLÜKAYA; Fazilet Partisinden de Bursa Milletvekil
leri Faruk ÇELİK, Mehmet Altan KARAPAŞAOĞLU ve Konya Milletvekili Özkan ÖKSÜZ seçil
mişlerdir. Ancak, 23.01.2001 tarihinde, Fazilet Partisi Bursa Milletvekili Faruk ÇELİK'in Komis
yondan istifasıyla boşalan üyeliğe, TBMM Genel Kurulunun 23.01.2001 tarihli 47 nci Birleşimin
de Fazilet Partisi Bursa Milletvekili Ahmet SÜNNETÇİOĞLU seçilmiştir. 

Genel Kurulun 17.01.2001 tarih ve 711 sayılı kararı gereğince 18.01.2001 tarihinde toplanan 
10/10 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, Başkanlık Divanı seçimini yaparak, Başkan
lığa Bursa Milletvekilli Ertuğrul YALÇINBAYIR'ı, Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Mus
tafa VERKAYA'yı, Komisyon Sözcülüğüne Bursa Milletvekili Ali Rahmi BEYRELİ'yi ve Komis
yon kâtip üyeliğine de Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat DAYANIKLI'yı seçmiş ve çalışmalarına 
başlamıştır. 

1.3. KOMİSYONUN GÖREV, YETKİ VE SÜRESİ: 

Komisyonumuz; Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 ve 105 
inci maddeleri ile İçtüzüğün diğer genel hükümleri çerçevesinde görev yapmıştır. 18.01.2001 
tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul 
tarafından kendisine verilen 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını sonuçlandıramamıştır. Bu nedenle 
çalışmalarını tamamlayabilmek için, İçtüzüğün 105 inci maddesi hükmüne göre Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulundan bir aylık ek süre talep etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunun 18.04.2001 tarihli 86 ncı Birleşiminde, Komisyonumuza 18.04.2001 tarihinden 
başlamak üzere 1 aylık ek süre verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 



- 9 -

II. BÖLÜM 

2.1. KOMİSYON ÇALIŞMALARI: 

18.01.2001 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon ilk toplantısında; çalışma stratejisini 
belirlerken, temel ilke olarak, yapılacak olan çalışmaların tam bir açıklık içerisinde yürütülmesini 
benimsemiştir. Bu çerçevede, Komisyona ulaşan her türlü bilgi ve belgenin kamuoyu ile paylaşıl
masını, ayrıca Komisyon çalışmaları hakkında bilgi edinmek isteyen her kişi, kurum veya kuruluşa 
kolaylık sağlamak amacıyla, TBMM bünyesindeki İnternet sitesinde bir vveb sayfası oluşturul
masını ve bu sayfada, iletişim kolaylığı için bir de e-posta adresine yer verilmesini kararlaştırmış, 
bunu da süratle gerçekleştirmiştir. 

Komisyon çalışmalarını; 

1. Kişi, kurum ve kuruluşların bilgilerine müracaat; 
2. Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün yoğunlukta olduğu bölgelerde incelemeler yapmak; 
3. Çeşitli Kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar sonrasında elde ettiği belgeleri; değerlen

dirilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. 

2.1.1. Kişi, Kurum ve Kuruluşların Bilgilerine Müracaat: Komisyon; ilk toplantısında belir
lediği çalışma ilkeleri çerçevesinde, Tekstil ve Konfeksiyon sektöründeki sorunları tespit için, ön
celikle sektörün temsilcileri ile birebir görüşme yapmayı kararlaştırmıştır. Bu karar çerçevesinde, 
ilk olarak; Tekstil ve Konfeksiyon sektöründeki işverenleri temsil eden, Tekstil İşverenleri Kon
federasyonu (TİSK) yetkilileri ile sektör çalışanları adına üç işçi Konfederasyonu (Türk-İş, DİSK 
ve Hak-İş) yetkililerini, daha sonra da Tekstil ve Konfeksiyonla ilgili İhracatçı Birlikleri, Türkiye 
Giyim Sanayicileri Derneği, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği ve KOSGEB yetkililerini 
Komisyona davet ederek, sektörün sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi almıştır. 

Ayrıca, söz konusu sektör ile ilgili gördüğü Kamu kurum ve kuruluşlarından; Maliye Bakan
lığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Eximbank, 
KOSGEB, BOTAŞ ve TEDAŞ'ın yetkilileri ile de görüşerek, konuya ilişkin uygulanmakta olan iş
lemler hakkında bilgi almıştır. 

2.1.2. Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Yoğunlukta Olduğu Bölgelerde Yapılan İncelemeler: 
Komisyon, Ankara'da yapmış olduğu bilgilenme toplantıları yanında, sektörün yoğun olduğu böl
gelerde de incelemelerde bulunmuştur. Bu doğrultuda ilk incelemesini 10.02.2001 tarihinde Teks
til ve Konfeksiyon merkezlerinden biri olan Bursa'da gerçekleştirmiştir. Daha sonra sırasıyla, 
15-18.02.2001 tarihilerinde Adana, Kahramanmaraş; 16-18.03.2001 tarihleri arasında İzmir, Aydın; 
Uşak, 23-24.03.2001 tarihlerinde Denizli; 29.03.2001 - 01.04.2001 tarihleri arasında Kayseri, 
Gaziantep, Malatya, Adıyaman; 12 - 15.04.2001 tarihlerinde de İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da in
celemelerini devam ettiren Komisyon, bu sayede sektör temsilcileri ile bire bir görüşme imkanı bul
muş, Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün sorunları ve buna ilişkin çözüm önerileri hakkında sektör 
temsilcilerinin görüşlerini alma fırsatı bulmuştur. 

2.1.3. Bilgi ve Belgeler: Komisyonumuz dört ay süren çalışmaları boyunca 19 toplantı, 14 
inceleme gezisi ve 350'nin üzerinde yazışma yapmıştır. Bu faaliyetler sonucunda gerek inceleme 
yaptığı bölgelerden, gerek Komisyon toplantılarında verilen ve gerekse internet aracılığı ile gön
derilen; 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın Tekstil özel İhtisas Komisyonu Raporu, 
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Türkiye Tekstil Sanayii İşverenler Sendikası'nın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hüsamettin ÖZKAN'a göndermiş oldukları 06.11.2000 tarihli "Tekstilin Sorunları Ve Çözüm Yol
ları" başlıklı rapor, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 23.01.2001 tarihinde Komisyona sunduğu "Türk 
Ekonomisindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı rapor, 

Öz İplik-İş Sendikası'nın 23.01.2001 ve 30.01.2001 tarihlerinde Komisyona gönderdiği "Teks
til ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı farklı raporlar, 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın 24.01.2001 tarihinde Komisyonumuza gönder
diği, "Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Raporu", Kahramanmaraş Tekstil Sanayicileri Birliği'nin 
"Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Haksız Rekabeti Önleyici ve Kayıt İçi Ekonomiyi 
Destekleyecek Mevzuat Değişiklikleri"ne ilişkin değerlendirmesi ile "Kahramanmaraş Ekonomik 
Raporu", 

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenler Sendikası Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin Komis
yonumuzun 30.01.2001 tarihli toplantısında sundukları "Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sanayiinin 
Temel Sorunları" başlıklı raporu, 

KOSGEB Küçük ve Orta ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın 
31.01.2001 tarihinde Komisyonumuza gönderdiği KOSGEB Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii Sek
törü Kurulunun görüş ve önerileri, 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 31.01.2001 tarihinde Komisyonumuza gön
derdiği değişik zamanlarda hazırlanmış sektördeki sorunlar ve çözümlerine ilişkin raporlar, 

Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Başkanı'nın 06.02.2001 tarihli Toplantıda Komisyonumuza 
sunduğu "Tekstil Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı rapor, 

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı'nın 06.02.2001 tarihli toplantıda 
Komisyonumuza sunduğu "Türk Deri ve Deri Ürünleri Sektörünün Güncel Durumu" başlıklı rapor, 

Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı'nın 06.02.2001 tarihli toplantıda Komis
yonumuza sunduğu "Laleli Penceresinden Dış Ticarete Bakış" ve "Bavul Ticaretinin Yapısı-Sorun-
ları ve Çözüm Önerileri" başlıklı raporlar, 

Denizli Sanayi Odası'nın 06.02.2001 tarihinde Komisyonumuza gönderdiği "Tekstilin Sorun
ları" başlıklı rapor, 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığının 06.02.2001 tarihinde 
Komisyonumuza gönderdiği "Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü 2000 Yılı İhracat Performans Değer
lendirmesi" başlıklı rapor, 

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Komisyonumuzun 08.02.2001 tarihli toplantısın
da sundukları "Türkiye Giyim Sanayiinin Acilen Çözüm Bekleyen Sorunları" başlıklı rapor, 

Dış Ticaret Müsteşarlığımın 08.02.2001 tarihinde Tekstil ve Konfeksiyon Sektörüne yönelik 
olarak gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin rapor 

Komisyonun 10.02.2001 tarihinde Bursa'daki incelemeleri sonrasında yaptığı toplantıda 
sunulan; 

— Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliğinin, "Suni Sentetik Elyaf ve İplik Sektöründe Mev
cut Durum ve Alınması Gereken Önlemler" 
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— Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Halil Rıfat ALPAY'ın " Tekstil Krizi" hakkındaki raporu, 

— Bursa Dokumacılar Odasının raporu, 

— Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının "Tekstil Sektörünün, Genel Yapısı, Sorunları, Çözüm 
Önerileri" başlıklı raporu, 

Komisyonun 16.02.2001 tarihlerinde Adana'daki incelemeleri sonrasında yapılan toplantıda 
Adana Sanayi Odası tarafından Komisyonumuza sunulan" Türkiye Tekstil Sektörü, Yatırım Teşvik
leri, Haksız Rekabet, Çözüm Önerileri" başlıklı rapor, 

Komisyonun 17.02.2001 tarihinde Kahramanmaraş'taki incelemeler sonrasında yapılan toplan
tıda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Komisyonumuza sunulan" Tekstil ve Kon
feksiyon Sektörünün Sorunları ve Çözümleri" başlıklı rapor, 

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MUSİAD) Bursa Şubesi Başkanı tarafından Komis
yona sunulan 09.02.2001 tarihli "Tekstil-Konfeksiyon Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri"ne 
ilişkin rapor, 

Denizli Ticaret Odasının 22.02.2001 tarihinde Komisyonumuza sunduğu "Denizli Tekstilinin 
Dünü, Bugünü ve Problemleri" başlıklı raporu, 

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Genel Sekreter-
liği'nin 28.02.2001 tarihinde Komisyonumuza gönderdiği, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet BALDUK tarafından hazırlanan 
"Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Durumu, Sorunları ve Alınması Gereken Önlemler" başlıklı 
raporu, 

Adana Sanayi Odası tarafından hazırlanarak 14.03.2001 tarihinde Komisyonumuza sunulan 
"Tekstil-Konfeksiyon Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı raporu, 

Komisyonun 16.03.2001 tarihinde İzmir'deki incelemeleri sonrasında yaptığı toplantıda Ege 
Giyim Sanayicileri Derneği tarafından Komisyona sunulan "Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün 
Genel Yapısı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı raporu, 

Komisyonun 16.03.2001 tarihinde İzmir'de yapılan toplantıya katılan Manisa Sanayi ve 
Ticaret Odası Başkanlığınca sunulan "Türkiye'de Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunları ve 
Çözüm Önerileri" başlıklı Rapor", 

Komisyonun 17.03.2001 tarihinde Aydın'daki incelemeleri sonrasında yaptığı toplantıda 
sunulan; 

— Aydın Ziraat Odası Başkanı tarafından Komisyona sunulan "Dünya'da, Türkiye'de ve Ay-
dın'da Pamuk" başlıklı rapor, 

— Aydın Ticaret Odası Başkanı tarafından Komisyona sunulan "Tekstil ve Konfeksiyon Sek
törünün Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı rapor, 

— Aydın Valiliğinin Komisyona sunduğu "Aydın İli Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü" rapor, 
Komisyonun 17.03.2001 tarihinde Uşak'taki incelemeleri sonrasında yaptığı toplantıda; 
— Uşak Valiliğinin Komisyona sunmuş olduğu "Uşak ilinde yaşanan sorunlara ve çözüm-

leri"ne ilişkin rapor, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 



- 1 2 — 

— Uşak Sanayici Pamuklu Dokumacılar Esnaf Odası Başkanı tarafından Komisyona sunulan 
Uşak merkezindeki Dokuma Tezgahlarının ve dokuma işyerlerinin, buna bağlı diğer mesleklerin 
(Kilim dokuma, Battaniye dokuma, Karnetçi, iplik imalatçısı, haşılcının bugünkü durumunu belir
ten raporu, 

— Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın sunduğu "Uşak, tacir ve sanayicilerinin sorunları" başlık
lı rapor, 

Sümer Holding Genel Müdürlüğü tarafından Komisyona sunulan "Türkiye'de Tekstil 
Sanayiinin Durumu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Sanayileşme Süreci ve Bu Süreçte Sümer Hol-
ding'in Yeri" başlıklı raporu, 

Komisyonun 23.03.2001 tarihinde Denizli'deki incelemeleri sonrasında yaptığı toplantıda 
"Denizli Sanayici ve İşadamları Dernekleri Platformu'nun 57. Hükümetten talepleri" başlığı ile 
sunulan belge, 

BUGİAD (Bursa Aktif Genç İşadamları Derneği) 22.03.2001 tarihinde Komisyonumuza sun
dukları " Türkiye'de Tekstil Sektörünün Durumu" başlıklı raporu, 

Komisyonun 03.04.2001 tarihli toplantısında DETKİB (Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İh
racatçı Birliği) Yönetim Kurulu Başkanvekili Raşit Güntaş tarafından Komisyona sunulan Birliğin 
görüşlerine ilişkin rapor, 

Komisyonun 29.04.2001 tarihinde Gaziantep'teki incelemeleri sonrasında yaptığı toplantıda 
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı tarafından Komisyona sunulan "Tekstil ve Konfeksiyon Sek
törünün Sorunları" başlıklı raporu, 

Komisyonun 13.04.2001 tarihinde İstanbul'da yaptığı toplantıda sunulan, 
— Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin sunduğu "2001 Yılı İlk Üç Aylık Değerlendirme 

Raporu", 

— Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği'nin sunduğu "Tekstil Terbiye Sektörünün 
Çözüm Önerileri", 

— Konfeksiyon Yan Sanayiciler Derneği'nin sorunlar ve çözüm önerilerini içeren yazısı, 

— İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği'nin sunduğu "Hazırgiyim ve Kon
feksiyon Sektörünün Güncel Sorunları ile İhracat Performansına Etki Eden Başlıca Faktörler" baş
lıklı raporu, 

— İstanbul ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri Ortak Yönetim Kurulunun sun
duğu "Türk Deri ve Deri Ürünleri Sektörünün Güncel Durumu" başlıklı raporu, 

— Amerikan Tekstil İmalatçıları Kurumunun sunduğu "Tutulmamış Sözler: Son Beş Yılda 
Dünya Ticaret Örgütü Kapsamında ABD Tekstil ve Giyim Ürünlerinin Dünya Pazarına Girişi Hak
kında Rapor", 

— DİSK Tekstil İşçileri Sendikası tarafından sunulan rapor, 
Komisyonun 14.04.2001 tarihinde incelemelerde bulunduğu Çorlu'da yaptığı toplantıda Tekir

dağ Valisi tarafından Komisyona sunulan rapor, 

20.04.2001 tarihinde Komisyona sunulan Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü için Adana Sanayi 
Odası tarafından kanun ya da uygulama tebliği olarak mevzuat hazırlanmasına yönelik önerileri, 
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Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin 20.04.2001 tarihinde Komisyona sunduğu "Tür
kiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçişi, İhracat, Üretim ve İstihdamdan Geçer" başlıklı raporu; komis
yonun çalışmalarında değerlendirilmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Komisyona 01.01.2001 İtibariyle "İstatistiklerle 
Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü" ne ait istatistik rakamları (Raporumuzun sonunda verilmektedir) 

Komisyonumuz çalışmalarını Mayıs ortalarında sonuçlandırarak hazırlayacağı raporu bilgi 
için, TBMM Genel Kuruluna, gereği için de Başbakanlık ve ilgili kuruluşlara göndererek uygulan
ması için tavsiyelerde bulunacaktır. Ancak, kriz nedeniyle zor durumda olan sektörün beklemeye 
tahammülünün kalmadığının da bilincinde olan Komisyonumuz, ilk aşamada, sektöre biraz da ol
sa hayatiyet kazandırmak, içine düştüğü karamsarlıktan kurtarmak için bazı acil önlemlerin alın
masının gerekliliğini düşünmüştür. Bu düşünce ile gerek sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmeler 
ve gerekse sektörün yoğun olduğu bölgelerdeki incelemeleri sırasında, tespit ettiği sorunların 
arasından çözümü açısından zamana gerek duyulmadan hemen uygulanabilir olan bazı tespitlerini 
bir paket halinde, Başbakan Sayın Bülent ECEVİT ve Başbakan Yardımcıları Sayın Devlet BAH
ÇELİ, Sayın Mesut YILMAZ ve Sayın Hüsamettin ÖZKAN'a, bir yazı ekinde sunmuştur. Böylelik
le, uzun süreden beri krizden çıkmak için yoğun çaba harcayan sektör işverenleri ile çalışanlarına 
biraz da olsa bir moral verilmek istenmiştir. 

2.1.4. Gerek Komisyonda Gerekse Sektörün Yaygın Olduğu Bölgelerde Dinlenen Sektör Tem
silcilerinin Sorunlara İlişkin Açıklamaları ve Çözüm önerileri: 

Ülkemiz Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün 1997 yılından başlayıp, günümüze kadar artarak 
gelen sorunlarını araştırmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından görev
lendirilen Komisyonumuz; sektörün sorunlarını tespit etmek üzere; tekstil ve Konfeksiyon sektörü 
işverenlerini temsil eden "Türkiye İşverenler Sendikası" yetkililerini, sektördeki emekçiler adına üç 
işçi konfederasyonunun (Türk-İş, Hak-İş ve DİSK) temsilcilerini, Türkiye Giyim Sanayicileri Der
neği ile İhracatçı Birlikleri temsilcilerini Komisyona davet ederek dinlemiştir. Ayrıca, Bursa, 
Adana, Kahramanmaraş, İzmir, Aydın, Uşak, Manisa, İstanbul, Edirne, Çorlu, İnegöl, Kayseri, 
Gaziantep, Denizli, Adıyaman, Malatya'da, sektör temsilcileri ile bire bir görüşmelerde bulunmuştur. 

2.1.4.1. Komisyonun Bilgisine Başvurduğu Kişilerin (İşveren Sendikaları, İşçi Konfederasyon
ları, Birlik ve Dernek temsilcileri) Yaptığı Açıklamalar: 

2.1.4.1.1. 30.01.2001 Tarihli Toplantı : Komisyonumuz sektörün sorunlarını tespit etmek 
üzere, tekstil ve konfeksiyon sektörü işverenlerini temsil eden "Türkiye İşverenler Sendikası" yet
kilileri ve sektördeki emekçiler adına da, üç işçi konfederasyonunun (Türk-İş, Hak-İş ve DİSK) 
temsilcilerini Komisyona davet ederek dinlemiştir. 

Komisyonun bilgisine başvurduğu, Türkiye İşverenler Sendikası adına Komisyonda barkoviz-
yon ile kısa bir sunuş yapan Türkiye İşverenler Sendikası danışmanı ekonomist Dr. Binhan OĞUZ, 
Türkiye'deki tekstil ve hazır giyim sanayiinin olağanüstü bir krizden geçmekte olduğuna dikkat 
çekerek, Türk Tekstil sanayiinin yıllardır Türk ekonomisinin lokomotif gücü olma görevini üst
lendiğini, bugün, içinde bulunduğu zor koşullara rağmen bunu devam ettirmeye de kararlı ol
duğunu ifade etmiştir. Devamla, sektörle ilgili istatistik rakamlarına bakıldığında, Tekstil sek
törünün Türkiye ekonomisi açısından öneminin daha rahat kavranabileceğini ileri sürerek, sek
törün, gayrı safı milli hasılanın % 16'sını, ihracatın % 37'sini, istihdamında %26'sı gibi, Türk 
ekonomisi açısından çok büyük bir parça oluşturduğunu, bu yüzden, sektördeki bunalımın, Türk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 



- 1 4 — 

ekonomisinde ve sosyal dengelerde büyük sorunlar yaratacak güçte olduğuna dikkat çekmiştir. Ay
rıca, mevcut bunalımın devam etmesinin, ileride, küresel pozisyonumuzda da olumsuzluklara yol 
açacağını bu nedenle sorunun, sadece sektörün değil, genelde Türkiye'nin halledilmesi gereken 
büyük bir sorunu olduğunu ileri sürmüştür. 

Dr. Binhan OĞUZ; sanayileşmesini hızla sürdüren ülkemizde, tekstil ve konfeksiyon sek
törüne, bu güne kadar 150 milyar dolar civarında bir yatırım yapıldığını, bunun sonucu olarak da, 
ülkemizin bugün, Avrupa Birliği, hatta dünya çapında, büyük bir kapasiteye sahip olduğuna dikkat 
çekmiş, Türkiye'nin teşvikli yatırımlarla geldiği noktada, ring iplik kapasitesinin, Avrupa Birliğinin 
yüzde 90'ına eşit duruma geldiğini, mekikli dokuma tezgâhı kapasitesi bakımından da, Avrupa Bir
liğinin yüzde 80'ine ulaştığını belirterek, Türkiye'nin bu sektörden kolay vazgeçemeyeceğini vur
gulamış, devamla: 

"Bu kadar önemli olan tekstil ve hazır giyim sektörü, olağanüstü bir krizin içindedir. Sektörde, 
çok önemli, haksız rekabet ortamı mevcuttur. Bu, dampingli mallar ve dahilde işlemenin saptırılarak 
yapılmasıyla oluşan haksız ithalat gibi hususlar, sektörün gücünü tüketmektedir. Bugün, kayıtsız ve 
kaçak ithalat dahil, yılda 1 milyar metrekare kumaş ithal edilmektedir. Bu da 100 000 kişinin işsiz 
kalması demek anlamına geliyor. Yine, 300 000 tonu resmî, gerisi kaçak, 500 000 ton civarında ip
lik ithal edilmektedir. Bu da 50 000 kişinin, istihdamının kaybı anlamına gelmektedir. Sektörün bu 
temel sorunlarından kurtarılması için gerekli, acil önlemlerin alınması gerekmektedir. Aksi halde, 
bunalım giderek derinleşecektir. 

Türk iplik ve kumaşında, kapasiteler atıl kaldıkça, bu fasit daire devam ettikçe, maliyetler art
makta, dolayısıyla, tekstil ve hazır giyim sektörü, her şeyiyle dışa bağımlı bir konuma doğru git
mektedir. 

Sektörde, haksız rekabeti oluşturan, kayıt dışı ekonomi vardır. Kayıtsız, kaçak işçi çalıştıranlar 
çok avantajlı bir konumdadır. Çalışma Bakanının da telaffuz ettiği gibi, ülkemizde 1 milyon yaban
cı kaçak işçi bulunmaktadır. Faturasız ve düşük faturalı satışlar, Serbest Bölgelerdeki yolsuzluklar, 
sektörü zorlamaktadır. Yani, tüm bunlar, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını tahrip edecek boyut
lara ulaşmaktadır. Ayrıca, kaçak işçi çalıştırılmasından dolayı, tahsil edilmeyen vergi ve sosyal 
sigorta primleri gibi ödemeler nedeniyle devlet ve sosyal güvenlik sistemi önemli kayba uğramak
tadır. 

Yüksek maliyetlerle yapılan önemli yatırımlar sonrasında, hep Ümit edilen, çok önemli bir ih
racat ivmesinin kazanılması, dünya pazarlarında daha yüksek paylar alınmasıydı. Ancak, 1980'ler-
den beri bu ivme yakalanamamıştır. 1980 ile 1985 arasında, tekstil ihracatı ikiye katlanmış; konfek
siyon ihracatında ise 1980'de sadece 83 milyon dolarlık bir ihracat, 1990'a gelindiğinde, 3 milyar dolar 
civarına yükselmiş; ama daha sonra bu ivme yavaşlamış ve bugün, durma noktasına gelmiştir. 

1997-1999 arası, toplam tekstil hazır giyimde ihracat -durmuştur- diyebileceğimiz bir noktaya; 
yani sadece yüzde 0,8'lik bir artışa ulaşmıştır. Bunun sebebi, 1997 yılı sonrası Asya'da, daha sonra 
Rusya'da meydana gelen kriz ve nihayetinde 1999 yılında ülkemizde yaşanan felaketler gös
terilebilir. Ancak, bu krizlerden bağımsız olarak geçmişe baktığımızda, ihracatta sorun olduğunu 
görürüz. 2000 yılı rakamları bize, tekstil ihracatımızın sadece yüzde 1 artmış olduğunu, geçen sene 
gerileyen konfeksiyon ihracatımızın, bu sene de yüzde 1 gerilediğini göstermektedir. 

Yani; sorunlar, sektörde yapısaldır. Türkiye'de büyük bir yüksek maliyet sorunu var. Enerji, 
hepimizin bildiği gibi, hem yetersiz hem de rakiplerimizden daha pahalı. Tekstilde, bugün maliyet-
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leri etkileyen işçilik ücretleri Türkiye'de 700 dolar civarında. Halbuki, Avrupa pazarında, önemli 
rakiplerimizden, Endonezya'daki işçi ücretleri 57 dolardır. Yani sektör tıkanıklık içindedir. Durum 
böyle iken, sosyal ödemeler ve vergi mevzuatımızın da sanayicimize getirdiği yeni ek yükler, sek
tör için büyük sorun oluşturmaktadır. 

Sektörün ihracatta tıkandığı noktalardan biri de, Avrupa Birliğinin aldığı kararlardan kaynak
lanmaktadır. Tekstil sektörünün ihracatının % 65'i Avrupa Birliğine yönelik; ancak, Gümrük Bir
liğindeki mevcut konumumuz dolayısıyla, Avrupa Birliğinin aldığı kararlarda Türkiye söz sahibi 
değil. Avrupa Birliği, hiçbir şekilde bizim söz sahibi olamadığımız, tek taraflı olarak anlaşmalar 
yapıyor, kararlar alabiliyor. Türk tekstil sanayiinin müthiş bir kaynak sorunu var. Sektör, yüksek 
faizler nedeniyle büyük bir işletme sermayesi erozyonuna uğramış durumdadır. Ayrıca; Eximbank 
kredileri de yerli üretime aktarılmamaktadır. 

Yerli üretim ve kayıtlı istihdamı destekleyecek, acil çözümler üretilmesi gerekiyor. Buna 
paralel olarak, "Belçika örneğinde olduğu gibi, kanunla gerçekleşecek, rehabilitasyon program
larına, uzun vadeli yeniden yapılandırma programlarına, ihtiyaç vardır." şeklinde ifade etmiştir. 

Daha sonra, söz alan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim USLU; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Tekstil sektörünün içerisinde bulunduğu krizi bizzat tanımak üzere, bir komisyon 
oluşturmasını ve kurulan Komisyonun da, meselenin muhataplarıyla, doğrudan görüşme yapmasını 
çok önemli gördüğünü ifade ederek; tekstilde yaşananların yeni olmadığını, 1987'den beri var olan 
ve özellikle de son dönemlerde derinleşen, adeta geliyorum diye bağıran bir sorun olduğunu belirt
miştir. Bu konuda işveren ve işçi temsilcileri olarak, hükümetleri çeşitli toplantılarda uyarmalarına, 
konuya ilişkin çözüm önerilerinde bulunmalarına rağmen, maalesef hiçbir gelişme olmadığını ve 
bugün içinde bulunduğumuz noktaya gelindiğini hatırlatarak, Komisyonun yapacağı çalışmanın 
faydalı olacağını ummak istediğini ifade etmiş, devamla: 

"Tekstilin sorunlarını, makro politikalardan kaynaklanan sorunlar, sektörden kaynaklanan 
sorunlar ve sendikal sorunlar diye üçe ayırmak gerekir. Makro politikalardan kaynaklanan sorun
ları, genel olarak ekonomik politikalardaki tercihlerden kaynaklanmaktadır. Bunların ayrıntılarına, 
zaman darlığı nedeniyle fazla girmeyeceğim. Ama; bir yanlışlık sonucu basın mensuplarına 
dağıtılan ve elimize geçen, Devlet Planlama Müsteşarlığınca "Hizmete Özel" hazırlanmış 27 
Haziran 2000 tarihli Ekonomik ve Sosyal Konseyi brifingi ek değerlendirme notunda, ki, Ekonomik 
Sosyal Konsey üyelerine bizzat verilmiş bir rapor değildir, bu raporda, uygulanan ekonomik 
politikaların hedeflerinin, ücret ve gelir hedeflerinin tutmayacağından, kur politikalarındaki yanlış
tan cari dengelerdeki açığa kadar hemen her alanda, Devlet Planlama Teşkilatı duyduğu kaygıları, 
tıpkı geçmişte bizim tekstil işverenleri ve ilgili sendikalarla birlikte yaptığımız uyarılar gibi, 
hükümete yapmış, lakin hükümetin politikalarında bir değişiklik olmamıştır. Ama, yıl sonu gel
diğinde, Devlet Planlama Teşkilatı haklı çıkmış ve hedeflerde yüzde 50 oranında bir sapma olmuş
tur. Dolayısıyla, uygulanan makro politikalara ilişkin hedeflerin revize edilmesi, olaya doğrudan 
taraf ve sorumlularının öngörüleri, tespitleri, teklifleri dikkate alınması gerekirken bu yapılmamış
tır. Bu nedenle, bugün yaşadığımız krizin birinci derecede sorumlusu hükümet ve hükümet 
politikalarıdır. 

Enflasyon kur farkındaki yüzde 18-20 civarındaki sapmanın üretici kesime ve özellikle tekstil 
sektörüne olumsuz etkisi ortada. Yine, öteden beri hep söylenip gelen ve bilinen şeyi tekrar etmek 
istiyorum, sektörde çok ciddî kayıt dışı bir çalışma var. İstatistiklere göre 2,5 milyon insan tekstil 
sektöründe çalışmaktadır. Bunun 500 000'i sendikalı gözükmektedir, o rakamlar da tam gerçeği yan-
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sıtmamakla beraber, 2 milyon insan kayıt dışıdır. Buradan Hazinenin ve SSK'nın kaybı, yaklaşık 
1,5 katrilyon civarındadır. Sendikalı işyeri, rakip işyerinde sendika olmaması nedeniyle, sadece 
dışarıda, Endonezya'daki işçilik maliyetleriyle rekabet etmekle kalmayarak, kendi içerisinde de bir 
rekabet yaşamaktadır. Sendikalı, sigortalı işçi çalıştıran işyeriyle, sendikasız, sigortasız işçi çalış
tıran işyeri arasında haksız bir rekabet var. 

Endonezya örneğinde; işçi ücreti olarak verilen 57 doların Endonezya'daki alım gücü bakımın
dan, reel olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama, şüphesiz açlık sınırı değildir. Oysa bizde, 
700 dolar. Maliyetin yarısı, vergi, sigorta, geçmişte zorunlu tasarruf, şimdi işsizlik sigortası gibi, 
çeşitli kesintilerle, devlete gidiyor. Kalan yarısı, ortalamada 300 dolar işçiye gidiyor. 0,300 doların 
da alım gücü ortada. Ne anlama geldiğini, piyasa koşullarını, pazarı, fiyatı bilen herkes takdir 
edebilir. 

Buna rağmen, Türkiye'de işçilik maliyetleri, özellikle tekstil sektörü için ifade ediyorum, krizin 
öncelikli sorunu değildir. Çünkü, elimizdeki notlara baktığımız zaman, Almanya'da işçilik ücret
lerinin maliyet üzerindeki etkisi yüzde 24 olduğunu görüyoruz. Siz, saat başına 4,1 euro olan bir 
maliyetle rekabet edeceksiniz; yani, bu aslında imkân. Ama, Doğumuza baktığımız zaman, bu im
kanımızın, bizim için bir dezavantaja dönüştüğünü görmek mümkün. 

Serbest piyasada, şüphesiz, devlet, ekonomik faaliyetin içerisinde olmamalıdır, ama; serbest 
piyasada hepten bir başıboşluk da olmamalıdır. Devletin düzenleyici, teşvik edici bir rolü olmalıdır. 
Yani, sermaye sorununun çözümlenmesinden teknolojiye, teknolojiden yeni pazar stratejilerine 
kadar, Devletin ve Hükümetin bir kısım katkıları olmalıdır, kaygıları olmalıdır. Ama, Hükümetimiz
den böyle bir kaygıyı, böyle bir katkıyı maalesef görebilmiş değiliz. 

Devlet Planlama Teşkilatı raporunda faizlerin yükselmesinden duyulan kaygı ifade edilmek
tedir, ancak; o günden, günümüze gelinceye kadar, bu konuda hiçbir ciddî tedbir alınmamıştır. Faiz
ler hâlâ yükselişini sürdürüyor. Bu ülkede, kayıt altında çalışan işletmelerle, vergisini ödeyen işlet
meler cezalandırılmaktadır; yani, sanayici, üretici ve sendikalı sigortalı çalışan kesim, kısaca üretici 
kesim diyeceğimiz kesim, cezalandırılmaktadır. Uygulanan sistemin anlamı budur. Tam tersine, 
mevzuat, kayıt dışı çalışmayı da teşvik eder durumdadır; oysa, elbette finans açısından teşvikler ol
malıdır; ama, bu teşviklerin yanında, sosyal teşvik unsuru da mutlaka dikkate alınmalıdır. Yani, iş
veren çalıştırdığı işçi sayısını artırdıkça, ödeyeceği faturaların azalması, üzerindeki yükün hafif
lemesi gerekmektedir. Oysa bizde, tam tersine artmaktadır. 

Bu, uygulanan politikalarda, konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, işin sahipleri maalesef 
dışlanmıştır. Onların öngörüleri, teklifleri, tespitleri çok fazla dikkate alınmamıştır. 

Tekstil, Türkiye'nin çok stratejik ve ciddî bir potansiyeli; ama, buna ait bir ulusal tekstil 
politikası ve programı oluşturulmamıştır. Yani, Hükümetin dikkate alacağı, politikalarına yan
sıtacağı, ulusal tekstil programı hâlâ yok. Böyle bir programımız olsaydı, ihtisas gümrükleri çok 
daha etkin çalışacak ve hatta bazı kotalar gündeme gelmiş ve kriz bu kadar derinleşmeden önlem
ler alınmış olacaktı. 

Genel olarak tekstil sorununu, Türkiye'nin makro ekonomik politikalarından çok bağımsız 
düşünemeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Hükümetin özel bir tekstil politikası, ulusal bir tekstil 
politikası olmalı. Bunu, taraflarla birlikte geliştirmeli ve bu kriz döneminin aşılması bakımından 
mutlaka üretici kesimler üzerindeki yükleri hafifletici geçici yeni düzenlemeler yapılması gerek
mektedir." Şeklinde ifade etmiştir. 
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Öz İplik-İş Sendikası Başkanı Yusuf ENGİN ise sektördeki toplu sözleşmelerin tıkandığını, 
bunun, sektörde genel grev anlamına geldiğini ifade ederek, sanayiimizin lokomotifi olmaya devam 
eden tekstil sanayiinde, gerek işverenin, gerekse sektörde çalışan işçinin moralsizlik içerisinde ol
duğunu, geleceğinden endişe duyduğunu, bunun da, üretime, kaliteye ve ülke ekonomisine olumsuz 
olarak yansıdığını belirtmiştir. Ayrıca, her gün dışarıdan gelen bir TIR ya da bir kamyon ipliğin, bir 
işletmenin kapanmasına sebep olduğu bir dönemde, sektör çalışanlarının moralli olmasını bek
lemenin, yanlış olacağını ve mevcut durumun, uygulanan yanlış politikaların bir sonucu olduğunu 
ileri sürmüş, İşçi temsilcileri ve sektör işverenleri olarak Başbakan Yardımcısı Hüsamettin ÖZ
KAN'I ziyaret edip, sıkıntılarını anlatarak bazı çözüm önerilerinde bulunduklarını, ancak; bugüne 
kadar bu konuda hiçbir gelişme olmadığını belirtmiştir. Devamla, 

"Halbuki bizim bugünden yarına tahammülümüz yok. Her geçen gün yeni işyerleri kapanıyor, 
sayıları 50-100'ü bulan işçi, işsiz kalıyor. Eğer bunun önü alınmazsa, sokağa terk edilen, açlıkla, 
sefaletle baş başa bırakılan insanları düşündükçe, bunların, birtakım sosyal olaylara yol 
açabileceğinden endişe duymak, herhalde kehanet olmasa gerek diye düşünüyorum. 

Her gün insanlar aç kalıyorsa, birtakım sıkıntılar olacak. Üretim duruyor, kalite azalıyor, iş
veren dışarıya kaçıyor, Türkiye'de, sanayicinin çalışabileceği iklim, ortam, zemin, mevzuat, şartlar 
müsait değil. Merkezi yöneticiler buna yönelik bir ortam oluşturmuyor. Tekstil işvereni, kendisine 
kolaylıklar sağlayan komşu ülkelere kaçmaya başladılar. Dolayısıyla, çok süratli bir şekilde mev
zuatımızı, yatırımı teşvik eden, içeride çalışılabilir, rekabet edilebilir bir ortam yaratmaya imkan 
tanıyacak şekilde yeniden düzenlemeliyiz. 

Tekstil ve Konfeksiyon sektörü beklemeye tahammülü olmayan bir durumla karşı karşıyadır. 
Bu nedenle, bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılması gereklidir. Komisyondan talebimiz, 
raporunuzu bir an önce hazırlayarak önerilerinizi yüce Meclisimize ve Hükümetimize ulaştırmanız-
dır." demiştir. 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Süleyman ÇELEBİ de; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin, sektörün sorunlarının giderilmesine ilişkin bir araştırma komisyonu kur
masını ve bütün siyasî partilerin de bu konuda mutabakata varmış olmalarını, memnuniyet verici 
bulmakla birlikte, biraz gecikmiş bir adım olarak niteledikten sonra: 

"Sektörün yaşadığı sorunları sizler de izliyorsunuz, bizler de her gün yaşıyoruz. Bizim 
tabirimizle, Tekstil sektörü, Türkiye'nin beyaz petrolü diye sunduğumuz bir sektör. Bu, hem istih
dam açısından, hem de katma değeri açısından böyle. Sektöre ilişkin yaşadığımız sıkıntılar ortada. 
Türkiye'nin bu sektörün dışında, başka bir alternatifi de yok. Şu anda, bu sektörden kurtulup, alter
natif bir sektör üretme aşamasında da olmadığımıza göre, bu sektörün karşı karşıya kaldığı sorun
ların aşılması gerekiyor. 

İşverenler ile bizi burada buluşturan temel nokta, biraz önce ifade edildiği gibi, kayıt dışı 
ekonomi, haksız rekabet ve dampingli mallar. Bir sendikacı olarak, kayıt dışı ekonomiden, haksız 
rekabetten ve dampingli malların bu ülkeye gelişinden biz de işverenlerimiz gibi şikâyetçiyiz. Çün
kü, bütün bunların sonucu çalışanlara yansıyor. Bu nedenle de bizi derinden etkiliyor. 

Konuları üç ana başlıkta toplamak istiyorum. Bunlar sırasıyla, sektörün karşı karşıya kaldığı 
sorunlar, sendikaların karşı karşıya kaldığı sorunlar ve işçilerin karşı karşıya kaldığı sorunlardır. 

Sektörün karşılaştığı sorunları izah ettiler. Bu sorunların aşılması, çözülmesi konusunda, Mec
lisimizin çok ivedi davranması gerektiğine inanıyoruz. Eğer bu tedbirler, vaktinde alınmazsa, 
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yeterince üzerine gidilemezse, sorunlarımız daha büyüyecek. Aslında bunu söylemek istemiyorum 
ama; biz şu anda, sosyal patlamalara kadar gidebilecek bir boyutun eşiğindeyiz. 

Ortaya konulan maliyetler belli, işçilik maliyeti diye sunulan maliyetlerin dışında... Tabiî, 
kayıtlı işçi çalıştıran işverenler için bu maliyetlerin bir esprisi var. Ama, kayıtsız işçi çalıştıran iş
verenlerin maliyeti 700 dolar gibi bir rakam değil. Gerçekten, kayıtlı işçi çalıştıran, sigortasını, ver
gisini veren, sendikalı olan yerler için bu değerlendirme doğru. Ama, bir diğer doğru daha var ki; o 
da bu sektörde, bunun yarısının çok daha altında çalışanların olduğu. Onların hiçbir güvenceleri 
yok. Ne zaman kapı dışarı edilecekleri ve tazminatlarını alıp almayacakları belli değil. O nedenle, 
sektörün sorunu kadar sendikal hareketin de sorunu var. O işyerlerinde, örgütlenme çalışmalarına 
başladığımızda, yaşama hakkı kadar kutsal olan çalışma hakkı, insanların elinden alınıyor . 

Haksız rekabetin etkisini biz işçi sendikaları da görüyoruz. Toplu iş sözleşmelerinin tıkanması, 
bunun sonucudur. Dört aylık dönemde, işçiler, işverenler, uluslararası bağlantılar toplu sözleşmeler 
ne zaman bitecek diye bekliyor. Çünkü, böyle bir tehdit altında duran işyerlerine, kimse mal da 
sipariş etmiyor. Yani herkeste bir moral bozukluğu var. Onun için, bizi buluşturan bu temel noktalar, 
Sektörün etkilendiği her konumdan biz de etkileniyoruz ve sorunları beraber yaşıyoruz, sıkıntılarını 
birlikte çekiyoruz. Biz, sendikalar olarak, daha önce, sorunun biran önce çözülmesi için hükümet 
katında yaptığımız girişimlerden, bugüne kadar söylediklerimizden, ifade ettiklerimizden bir sonuç 
alamadık. Neticede, sorun gittikçe büyüdü. İşçiler işten atılmaya, birçok işveren de yurtdışına 
yatırım yapmaya başladı. 

Bu zor dönemde, ulusal bir politika izleyeceksek ki, tekstil bizim için ulusal bir politika olmalı, 
bu kadar istihdam kapasitesi yaratan bir iş kolunun ayakta durması konusunda, atacağımız çok basit 
adımlarla bu işi kotarırız. Atacağımız bu ciddî adımlar, hem istihdam açısından hem üretim açısın
dan hem de ihracat açısından, ülkeye çok ciddî katkılar sağlar. Ama, bu tedbirleri alamazsak, yurt
dışına kaçışlar giderek artar. Yurtdışına kaçışlar basit bir işyerinin açılması değil; oraya giden her 
sanayi yatırımı, yalnız burada işsizliğin artmasına yol açmıyor, sonuçta, bizim teknolojimizin, 
piyasamızın da o bölgelere kaçmasına neden oluyor. Bugün biz, bilinen ünlü markaları Türkiye'de 
üretiyoruz. Ürettirenler eğer, bu markaların, yarın Bulgaristan'da, Romanya'da, Macaristan'da veya 
başka ülkelerde üretildiğini görürlerse, daha önce bizim için avantaj olan yakınlık, artık, Avrupa 
için daha yakın bir noktaya gelmiş olacak. O zaman, niye buraya gelsin, niye Türkiye'yi tercih et
sinler; çünkü, daha yakınlarında, bizden daha sıcak ilişkide oldukları ülkeler var. O ülkelere 
gideceklerdir. 

Onun için, bu sorunlarla ilgili birçok konuda, işverenler sendikasıyla mutabıkız. Tabiî ki fark
lı görüşlerimiz olabilir, bu farklı görüşlerimizi de söyleriz. Ama, şu anda, farklı görüşlerimizi öne 
çıkarma yerine, sektörün sorunlarını bir an önce çözüme kavuşturma gibi bir taleple karşınıza 
geliyoruz ve bu işin çözümünü istiyoruz. 

Diğer sorunların aşılması konusunda da, biz, her türlü katkıya, desteğe varız. Bununla ilgili 
bütün bilgi ve verileri vermeye hazırız; bu sorunun acil çözüme ihtiyacı var. Biraz önce söylenildiği 
gibi, toplu sözleşmeler bu noktada tıkanmış durumdadır, sözleşmelerin tıkanmasına bağlı her geçen 
gün istihdam daralması vardır, insanlar aç ve perişan kalıyorlar. Bunun önlenmesi lazım. Bunun ön
lenmesi için, sendikalara düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız; ama, alınması gereken ted
birler var. Bu tedbirlerin de, biraz önce söylenildiği gibi, enerjiden, dampingli malların ülkeye gir
mesine, serbest bölgelerin başıboş halden kurtarılmasına varıncaya kadar, bütün sürece müdahale 
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etmek lazım. Bu tespitlerimizin çözülmesi gerekiyor. Bu çözüldüğünde, piyasanın canlanacağını, is
tihdamın artacağını, ihracatın yükseleceğini ve bu sektörün, Türkiye için önemli bir sektör niteliğini 
uzun bir süre taşıyacağına inanıyoruz. Bu sektörün alternatifi olmadığına göre, başta bu sektörün 
sorunları çözülmeli. Tabiî ki, Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili diğer sektörlerde de benzer sorunlar 
var. Ancak, bu sektör istihdam açısından önemli. 

Bu konuda verdiğiniz katkıya, desteğe teşekkür ediyoruz ve biz de, sendikalar olarak bu 
konuda sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz." şeklinde açıklamıştır. 

Türk-İş adına, Türk-İş Genel Sekreteri Hüseyin KOÇ Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün 
sorunlarını çözmek amacıyla, Komisyonun yaptığı çalışmadan duydukları memnuniyetini ifade 
ederken, ülkemizde pek çok sektörün kriz içerisinde olduğunu hatırlatarak, benzer çalışmaların bu 
sektörler için de yapılması temennisinde bulunmuştur. 

Başta tekstil olmak üzere, ülkemizdeki birçok sektörde yaşanan büyük krizler sonucunda, bir
çok işyerinin kapandığını hatırlatan Hüseyin KOÇ, bunların, ticaret odalan vasıtasıyla kapanma 
nedenlerinin araştırılarak tespit edilmesi gerektiğini bu konuda Türk-İş Konfederasyonu olarak bir 
çalışma yürüttüklerini, amaçlarının, kapanmış veya kapanma durumuna gelmiş olan işyerlerinin 
tespitiyle, bunların tekrar faaliyete geçebilmeleri için gerekli teşviklerin sağlanması olduğunu söy
lemiştir. 

Tekstil sektöründe, yapılan teşviklerin, pek yerinde olmadığını, gerçek tekstilcilerin dışında, 
tekstille uzaktan yakından ilgisi olmayan pek çok kuruluşun tekstile yöneldiğini ve teşviklerin bun
lara verildiğini ifade ederek, bu teşvikleri alanların, tekstil işlerinin yanında, başka işlere de yönel
diklerini ama, hiçbir şekilde başarılı olamadıklarını bunun da mevcut tekstil sektörüyle diğer sek
törlerdeki işyerlerini krize ittiğini ileri sürmüştür. Bu nedenle, teşviklerin verilirken çok daha sıkı 
inceleme yapılması gerektiğini belirtmiş, Türk-tş olarak bunun önlenmesi gerektiğine inandıklarını 
söylemiştir. 

Türk-İş Konfederasyonu adına ikinci konuşmayı yapan TEKSİF Sendikası Genel Başkanı Zeki 
POLAT ise, 16.10.1998 yılından bugüne kadar, devletin çeşitli kademelerinde, sektörün sıkın
tılarını anlatmaya çalıştıklarını fakat bir türlü başarılı olamadıklarını ifade ettikten sonra, TBMM 
çatısında sektörün sorunlarını araştırmak üzere, sektörün yoğun olduğu bölgelerin milletvekillerin
den teşkil edilmiş bir komisyonun kurulmuş olmasının sorunun çözüleceğine olan inancını artır
dığını belirterek, görüşlerini; 

"Biz para değil tedbir istiyoruz. Üçlü tedbir istiyoruz; 1- Kısa vadeli tedbir, 2- Orta vadeli ted
bir, 3- Uzun vadeli tedbir. 

Bunların başında, vergi geliyor. İşveren 700 dolar veriyorum diyor, ben de 350 dolar al
mıyorum; bunu çeşitli yerlerde söylüyoruz. 

İki; yüzde 17 KDV bizim sektörümüze ağır geliyor. 

Üç; Kayıt dışı, belki orta vadeye, uzun vadeye yayılabilir; ama, mutlaka bir program altına 
alınmalı. 

Dört; gümrükler ivedilikle kontrol altına alınmalıdır. Uzakdoğu'da Çin, tekstilde 1 milyon 800 
bin mahkûm çalıştırıyor. Bir öğle yemeğine 1 milyon 800 bin Çinli mahkûmun ürettiğini, ben ül
kemde sattırmak zorunda değilim; Dünya,'Avrupa bunun nasıl çaresini bulmuşsa, benim ülkem de 
bu sektör için acil çözümleri mutlaka bulmalıdır. 
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Dışarıdan gelecek mal ihtisas gümrüklerinden getirilir, orada uzmanlarca kontrolü yapılırsa, 
gelen malın ithal ikamesiyle gelip gelmediği kontrol edilirse, eğer gelmiş olan mal yeniden ihraç 
edilecekse girdiği gümrükten veya bir benzeri gümrükten çıkarılırsa, bunu, kontrol altına alırız. Tek 
istediğimiz şey, yerli üretimi teşvik edelim. Önce, benim bacam tütsün. Dışarıya gidenler kendi is
teğiyle gitmiyor; bir de sektörde, dışarıdan gelen, benim vatandaşım olmayan, 1,5 milyon yabancı 
işçi çalışıyor. İşte, kayıt dışı dediğimiz de bu işçiler. Çoğunlukla Tekirdağ'da, Trakya'da, Maraş'ta, 
Antep'te, Bursa'da velhasıl her yöremizde çalışıyorlar." şeklinde açıklamıştır. 

Türkiye İşverenler Sendikası Başkanı Halit NARİN, ise basit bir işin adeta içinden çıkılamaz 
bir hale geldiğini ifade ederek başladığı açıklamasında; 

Türkiye gerçeğinin temelinde, kalkınma planları çerçevesinde yatırım yaparak üretimi artır
mak ve işsizliğe çare bulmak olgusu varken, uzun bir süredir bunun bir kenara itilerek, yerini ithalat 
politikalarının aldığını ileri sürmüş oysa ülkenin, bir program dahilinde yatırımcısını, ihracatçısını 
ve üretimi teşvik ederek 2,5 - 3 milyar dolar ihracattan 1980'li yıllarda yüz küsur milyar dolarlara 
geldiğini hatırlatmış, ayrıca, bankacılık sektöründe yaşanan, hükümetin kaynak bulma becerisi ile 
devletten devlete kredi bulma mekanizmasının özel kuruluşlar arasında bir sisteme dönüştüğünü ve 
böylece geçmişte bankacılıkta düzenli bir şekilde çalışan mekanizmayı bozduğunu ileri sürmüştür. 

Tekstil sektörünün; çalıştırdığı insan kapasitesinin fazlalığı, eğitiminin süratle yapılabilir ol
ması ve her zaman ileri teknoloji kullanımını gerektirmediği için, dünyanın bütün bölgelerinde kal
kınmayı teşvik eden bir sektör olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin beş yıllık kalkınma planları uy
gulaması ile bu sektörün nimetlerinden geçmişte yararlandığını belirtmiştir. Türkiye'nin 1974 yılın
da Avrupa Ortak Pazarı ülkelerine 10 bin ton pamuk bile ihraç edemez ve bunu artırmak için 
mücadele ederken; bugün bu sektör sayesinde, ülkede üretilen bir milyon ton pamuk haricinde 
dışarıdan 300-400 bin ton pamuk ithal etme durumuna gelindiğini, bunun da, kayıtlı kayıtsız 
ekonomisiyle çalışan ve ihracatı 30 milyar dolara çıkaran tekstil sektörünün sayesinde olduğunu 
ifade etmiştir. 

Halit NARİN, tekstil sektörünün büyük mücadele sonrasında, Avrupa'nın tekstilini, Türk teks
tiline mahkum ettiğini, geçmişte Avrupa tekstil fabrikalarını iflas noktasına getiren Türk tekstilinin 
ne yazık ki, bugün kendisinin aynı konuma düştüğünü ileri sürmüş, bundan da yanlış politikalar uy
gulayan hükümetleri sorumlu tutmuştur. Sektörün içerisine düştüğü krizde, uzakdoğu menşeli anti-
damping malların ve serbest bölgelere dahilde işleme kaydı ile gelen malların iyi denet-
lenememesinin de büyük etkisi olduğunu ekleyen Halit NARİN, devlet içindeki organizasyon 
bozukluğuna değinerek, Hükümetin, buna bir an önce çözüm getirmesinin zorunlu olduğunu belirt
miştir. 

Halit NARİN, Maliye Bakanlığının yeni gelir kaynakları yaratacağına eldeki mevcut gelir kay
naklarına yönelmesini eleştirerek, zaten vergisini veren ve oranların yüksekliği nedeniyle de zor 
durumda olan bu kayıtlı müesseselere yeni ek vergiler getirmek, adeta vergi kaçakçısıymış gibi tüm 
memurları ile bu müesseselerin üzerine gitmek suretiyle bu müesseselerin yıpratılmasının doğru ol
madığını ifade etmiştir. Ayrıca, bankaların değeri yüz milyon dolarları bulan binaları, yatırımları, 
yüz bin dolar tutarında bir teminat olarak bile kabul etmediğini bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini 
de belirtmiş ve şöyle devam etmiştir. 

"...Bütün alacağınızı vereceğinizi yatırmışınız, nesiller boyu, müesseseler kurmuşsunuz, 
bununla da iftihar etmişsiniz, bir ültimatom, iki üç tane memur geliyor, onun makinesini çözüyor, 
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ötekinin elektrik trafosunu söküyor, diğerinin daktilosunu, bir başkasının bilgisayarını alıyor; biz 
bunlara layık insanlar değiliz. Yani, bizi bu kadar hakir yapan hadisenin temelinde biz yokuz. Biz 
bu milletin temelinde yatırım yaparak kalkınmaya gayret eden ve sizlerin, bizlerin var olmasına 
sebep olan müteşebbisleriz. Bizi bu kadar aşağılayan bir bürokrasiye, sisteme muhatap değiliz. 
Bizim varlığımız bir şey ifade etmiyor; yatırımız bir şey ifade etmiyor, işçimiz bir şey ifade etmiyor, 
hiçbir şeyimiz bir şey ifade etmiyor. Bize ne yapacaksanız yapın. Bizim öyle üç aylara, beş aylara 
tahammülümüz yok. Gümrüklerimizi kapatın, vergilerimizi geciktirin, affedin, bankalara istikamet 
verin, müteşebbise para versinler, yoksa, bizim yapacak bir şeyimiz yok. 

Pazarımız var, yönetimimiz var, personelimiz var; Türkî Devletinden gelen mal Türkiye'ye 
Türk vatandaşından daha büyük itibarla giriyor; Türkî Devletinde bir tane adam var; burada 
müteşebbis, binlerce adam var. Oranın ahalisi, benim Türk vatandaşımdan daha mı değerli?! 

İkili anlaşmalar yapıyorsunuz. Nedir bu iki anlaşmalar; ikili anlaşma demek, hepinizin bildiği 
gibi, bir memleketin benden alacağıyla benim o memlekete satacağımın dengelenmesi anlaşması 
demektir. Ben, Çin'e 40 milyon dolar yollamışım, Çin bana 1,5 milyar dolar yollamış; bu mudur 
ikili anlaşma? Bunun hesabını sorun lütfen. Bu ikili anlaşmayı yapan Dışişleri Bakanlığı neyin an
laşmasını yapıyor? Benim menfaatimi koruyacak olan bu bakanlıklar, neyin anlaşmasını yapıyor? 
Bizi almıyorlarsa, almasınlar; bizi sevmiyorlarsa, sevmesinler; ama, bir kuralı var bu işin. İkili an
laşma dediğin zaman, alırım, veririm; alışveriştir bu. Beni yok kabul edip onu var kabul eden bir an
laşmalar sistemiyle bugüne geldik. Bunları, eğer, böyle derleyip toparlayabilirsek, tahmin ederim, 
belki bir netice alırız; ama, bizim sizi görmekten başka ümitli bir tarafımız yok. Biz, gidip geliyoruz, 
sizi her sefer görmekten mutluyuz; ama, hiç ümidimiz olmadığını, açıkça söylemek lazım." demiştir. 

Daha sonra, Türkiye İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Metin EMİROĞLU, Türkiye Cum
huriyetinin kuruluşunda büyük rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kurucu hüviyeti 
yanında, milletin birçok sorununun çözümünde müracaat edilen bir organ olma hüviyetini de 
taşıdığını, bunun sonucu olarak da, bir çok ülke sorununu çözmüş iradenin bu çatı olduğunu ifade 
etmiştir. 

Metin EMİROĞLU devamla; çareleri tükenme noktasına gelmiş olan tekstil sektörünün, 
TBMM'den çözüm beklediğini dile getirmiş, ülkesinin sosyal ve ekonomik gelişmesi, kalkınması 
için, yükü omuzlamış insanların bulunduğu tekstil sektörünün, kısa sürede sorunlarına el konularak, 
alınacak tedbirler ve gerekirse ara kararlar ile icraata da tesir ederek, hükümete yön vererek, yol 
göstererek çözeceğine inandıklarını belirtmiştir. 

Sektörün bugün içerisinde bulunduğu durumun iç ve dış sebeplerinin olduğunu belirten Metin 
EMİROĞLU, küreselleşme politikasının ve Dünya Ticaret örgütü tarafından ortaya konulan güm
rük duvarlarının tüm dünyada kaldırılması gibi, beynelmilel prensiplerin, bürokrasimiz tarafından 
gereksiz bir işgüzarlık içerisinde daha önümüzde iki yıl varken, hemen uygulamaya koyma anlayış
ları nedeniyle, sektörün sıkıntı içinde olduğunu ifade etmiştir. Oysa yürürlükteki mevzuatlarda, Av
rupa Birliği, Gümrük Birliği çerçevesinde imzalanan Katılım Ortaklığı protokolünün 60 inci mad
desinin "eğer, bir ülkenin bir sektöründe ciddî sorunlar meydana geliyorsa, o ülke, kendisini hiçbir 
kayda tabi tutmadan, bölgesini ve sorunları olan sektörünü korumak için, mevzi tedbirler 
alabileceğine dair" açık bir hüküm içerdiğini, bu hükme dayalı olarak da, Avrupalıların, bizim Tür
kiye'den Avrupa'ya ihraç edeceğimiz iplikler için, kendileri, gönüllü esasa dayanan bir komite kur
duklarını belirtmiş, ama, ne yazık ki bizim bürokrasimizin, bunu bu şekilde algılayamadığını, bun-
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lan, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı bürokratlarına anlatmak için, iki üç seneden 
beri büyük bir mücadele verdiklerini bunun sonucunda bazı tedbirler alındığını fakat bunların yeter
li olmadığını ifade etmiştir. Açıklamasında devamla; 

"Biz, her şeyden evvel, hükümetimizin, bu yanlış uygulamaların önüne geçmesi konusunda 
daha atik tedbirler almasını istiyoruz. Mesela, Meksika modeli diye bir model var. Meksika bir 
kanun çıkartarak, ithalatta bir ön ithalat izni esası getirmiştir. Dünya Ticaret örgütü de, buna izin 
vermiştir. Bu kanun, Meksika'dan sonra 29 ülkede de uygulanmaktadır. Bu kanuna göre; eğer bir ül
keye, diğer bir ülkeden çok düşük bir fiyatlarla belli kalitede mallar yoğun bir şekilde geliyorsa, o 
ülke, ihracatçı ülkelerden, bir ön ithalat izni alınmasını, öngörmektedir. Ancak, bu gelen mal, dahil
de, yeteri kadar üretilmiyorsa, veyahut da bu malı getirmediği taktirde, ihracat yapma imkânı olmaz 
ise, bu ve benzeri belli prensipler ve hallerde ihraç izni veriliyor. Yoksa, bu kalite malın fiyatı şu 
kadardır, bunun altında bir fiyatla ülkeye girmesi mümkün değildir diyor. Ancak; böyle tedbirlerle, 
bu haksız ithalatın önüne geçilmesi mümkün olacaktır... 

Dahildeki meselelerin başında kayıt dışı ekonomi gelmektedir. Kayıt dişilik artık çok geniş
lemiştir. Bu, önceleri yüzde 20 idi, yüzde 70-80 gibi rakamlar telaffuz edilmektedir. Bugün Maliye 
Bakanlığı yetkilileri bile kayıt dışı ekonominin yüzde 70'lere ulaştığını ve yeni gelir politikasında, 
artık mevcutlara değil, bu vergi vermeyen ve kayıt dışında kalmış gruplara bir sistem dahilinde 
y önel inmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır... 

Eğer, rıhtıma yanaşan her gemi, benim ülkemde bir fabrikanın kapanmasına yol açıyorsa, bu 
çok ciddî bir olaydır ve bunu, kısa süre içerisinde, hükümetimizin alacağı tedbirlerle çözmesini ar
zu ediyoruz. Tabiî, bu tedbirler içerisinde, orta vadeli, uzun vadeli tedbirler var; ama, bizim, sizler
den istediğimiz, kısa vadeli tedbirler konusunda, komisyonun alacağı ara kararlarla, bu hadiseye el 
koymasıdır, özellikle.ülkenin finansman politikası bakımından, bankacılık sistemi yeniden düzen
lenirken, eskiden olduğu gibi bu mevduatların bir kısmının üretime ve yatırıma tahsisi zorun
luluğunun getirilmesi, ara devrede günlük para hareketleri karşısında anlaşma yapmış sanayicinin 
faiz riskinin bu dalgalanmaya tabi olmaması ki, çok büyük bir adaletsizlik... Buna hiçbir sanayici 
dayanamaz, hiçbir üretici böyle bir riskin altından kalkamaz. Dolayısıyla, acil olarak, değerli 
komisyonumuzdan, reel sektöre nefes aldıracak ekonomik, malî ve parasal politikalar üretmek 
açısından bankacılık sisteminin yeniden düzenlendiği bu günlerde, sistemi ilgilendiren kararların 
alınmasında rol üstlenmesidir. Bunu, çok acil ve gerekli görmekteyiz. 

Bir diğer husus, biriken vergi borçları. Geçmişte de yapıldı gibi, bunların faizleri affedilebilir. 
Bundan korkmamak lazım... Bu ülkenin vergi hadleri çok yüksektir, kayıtlı ekonomi bunun altın
dan kalkamamaktadır. Verginin yaygınlaşması bakımından, vergi hadleri düşürülsün. Katma Değer 
Vergisi, nihai mamulde kaçağı önlemek için perakendede yüzde 17 olsun ama, iplikte yüzde 2'ye, 
kumaşta yüzde 5'e indirilsin. Faiz hadleri belli bir sisteme bağlasın ve yeni kaynak bulunamıyorsa, 
hiç değilse, reel sektörün mevcut birikmiş kamu alacakları konusunda bir esneklik ve bir 
rehabilitasyon uygulaması getirilsin ve reel sektörün nefes almasına imkân verilsin. 

Bunu, acilen hükümetimizden bekliyoruz ve Parlamentomuzun bu meseleye el koyarak, 
alacağı ara kararlarla, bir icraat planı hazırlamasını da özellikle rica ediyoruz." demiştir. 

Bu açıklamalar sonrasında; Komisyon üyeleri konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından 
konuşmacılardan; 
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- Konuşmacılara, ihracat için rekabetin öneminden bahsettiklerini, diğer taraftan da ülkemiz
deki işçi ücretlerinin dış piyasalardaki rakiplerimizden fazla olduğunu söylediklerini hatırlatarak; 
bu şartlarda, haksız rekabeti önlemek maksadıyla, kayıt dışını kayıt altına almamızın dış pazarlar
daki rekabet gücümüzü ne ölçüde etkileyeceğini, 

- Tekstil ve konfeksiyon sektöründe kâr marjının ne kadar olduğunu, 

- Eximbank'ın kredilerinin artırılmasına rağmen, yapılan açıklamalardan, uygulamalarda bir
takım sıkıntıların devam ettiğinin anlaşıldığı, bu konuda, yani aracı bankaların Eximbank 
kredilerini yan kuruluşlarına kullandırması veya pazarlık usulüyle vadeli mevduat haline dönüştür
mesi hususunda pratikte neler yapılması gerektiği, 

- Kotalarla ilgili olarak sektörde bir araştırma yapılıp yapılmadığı; Türkiye'ye konfeksiyon 
sektörü ile diğer ara malı sektörlerde uygulanan kota limitlerinin neler olduğu, OECD ülkeleri veya 
Amerika Birleşik Devletlerinin, kendi üretimlerini ilgilendiren ithalata uyguladıkları kotaların ne 
olduğu, 

- AB ülkelerine yapılan ihracatta Avrupa Topluluğu ülkelerince istenen kalite belgesinin 
temininde hangi kurumdan yararlanıldığı ve bu işlem için ödenen bedelin ne kadar olduğu, 

- Aracı bankaların limitlerinin dolduğu gerekçesiyle, sanayici hak ettiği halde verilemeyen 
Eximbank kredileri konusunda sektörün düşüncesinin ne olduğu, 

- Komisyonda yapılan açıklamalarda tekstil sektörünün alternatifsiz olduğundan bahsedildiği. 
Ancak, araştırma önergesi üzerinde TBMM Genel Kurulunda yapılan bir konuşmada, "tekstil ve 
konfeksiyonun çok önemli olduğu ama, 21 inci yüzyılda lokomotif sektörün, dijital teknolojiyi 
barındıran elektronik sektörün olduğu, dünyada tekstil, tekstil makineleri ve tekstil kimyasallarının, 
elektroniğe dönüştüğü, bu nedenle, tekstil sanayiin, hem büyüyüp güçlenmesi hem de bu sanayiin 
ekonomideki yerinin göreceli olarak azaltılması" gerektiğinin belirtildiği hatırlatılarak, sektör tem
silcileri olarak bu konudaki düşüncelerinin ne olduğu, 

- Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının girişinde "gelişmiş ülkeler, tasarım, moda yaratma 
ve pazarlama faaliyetlerini ağırlıkla kendi bünyesinde toplarken, üretim sürecini, maliyetin düşük 
olduğu gelişmekte olan ülkelere kaydırmaktadırlar." Şeklinde bir hüküm yer aldığına işaret ederek, 
acaba Türk işvereninin Romanya ve Bulgaristan'a doğru kaçışının sebebinin bu hüküm doğrul
tusunda mı gerçekleştiği, 

Şeklindeki sorularına Komisyona katılan işçi ve işveren temsilcileri şöyle cevap vermişlerdir: 

DİSK Genel Başkanı Süleyman ÇELEBİ; Mevcut sistemle, Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün 
uygulanan enerji fiyatlarıyla, hammadde girdileriyle, Sosyal Sigortalara ödenen prim ve vergi 
yükünü kaldıramadığını, kaldı ki diğer sektörlerin ve kayıt dışı olan sektörlerin kayıt içine alınması 
halinde bile, böyle bir yükü kaldırmaların mümkün olmadığını belirterek, "Bu bir gerçek. Bu ağır 
yükü şu andaki mevcut yapılar kaldıramıyor. Bu yapılara çok ağır gelen bir yük, küçük sektörler
deki işletmeler açısından çok daha zor olabilir. Gerek sendikalar gerekse işverenler olarak bizim de 
söylediğimiz bu yükün azaltılmasıdır. Daha önce verilen bir rakamı açıklamak istiyorum, 2 milyon 
kayıtsız insanın devlete katkısı; yani, asgarî ücretle şu anda sisteme girmiş olsalar, 1,6 katrilyon lira 
artı değer üretecekler. Yani, 170 milyon liralık maliyet çerçevesinde bir maliyeti yüklenmiş olsalar 
dahi, bu maliyetten devletin ve SSK'nın yararlanacağı katkı 1,6 katrilyon liradır...Artı faturalı mal 
satılacak, 
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Mevcut sistem, işvereni kayıt dışına iten bir sistem. İlk önce bunu bir ortadan kaldırmak lazım. 
Biz, daha çok yükleydim, ezelim demiyoruz. Bu sektörün ayakta kalması gerekiyor. 

Bu sektöre alternatif teknolojiler önerildiği konusuna gelince; önerilmek ayrı bir şey, uy
gulamaya geçmek ayrı bir şey. Bu sektörün, ülkeye verdiği katkı yeni bir katkı değil, Cumhuriyet 
kurulduğu günden bugüne kadar, ülke, bu sektörle gelişmiş; yani, ülkenin gelişmesi tekstilden baş
lamış. Yalnız buraya bağımlı kalmamış ama, bugün geldiği konum itibariyle, bu sektör, istihdam 
açısından, ihracat açısından ciddî bir potansiyel oluşturmuş. Bunun alternatifleri yaratılmadan, bu 
sektör bir kenara atılamaz. Yeni alternatifler nelerse bunları da tartışmak lazım, Aksi halde sektörün 
çökertilmesi halinde, sosyal patlamalara neden olabilecek noktaya doğru itiliriz; 

İşçilik maliyetlerine gelince, bizdeki saat ücreti 3,5 dolara falan geliyor; yani, 2,5 - 3,5 dolar 
arasındaki bir maliyete tekabül ediyor, İtalya'da 17-20 dolar arasında, diğer Avrupa ülkelerinde de, 
yüksek olanlar da var aşağı olanlar da; buradaki vurgu tamamen işçilik maliyetlerine yönelik bir 
yaklaşımdan çıkmamalıdır zaten, vergiden, SSK primlerinden kaynaklanan ciddi bir yük var, diğer 
girdiler var; enerji maliyetleri var. Diğer ülkelerdeki enerji maliyetleri 3,5 sent bizde 7-7,5 sent. 
Rekabet, yalnız sanki hep işçilik maliyetlerinden kaynaklanıyormuş gibi bir sunuşu da yapmak doğ
ru değil." şeklinde cevaplamıştır. 

Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası Başkanı Halit NARİN; 21 inci yüzyılda tekstilin, yerini 
başka sektörlere terketmesi gerektiğine ilişkin soruyu yanıtlarken, bu değerlendirmenin yanlış ol
duğunu ifade etmiş; devamla şöyle demiştir: 

" Türk ekonomisi, 2,5 - 3 milyar dolar ihracattan ve 4,5 milyar dolar ithalattan, şimdi, 120,150 
milyar dolar ticaret hacmine ulaşmıştır ve Türkiye'nin gelecek dört beş senesinde ekonomi ne olur
sa olsun, kimler batıp kimler çıkarsa çıksın, hangi hükümetler kalırsa kalsın, ekonomi, 500 milyar 
dolar ticaret hacmine 2010 senesinden evvel gelecektir. Türkiye'nin tabanı sağlamdır. Kendi işini 
kendi gören, küçük ama büyüme emelinde olmayan; bununla beraber, gelecekte, dünya rekabetine 
hazırlıklı olmayan tabanı sağlamdır. Organize olmayan teşekküllerin yıkılmak ve yok olma teh
likesi, büyük dünya kapitali karşısında gerçektir. Bu durum karşısında sorulacak olan sualin cevabı 
şudur; 500 milyar ticaret hacmine ulaşacak ekonomi içinde tekstil, Türkiye ekonomisi kadar 
büyüyemeyecektir. Dolayısıyla, tekstil, o sistem içinde, kendi yüzdesi itibariyle küçülecektir. Tür
kiye, yeni sahalar bulacaktır, makine bulacaktır, kimya bulacaktır, orada büyüyecektir; ama, ticaret 
hacmi 500 milyar dolara yaklaştıkça, tekstilin gelebileceği limit, bugün, 30 milyar dolar ihracattan 
yarın 40 milyar dolara çıkabilir, 50 milyar dolara çıkabilir, buna içerideki pazarı da koyarsanız, 
rakamların ne kadar olduğunu... Yani, yüzdesi, yüzde 40'lardan aşağı düşecek, yüzde 20'ler nis
petinde kalacaktır, dolayısıyla, yer değişecektir; 

Sektördeki kâr marjına gelince; Normal tekstil sektörü, on senedeki ortalaması ile % 5 ilâ % 
10 kâr ortalamasını tutturabilirse, büyük kârlılık yapmış bir sektör demektir. Bu nispetler konfek
siyon için geçerli değildir. Hiç kimse de bunu bugüne kadar tutturamamıştır. Bazen sentetiklerde 
bunun istisnası vardır. 

Eximbank konusuna gelince; Eximbank, kapitali olduğu iddia edilen, ama, varlığı Türkiye'nin 
ekonomisiyle hiç bağdaşmayan bir teşekküldür. Her hükümet oraya milyarlarca dolar vereceğim 
diye söz verir, şu anda kullanmış olduğu paranın yekûnu ya 1,5 yahut 2 milyar dolar civarındadır. 
Halbuki, Türkiye'nin yapmış olduğu, yalnız tekstil değil, birçok malda ihracatı finanse etmek ister
seniz, bunlar için Eximbank kanalıyla sağlayacağımız kaynak ile, bunu üç ay, dört ay, altı ay gibi 
süreler içindeki rakamıyla mukayese etmeniz lazım. Yani, Eximbank ne kadarını finanse edecek, 10 
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milyar dolarlık ihracat mı finanse edecek, kapitali ona göre olmalı; 20 milyar dolarlık mı finanse 
edecek, ona göre olmalı, bunun dönüş temposuna göre. Şimdi, ekonomiyi oraya sıkıştıran bir fınans 
politikası var. Halbuki, bunun doğrusu şudur: Eskiden, Devlet Planlama Teşkilatından yatırım bel
gesi alırdık. Bankalar, yatırımcıyı teşvik ettiği dönemlerde o projeyi finanse ederlerdi. Eximbank'ın 
sistemi de buna gelmelidir. İhracat belgesini alan banka, o belgeyi finanse etmek mecburiyetine 
yönlendirilmelidir. Halbuki, bizde tatbikat farklı oluyor. Hepimiz yaşadık, % 150, % 200 hazine 
bonosu reposu yapıldığı bir ortamda, bankalar "Seni finanse ederim, yüzde 80'i bende kalacak yok
sa teminat mektubunu vermem" diyor, öyle bir sistem ki, bizler araya girme şansına sahip değiliz. 
Bunu giderecek bir düzenleme yapmak gerek Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. 

Türkiye'de Çalışma Bakanımız hastanelerin düzeniyle, ilaç satanların yolsuzluklarıyla, hem
şirelerin eğitimiyle, doktorların görevlerini kötüye kullanmalarıyla uğraşıyor, sonra da geriye kalan 
zamanda da işçilerle ilgileniyor. Halbuki, Sayın Bakan önce kayıtlı ekonominin peşinde koşmak 
durumundadır. Organize olan, sistemdir. Bütün faaliyetin buna yönelik olması lazım. Ağırlıklı 
olarak bu konularla ilgilenince esas yapılması gerekene vakit kalmıyor. Bu, bir kere esas yanlış. Ya, 
SSK hastaneleri özelleştirilerek sistem dışına çıkarılmalı ya da özel sigorta sistemleri verilmeli, bir 
şey bulunmalı. Bizim bütün müşterek derdimiz; insanlar, sosyal dengelerine sahip olacağı bir sis
tem içinde olmalı ve rekabet koşulu yaratılmalı. Artı, % 10, eğer SSK primi verilirse, bütün insan
lar sosyal sigorta mantığı içine girer. Bu, hiçbir küçük firmayı da sıkıntıya sokmaz; ama, biz % 50 
veriyoruz, % 49, % 51 oluyor bize maliyeti. % 49, % 51 olunca, rakip olarak, kayıt dışı kalan in
sanın, KDV'den kazandığı % 17, işçilikten kazandığı da aşağı yukarı % 12'nin yarısı % 6, % 7, elek
triği de kaçak alıyor... Bizimle, zaten, başlangıçta oyuna girdiği anda bizden % 30 farklı kazanıyor. 

Müessese eğer ihracat yapıyorsa, müessese eğer kredi kullanıyorsa, müessese eğer Exim-
bank'tan yerli malın finansmanı için para istiyorsa, Uzakdoğu'dan gelen malın değil, yerli malı 
finansmanı için para istiyorsa, mutlaka, elektrik bordrosunu, işçilik bordrosunu, vergi mükellefi 
olup olmadığını sormak lazım. Aynı şeyi, ithalatçıya sormak lazım. Gidip de, bankaya bir evrak 
vererek, bunu ithal edeceğim diyen adama ithalat yaptırmamak lazım. Türkiye'ye bir disiplin getir
memiz lazım." şeklinde cevaplamıştır. 

Çerkezköy'de kurulu bir iplik fabrikasının yöneticisi Ertekin ASHABOĞLU; Türkiye'nin 1 
Ocak 1996'dan itibaren 15 Avrupa ülkesiyle beraber dış ticaretinin aynı uygulamaya girdiğini ve uy
gulanmakta olan kotalardan bir rahatsızlık duymadıklarını, ancak, Dahilde İşleme Rejimi bel
geleriyle Türkiye'ye gelen ve haddi hesabı bilinmeyen, fiyat kontrolü olmayan malların rahatsız et
tiğini söylemiştir. 

Kotalar konusunda Tekstil İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Bülent BAŞER ; 1996 
yılında kota görüşmeleri yapılırken, kotaların sadece fiilî ithalatı kapsadığını, o zaman kota ile il
gili görüşmeleri yürütenlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gelen malları da fiilî ithalat gibi 
gördüklerini, ancak şu anda, sadece 6 ülkeye tanınan kota miktarının 70 bin ton yani, 600 milyon 
metrekare mala tekabül ettiğini belirterek, bunun Türkiye için bir intihar anlamına geldiğini ifade 
etmiştir. Devamla kota mevzuunun çok ciddi olduğunu, bununla ilgili olarak gerek kendilerinin, 
gerek Dış Ticaret İthalat Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığının gerekse Amerikan Tekstil 
Üreticileri Derneğinin Amerikan Kongresine sunmuş oldukları, Üçüncü Dünya ülkelerinin Türkiye 
ve ABD dahil, diğer ülkelere yapmış olduğu tarife dışı engeller konusunda girişimde bulunduk
larını, Bütün Üçüncü Dünya ülkelerinin, kota uygulamalarında olsun, tarife dışı engellerde olsun, 
hiçbir tekstil ve konfeksiyon ürününü, kendi ülkesine pazarlamadığını söylemiştir. 
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Tekstil İşverenleri Sendikası İkinci Başkanı Necmettin ÖZTEMİR: Kalite belgesi konusunda 
yaptığı açıklamasında; kalite belgesi konusunda sektörün bir sıkıntısının olmadığını, tekstilin ken
disine has normlarının olduğunu, buna göre üretim yapan firmaların, beynelmilel alanda hizmet 
veren ve sayıları birkaç tane olan şirkete müracaat ederek gerekli raporu aldıklarını, kalite konusun
da hiçbir endişenin söz konusu olmadığını, zira Türkiye'nin artık talebin üzerinde üretim yapar hale 
geldiğini açıklamıştır. 

Bilindiği gibi, İhracatçı Birlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı tüzelkişilikleri haiz, özel 
bütçeli kuruluşlar olması yanında; ihracatçıları teşkilatlandırmak suretiyle ihracatı artırmak, ih
racatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini düzenlemek amacıyla kurulan kuruluşlardır. Birlik
lerin bu yükümlülüklerini göz önüne alan Komisyonumuz, söz konusu Birliklerin Başkanları ile 
görüşerek bilgi edinmek amacıyla 06.02.2001 tarihli Komisyon toplantısına, davet etmiştir. Ayrıca, 
söz konusu toplantıya, ülkemiz bavul ticaretinde, önemli bir yer teşkil eden Laleli esnafını temsil 
eden, Laleli İşadamları Derneği Başkanı da davet edilmiş ve Birlik Başkanları ile birlikte Komis
yonda dinlenmiştir. 

2.1.4.1.2. 06.02.2001 Tarihli Toplantı: Komisyonun İhracatçı Birlikleri Başkanları ile Laleli 
Sanayici İşadamları Derneği Başkanı davet edilerek bilgilerine başvurulmuştur. 

Komisyonda ilk olarak söz alan Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Başkanı Orhan YILDIRIM-
ÇAKAR; açıklamasına başlamadan önce, sektörün içerisinde bulunduğu kriz ve bundan çıkış için 
nelerin yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerin yer aldığı bir raporu Komisyona sunmuştur. 

Orhan YILDIRIMÇAKAR sektörün sıkıntılarında ilk sırayı finansman konusunun teşkil et
tiğini belirterek başladığı açıklamasında; finansman konusunda büyük sorun yaşayan Sektörün en 
önemli kaynağının Eximbank tarafından verilen krediler olduğunu, ancak; bu kredilerin sektör 
tarafından kullanılmasında bazı sıkıntılar yaşandığını, bu yüzden kredilerin tam anlamıyla yerinde 
kullanılamadığını ifade etmiş ve Birlik olarak Eximbank kredilerinin nasıl olması gerektiğine iliş
kin görüşlerini şöyle ifade etmiştir; 

"Bankacılık kesiminin sektöre uzun vadeli ve düşük faizü finans sağlaması ve bunun için ban
kaların kendi portföylerinin bir bölümünü makul bir faiz oranıyla ihracatçılara aktarması sağlan
malı. Ayrıca Eximbank kredileri etkin kılınmalıdır. Bu konuda Eximbank kredilerinin gerçek 
imalatçı, ihracatçı KOBİ'ler tarafından yaygın ve kolay istifade edilir şekilde kullanılmasının sağ
lanması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Eximbank kredileri, aracı bankalar 
kanalıyla değil, doğrudan imalatçı, ihracatçı firmalara verilmelidir. Eximbank'ın sigorta desteğinin 
ihracatçıya Eximbank garantörlüğü şeklinde yansıması yani, ihracatçının ihracat yaptığı mal bedeli 
kadar Eximbank'a garanti verip, ihracatçının bu bedeli herhangi bir bankadan rahatlıkla temin 
edebilmesi çok pratik netice verecek bir uygulama olacaktır. Bu durumda Eximbank'ın nakdi im
kânları zorlanmayacağı gibi, Eximbank kredilerinin de çok yaygın bir şekilde kullanılması temin 
edilmiş olacaktır, "demiş devamla, 

Kendi duyumlarına göre, Eximbank yetkililerinin bu sene 4,2 milyar dolar nakit, 3,3 milyar 
dolar da teminat kredisi şeklinde olmak üzere tüm ihracatın destekleneceğini ifade ettiklerini belir
ten Orhan YILDIRIMÇAKAR, bunun memnuniyet verici olduğunu; ancak, ihracatçının bu krediyi 
kullanabilmesi için aracı banka garantörlüğünün şart olduğunu hatırlatarak, aracı bankaların ise bu 
kredinin kullanılabilmesi için garanti vermede çok ketum davrandıklarını; dolayısıyla ihracatçının 
ihtiyacı olan miktarın hiçbir zaman eline geçmediğini ileri sürmüştür. 
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Orhan YILDIRIMÇAKAR, İhracatçı Birlikleri olarak bu konudaki önerilerinin, ihracat 
bedelinin Eximbank tarafından garanti olarak kabul edilmesi ve kredinin aracılar kaldırılarak doğ
rudan ihracatçıya ulaşmasının sağlanması şeklinde olduğunu ifade etmiştir. Bu sayede, büyük şir
ketlerin sahibi olan aracı bankaların, birinci planda kendi şirketlerini kolladıkları veya Eximbank 
tarafından sağlanan kredileri hak sahibine verirken, bir miktarını mevduat olarak bırakmaya zorlan
dıkları şeklindeki şikayetlerin de giderileceği, neticede Devletin büyük özveriyle temin ettiği kay
nakların, amacına uygun bir şekilde ihracatçıya kesintisiz olarak ulaşmasının sağlanacağını söy
lemiştir. 

Türk ipliğine uygulanan damping konusuna da değinen Orhan YILDIRIMÇAKAR, Avrupa'ya 
ihraç edilen sentetik ipliklere uygulanan damping vergisine ilişkin anlaşmanın süresinin bitmek 
üzere olduğunu, Avrupa Birliğinin Uzakdoğu'dan ithal ettiği sentetik ipliğin, miktar olarak, Tür
kiye'nin Avrupa Birliğine ihraç ettiğinin çok üzerinde olduğunu söyleyerek, bu nedenle artık Türk 
sentetik iplik ihracatına damping vergisi koymanın bir esprisinin de kalmadığını belirtmiş, bunun 
kaldırılması için muhakkak siyasî otoritenin devreye girmesini ve ilgililerin çaba göstermesi gerek
tiğini vurgulamıştır. 

Sektör açısından, gerek tekstil gerek konfeksiyonun en büyük sorunlarından birinin KDV uy
gulamaları olduğuna da değinen Orhan YILDIRIMÇAKAR, bu uygulama nedeniyle vergi 
iadelerini zamanında alamayan ihracatçıların, maddî zarara uğradığını, hatta, bazı ihracatçıların bu 
yüzden işyerlerini kapatmak zorunda kaldığını ifade etmiştir. Kaldı ki, uygulanmakta olan yüzde 
17'lik KDV oranının bazı kötü niyetli kişileri tahrik ettiğini, buna karşılık vergi iadesinin kontrolü 
aşamasında, uygulanan bir takım işlemler nedeniyle gerçek ihracatçının sıkıntıya sokulduğunu, 
bütün bunların yanında, bir de vergi daireleri tarafından ihracatçı firmaya geri ödenen vergi iadeleri 
ile ilgili taleplerin çok geç yerine getirilmesi nedeniyle, sektörün büyük sıkıntıda olduğunu belirt
miş, iade taleplerine ilişkin incelemelerin bir ay ile bir sene arasında değiştiğini, bunun da, geriye 
doğru dördüncü ve beşinci sıralardaki firmaların kayıtlarında şüpheli durum araştırması gibi çalış
malar veya en azından vergi dairelerinin çıkışlarla ilgili olarak gümrüklere teyit sorması gibi neden
lerden kaynaklandığını ve minimum üç aylık gecikmeye sebep olduğunu söylemiştir. 

Maliye Bakanlığının sorunlu iade taleplerine bir çare bulmak maksadıyla 25 Ocak 2001 
tarihinde çıkardığı son tebliğin de konuya çözüm getirmediğine işaret eden Orhan YILDIRIM
ÇAKAR, çözüm olarak; ihracata dönük bütün alım satımların KDV'sinin yüzde l'e indirilmesi 
gerektiğini savunmuş "Sorunun kökten çözümü, sonradan iade edeceğim vergiyi baştan hiç al
mamaktadır. Dolayısıyla, yüzde 17'lik bir rakamı devletin iadesi bahis mevzu olmayacağından kötü 
niyetli kişiler de kendiliğinden tasfiye olacaktır. KDV'nin yüzde l'e indirilmesi, iade taleplerini çok 
büyük ölçüde düşüreceği için malî teşkilatın iş yükü de oldukça hafiflemiş olacaktır. Kaldı ki, KDV 
oram bütün ürünlerde farklı uygulanmaktadır. Mesela, meyve ve sebzede yüzde 1 var, yüzde 3 var, 
yüzde 0 var. Bu farklı uygulama madem ki oluyor, bizim iddiamız, Dahilde İşleme İzin Belgesine 
bağlı, ihracata dönük bütün alımlarda KDV'nin yüzde l'e indirilmesi halinde; bu, kendiliğinden, 
çok büyük sorunları halledecektir. 

Bir başka husus da, sektörümüzde Dahilde İşleme İzin Belgeleri şeklinde çok yaygın bir uy
gulama var. Bu Dahilde İşleme İzin Belgeleri'ni kullanarak ihraç yapmış olmanın birtakım özelliği 
oluyor. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, alınan sipariş üzerine imal edilen kumaşların Tür
kiye'de bir serbest bölgeye gönderildikten sonra tekrar konfeksiyoncu tarafından yurda sokulması 
gerekmektedir. Dışarıdaki bir alıcı sipariş veriyor. Esas maksadı konfeksiyon almak, ama siz 
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kumaşçısınız, ilk önce sizden kumaşı alacak, sonra konfeksiyon yaptıracak. Yürürlükteki mevzuata 
göre, dışarıdaki alıcı, sizden aldığı bu kumaşı ancak serbest bölgeye çıkardığı zaman, siz ihracat 
yapmış sayılıyorsunuz. Konfeksiyoncu da gidip o malı serbest bölgeden alıp işleyip ihraç etmesi 
lazım geliyor. Bu durumda kumaş imalatçısı kumaşlarını öncelikle serbest bölgede faaliyette olan 
bir firmaya satacak ve ancak bundan sonra bir konfeksiyoncu bunları ithal ederek konfeksiyon 
haline getirdikten sonra dış alıcıya ihraç edecektir. Bu yol dış alıcı açısından çeşitli sorunlar içer
mektedir. Bu da ek nakliye bedeli, banka ve gümrükler masrafı ve komisyon gibi maliyet artırıcı un
surlar ile zaman kaybı demektir. Ayrıca, serbest bölgeye yapılan ihracatlar Eximbank kredilerinin 
kapatılmasında da geçerli sayılmamaktadır. Kumaş imalatçısı ve konfeksiyoncu KDV'lerin nakden 
veya mahsuben iadesi için vergi dairesiyle iki kez karşı karşıya kalmaktadır. 

Üçüncü ülkelerden iplik ithal ederek kumaş üreten, Dahilde İşleme tzin Belgesi sahibi imalat
çının, alıcının talimatı ya da mutabakatı üzerine, konfeksiyoncuya teslim aşamasında, teslim eden
le teslim alan arasında düzenlenen teslim tesellüm belgesini, İhracatçı Birlikleri kanalıyla, bu ana 
kadarki faaliyetin ihracat sayılması ve KDV iadesinin Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüdünün 
mahsubuyla gümrüğe verdiği teminatın çözülmesi, kısacası, bu faaliyetten doğan hak ve yüküm
lülükten arınması sağlanmış olacak ve malları teslim eden konfeksiyoncunun bu hak ve yüküm
lülükleri üstlenmesi mümkün olacaktır. 

Ayrıca, Dahilde İşleme İzin Belgeleri'nin verilmesi aşamasında, bürokratik engeller ortadan 
kaldırılarak işlemler basitleştirilebilecektir. Uludağ İhracatçılar Birliği olarak bu keyfiyeti Dış 
Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirmiş bulunuyoruz. Bu durumun uygulamaya konulmasında en 
büyük engel Maliye Bakanlığıdır. Bu durum Maliye Bakanlığına anlatılıp kabul ettirilebilirse, en az 
1 milyar dolarlık ilave ihracat yapma olanağımız olacaktır. Bu, yalnız tekstil ve konfeksiyonda 
geçerli değil, diğer sektörler için de geçerli. 

Ancak, Maliye bu tür yapılacak işlemin ihracat sayılmayacağını söylüyor. İhracat için muhak
kak yurt dışına çıkması gerektiğini ileri sürüyor. Ama, milli hudutlar içerisinde olmasına rağmen 
serbest bölgeyi dış mevzuata göre yurt dışı sayıyor. KDV Kanunun geçici 17 nci maddesi, ihraç et
mek kaydıyla teslim edilen tecil ve terkini kabul ediyor. Yani, biraz olumlu yaklaşılırsa bu uy
gulamanın gerçekleşebileceği kanaatindeyiz. 

Bürokraside bir koordinasyon eksikliği var. Başta KDV olmak üzere birçok idarî işlemlerde ve 
bilhassa ihracatçının gümrüklerle olan işlemlerinde, bir ahenksizlik ve gecikme söz konusu, 
dolayısıyla ihracatçının şikâyeti had safhaya çıkmaktadır. Muhakkak bürokratik işlemlerde koor
dinasyon sağlanıp tek başlılığa gidilmelidir. Sonraki adımı Dış Ticaret Bakanlığı olacak formül 
hemen işletilmeli, bir devlet bakanı kontrolünde bütün ihracat ve ithalatta her türlü belge, müsaade, 
gümrükleme, teşvik vesaire, her türlü işlem toplanmalıdır. Uyumsuzluk ve koordinasyonsuzluğun 
verdiği zararlar ihracatçıyı demoralize etmektedir. Bu kapsamda getirilecek çözüm sadece tekstil ih
racatçısını değil, tüm sektörün ihracat değerlerini artırmada gerekli koordinasyon ve uyumu sağ
layacaktır. 

Ayrıca, şu anda Dış Ticaret Müsteşarlığında uzman kadrosunda bulunan ve yurtdışı deneyimi 
ve tecrübesi bulunan bürokratların aktif çalışmaya devam etmesi sektörün dış ticaretle ilgili sorunun 
giderilmesinde gerekli koordinasyonun sağlanmasında büyük fayda sağlayacaktır. 

Bizim bir teklif olarak GPS sistemimiz var. GPS Genelleştirilmiş Pre-Referanslar Sistemi Tür
kiye için hayatî önem taşıyan bir sistemdir. Avrupalı üreticiler sıfır vergiyle hammaddeyi ülkelere 
sokmaktadır. Oysa, yürürlükte bulunan mevzuata göre Türk üreticiler hammaddeyi önce Avrupa 
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Birliğine ithal etmekte, daha sonra Türkiye'ye getirmektedir. Bu sorunu giderebilmemiz için Türk 
yetkilileri hem alan hem de veren ülke konumunda olması gerekmektedir. Bu da Avrupa Birliği ile 
imzalanan 1996 tarihli anlaşmalarda belki gözden kaçan, belki o zaman ihtiyaç olmayan teknik bir 
uygulama. Ama, sentetik iplikçileri çok yakından alakadar eden bu maddenin de muhakkak çözül
mesi gerekiyor. Hammaddelerini üçüncü ülkelerden maalesef vergili getirmek mecburiyetinde 
kalıyorlar. Halbuki, Avrupa'daki üreticiler bütün hammaddeleri vergisiz alıyorlar. 

Son madde teşvik uygulamaları. Meri mevzuatta teşvik uygulamaları ihracatta devlet desteği 
ismi altında toplanmış bulunmaktadır. AR-GE yardımı, tarım sınai ihracat iadeleri, yurt dışında ofis, 
mağaza açma, desteklenmesi, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, tanınması, tutundurul-
ması ve Türk malı imajının yerleştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, yurtdışı fuar ve 
sergiler, çevre maliyetinin desteklenmesi, istihdam yardımı. Bu yardımların hepsi var ama hepsi 
kâğıt üzerinde kalıyor. 2000 yılıyla ilgili bütün bu yardımlar için konulan rakam 150 milyon dolar
dı. Bu 150 milyon doların tek bir şartı vardı. O da bütçe imkânları dahilinde kullandırılacak diye. 
Bu çok komik bir rakam. 27 milyar dolarlık bir ihracat, yüzde 1 teşvik etseniz bunu 270 milyon 
dolar yapar. Yani, yüzde yarımın da altındaki birtakım rakamlar, bunu da tam kullandırmıyorsunuz. 
İhracat çok sahipsiz kalmış durumda. Oysa motive edilmesi, ciddî şekilde desteklenmesi gerekiyor. 

Ayrıca, istihdama dönük bir teşvikin muhakkak çıkması lazım. Sadece tekstilde değil, bütün 
ihracatta, reel sektörün ihracata dönük kısmıyla ilgili çıkacak, ama, istihdam teşvikini biz bu sene 
muhakkak istiyoruz ." şeklinde görüşlerini açıklamıştır. 

Laleli piyasasının temsilcisi sıfatıyla Komisyonda görüş bildiren Laleli Sanayici ve İşadamları 
Derneği Başkanı Ayhan KARAHAN; Türkiye'nin en büyük sektörü olan tekstil ve Konfeksiyon 
sektörünün sıkıntılarıyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir araştırma Komis
yonunun kurulmasının, ümitsizlik ortamına düşen sektör temsilcilerine biraz da olsa ümit verdiğini 
ifade ederek başladığı konuşmasında; öncelikle Türkiye genelinde, reel sektörün şu anki fotoğrafını 
gözler önüne sermek ve bilahare Türkiye'nin farklı bir döviz kaynağı olan Laleli penceresinden, 
bavul ticareti açısından genel bir bakış ortaya koymak istediğini belirtmiş ve şöyle devam etmiştir; 

"İçinde bulunduğumuz şu günlerde, Türkiye'de, maalesef, reel sektörde yaşayan insanlar 
açısından, çalışanlar ve işverenler açısından, bir güven problemi yaşanıyor. Belki genelde insan
larımız işlerini kaybetme korkusuyla günlerini geçiriyorlar ve uzun vadeli programlar yapamıyor
lar. Şu an, sektörümüzde, en uzun vadeli programlar üç aylık yapılabiliyor. Bunun ötesinde, istikrar 
endişesi ile insanlar uzun vadeli düşünemiyor. Satışlarda ani düşüşlerin yaşanması, insanları bir 
panik havasına, bir korku havasına itiyor. Bu, reel sektörün genel endişelerinden bir tanesi. Oysa 
yıllar önce böyle bir endişemiz veya kaybetme korkumuz yoktu. Ama, şu anda genelde , işadam-
larında, maalesef bu korku var. 

Ancak, elimizdeki verilere baktığımızda, Türkiye'nin döviz kaynağı olan ihracat rakamlarının, 
krizden söz edebilecek bir tabloyu yansıtmadığını görüyoruz. Bunu, ihracatın yüzde 40'lık dilimini 
oluşturan tekstilin rakamlarında da görüyoruz. Yani, şunu demek istiyorum: önümüze bir hasta gel
miş, rahatsız olduğunu ifade ediyor, belki ayakta duramıyor. Her türlü tetkikini yapıyorsunuz, 
bakıyoruz her şey normal; ama hastada bir rahatsızlık var. Bunu teşhis edememenin sıkıntısını 
yaşıyoruz. İşte Türkiye'de yaşadığımız süreçte, tespit edemediğimiz, veya tespit etmemize rağmen 
üzerinde sağlıklı durmadığımız ana kaynak, Türkiye'nin uzunca dönemden beri Laleli üzerinden 
gerçekleştirdiği bavul ticaretinde son dört yılda yaşanan düşüşlerin gerçek nedenlerinin sağlıklı bir 
şekilde incelenememesinden kaynaklanıyor. Ben, bunu, rakamsal olarak da, müsaadenizle ifade et
mek istiyorum. 
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1996-2000 yılları arasında, 1996'da 23 milyar 225 milyon dolar olan toplam ihracatımız, her 
yıl kümülatif olarak artış göstermiş; geçtiğimiz yıl da bu rakam, 27 milyar 233 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla oranla yüzde 1,5'lik bir artış, kümülatif olarak ihracattan kaynak
lanan 14 milyar 156 milyon dolarlık bir döviz girdimiz var. İhracat artış göstermiş, döviz fazlalaş
mış; ama, buna rağmen bir sıkıntı yaşıyoruz, reel sektörde bir düşüş yaşıyoruz. 

Tekstile bakıyoruz. Tekstilde, 1996'da, toplamda 8 milyar 800 milyon dolar olan ihracat, 
1999'da 10 milyar 631 milyon dolara yükselmiş, 2000 yılında yüzde 6 düşerek 9 milyar 994 milyon 
dolara gerilemiş. 

Bu rakamlar, bize, ortada bir krizin varlığını göstermiyor; ama, piyasada gerçekten büyük bir 
kriz var. Binlerce işyeri kapanmış, on binlerce insan işsiz kalmış ve büyük sıkıntılar içerisindeyiz. 

Türkiye'nin diğer bir gerçeği olan bavul ticareti kanalıyla, 1996'dan itibaren ödemeler den
gesine dahil ettiğimiz bavul ticareti rakamlarının sadece Merkez Bankası verilerini esas kabul et
tiğimiz vakit, 1996'da 8 milyar 842 milyon dolar olan bavul ticareti rakamı. Biz, tabiî, bu rakamları 
her yerde gerçek değerlerini telaffuz etmekte problemler yaşadığımız için, burada, bunu çok rahat
lıkla telaffuz edebiliriz. Biraz önce, sadece deri sektöründe rakamın 3 milyar dolar olduğunu ifade 
ettiler. Bizim kilogram bazında tespitlerimiz; Ulaştırma Bakanlığının 1996-1997-1998 ve 1999 yıl
ları uçak ve gemiyle taşıma rakamları ile karayoluyla yapılan taşımaya ilişkin rakamlar üzerinden 
yaptığımız hesaplamalara göre, sektörümüz, Laleli üzerinden 1 milyon 750 bin ton mal ihraç etmiş
tir. Bu rakamı sadece tonaj bazında, 20 000 dolarla çarptığımız vakit, 35 milyar dolarlık bir rakama 
ulaşıyoruz; yani, Laleli üzerinden 35 milyar dolarlık Türkiye'ye döviz girdisi sağlanıyor. 

Resmî verilere göre 1996'da 8 milyar 842 milyon dolar olan rakamlarımız, 1997'de yüzde 37 
düşerek, 5 milyar 849 milyon dolara, 1998'de yüzde 45 düşerek, 3 milyar 689 milyon dolara, 
1999'da 2 milyar 255 milyon dolara gerilemiştir. 2000 yılında yüzde 24'lük bir iyileşmeyle 2 mil
yar 980 milyon dolara çıkmıştır. Kümülatif olarak, son dört yıl içerisinde, 20 milyar 595 milyon 
dolar, ödemeler dengesindeki rakamları karşılaştırdığımız vakit, Türkiye'nin dört yıl içerisindeki 
kaybı, yaklaşık 21 milyar dolardır. Bu, Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemli bir rakamdır. 

Kara Çarşamba diye ifade ettiğimiz son ekonomik krize de neden olarak gösterilen yurtdışına 
çıkan 6 milyar doları bu 21 milyar dolarla kıyasladığımız vakit, bunu daha iyi anlarız. 

Türkiye'de kapanan fabrikaların temelinde, Laleli'ye verdikleri ürünlerin yüzde 70, yüzde 
80'ler oranında azalması yatmaktadır. Yani, ihracat rakamları düşmediğine göre, ithalatta düşüş 
yaşanmadığına göre, fabrikalar niye kapanıyor? 

Türkiye'deki tekstil sektörünün özellikle yoğun bir şekilde hitap ettiği pazarlar, Laleli üzerin
den gerçekleşen ihracât pazarlarıydı; ama, adını bavul ticareti koyduğumuz Laleli piyasası, genel
de saf dışı bıraktığımız, değerlendirmelerde sürekli tenkit ettiğimiz bir unsur, bizim reel 
ekonomimizde en önemli can simidimiz idi. Türkiye'nin kesinlikle Laleli gibi bir pazarı gözardı et
me lüksü bulunmamaktadır. 

Laleli üzerinden, BDT ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Doğu Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, 
Güney ve Kuzey Afrika ülkelerinin de içinde bulundukları yaklaşık 42 ülkeyle bavul ticareti kap
samında iş yapıyoruz. Ayrıca, memnuniyetle şunu da ifade etmek istiyoruz, bu ticaret sadece 
Laleli'yle kalmamıştır. Bu ticaret, İstanbul'un artık birçok bölgesinde yapılmaktadır. Zeytinburnu, 
Merter, Osmanbey bölgesi ve bilahare Bursa, Antep bölgesi de artık yeni Laleli'ler olmaya baş
lamıştır. 
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Dünyanın ekonomik olarak daralmaya gittiği bir dönemde, 1990'lardan itibaren dağılan Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkeleri dünyaya yeni tüketim merkezleri olarak çıkmışlardır. Söz 
konusu ülkelerin yıllık yüz milyarlarca dolar alım gücü içerisinde Türkiye'nin önemli bir payı var
dır. 

Rusya 1997 yılında toplam bavul ticaretindeki 16 milyar dolarlık ithalatının yüzde 40'lık 
dilimini, Rus yetkililerin rakamlarına göre, sadece Türkiye'den gerçekleştiriyordu. Bu, Rus yet
kililerin genel tespiti. Yani, bavul ticareti kanalıyla 32 milyar dolarlık bir ithalatı gerçekleştiren bir 
ülke, sadece 11 milyar dolarlık bir kısmını 1997 yılında Türkiye'den gerçekleştirdi. 

Rusya, 1998'de, yüzde 400'lük bir devalüasyon yaşamış olmasına rağmen, bavul ticaretinde 
Yüzde 11 daralma yaşamış ama, Türkiye'nin Rusya'ya bavul ticareti kanalıyla ihracatında yüzde 
65'lik bir azalma meydana gelmiştir. Yani, pazarlardaki daralmadan çok, Türkiye'nin pazarlardaki 
payında azalma vardır ve Türkiye, bu pazarlarda rekabet etme şansını kaybetmektedir. 

Bu pazarları kesinlikle gözardı edemeyiz ve bu pazarlar üzerinde çok titiz bir şekilde davran
mak zorundayız. Etimizle, tırnağımızla, dişimizle bu pazarları elimizde tutmanın mücadelesini 
veriyoruz. Bu pazarlarda, sadece, eski Doğu Avrupa ülkeleri içerisinde, Avrupa Birliğinin geniş
lemesi sürecinde, yeni aday 11 ülkeyle, Kuzey Kıbrıs Rum kesimini çıkardığımız vakit 10 ülkeyle, 
doğal, halklar arası ticaret diye tanımladığımız bavul ticaretini gerçekleştiriyoruz." demiş ve Laleli 
üzerinden gerçekleşen bu ticaretin, uluslar arası normlara uygun bir hale getirilmesinde Laleli es
nafı olarak karşılaştıkları mevzuatla ilgili sorunların aşılmasında Komisyon olarak gayret gösteril
mesini istemiştir. 

Ayhan KARAHAN devamla, "O günün şartları içerisinde yapılması gereken ne ise o yapılmış
tır. Biz o tarihlerde ülkemizde bavul ticareti kanalıyla gelen insanlara, bizim mevzuatımız sizinle bu 
ticareti yapmaya müsaade etmez, deme lüksüne sahip değildik. Türkiye ekonomisi olarak ifade 
ediyorum. Biz, bu ticareti gerçekleştirmek zorundaydık ve kraldan çok kralcı da olamazdık. 1980'li 
yıllarda, Almanya'nın Polonya ile olan ticaretini kabul etmediği tarihte, bizim ihracatımız 10 mil
yar doların altındaydı, ama aynı Almanya'nın ihracatı 400 milyar dolardı. Evet 400 milyar dolar ih
racatı olan bir ülke, mevzuatına uygun değilse, o ülke ile ticareti kabul etmeyebilir; ama biz, kabul 
etmek zorundaydık ve sonuçta bizim ticaretimiz, bu güne kadar göz yumulan, idare edilen bir nok
taya sıkıştırıldı. 

Gözün açılıp kapanmasına kadar geçen süre içerisinde oluşan bir iradeyle, yarınlarımızı garan
ti altına alamayız. Bizim çerçevesi belirlenmiş, mevzuatı belirlenmiş bir usule dönüşmemiz lazım. 
Doğu Avrupa ülkelerine yılda on binlerce minibüs sevkiyatı yapıyoruz. Bu sevkiyatlarla ilgili olarak 
onca mücadele vermemize rağmen hala, gümrük çıkış beyannamesi düzenlettiremiyoruz. Yurtdışın
dan gelen yabancı plakalı araçlar, Türkiye'den mal alıp, ülkelerine geri dönerken uluslararası 
taşımacılık normlarına ve TIR kapsamına uymadığı için, bu araçlara gümrük işlemleri 
yapılamamaktadır. Bu ise önemli KDV kayıp ve kaçaklarına yol açmakta ve KDV maliyetinin 
malın üzerinde kalmasına neden olmaktadır. Bu sorunları çözmeye çalışırken, maalesef karşılaş
tığımız problemlerden bir tanesi, UND ile oluşmaktadır; yani, yabancı plakalı araçların taşıyacağı 
malları bizim Türk plakalı TIR'larla taşımamız gerekirken bunu bir türlü aşamadık. 

Ticaret tamamen beklentiler üzerine gelişen alım satım olayıdır. Beklentiler ise, kaliteli bir 
ürünün uygun fiyata iyi hizmet karşılığında teslim edilmesidir. Muhakkak ki, kalite bakımından 
yeterli düzeyde ürünün pazarlara sunulamaması, pazarlarımızın ciddî olarak olumsuz etkilenmesin-
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de etkili olmuştur. Ancak, kalitesiz malın sunumunda suçu sadece Laleli işadamına veya Tür
kiye'deki üreticiye yüklediğimiz vakit sorunu halledemiyoruz. Sorun, alıcı kitlesinin talep eğrisiyle 
de doğru orantılı. Yani, çok düşük alım gücüne sahip olan bölgeden gelen bir müşteri malı ancak 
ederi üzerinden alabiliyor, ederi üzerinde alabileceği mal da ancak o kalitede üretilebiliyor. Yani, 
Çin'den 3 dolara alabildiği bir malı, gelip Türkiye'den almak istiyor; ama, Türkiye o malı 6 veya 7 
dolardan aşağıya üretemiyor. Bunun sonucunda da doğal olarak kalitede önemli bir yıpranma mey
dana geliyor. Bu, şüphesiz tüm mallar için geçerli değil. Ama, hataların en önemlilerinden bir 
tanesini teşkil ediyor. 

Bu hatanın işlenmemesi için bize düşen otokontrol sistemini kurabilmekti, ama bu sistem ger
çekleştirilemedi. Derneğimizin kuruluşundan itibaren üzerinde en çok durulan konulardan bir 
tanesi tüketici haklarının korunması. Bununla ilgili olarak gerçekçi bir çalışma maalesef 
yapılamadı. Yani, müşterinin aldığı kalitesiz bir üründen doğan zararlarının ne şekilde karşılanacağı 
yolunda bir adım dahi atılamadı. Eğer biz bunu tüketici masaları olarak kurumsallaştırabilirsek, bu 
sorunu ortadan kaldırabiliriz. 

Kalitesiz ürünler açısından, tekstilden ziyade, Türkiye'nin puan kaybettiği alanlar temel 
tüketim malları ve inşaat malzemelerinde olmuştur. Bozuk gıdaların, temizlik ürünlerinin çok 
demode bir şekilde gönderilmesinin vesaire, gıda sektöründe, bisküvi sektöründe, yapı malzemeleri 
sektöründe çok kalitesiz ürünlerin bu piyasaya sunulması, Türk malı imajını önemli oranda 
zedelemiştir. Laleli, 1998'deki krizden sonra çok önemli bir özeleştiriyle bu problemi ortadan kal
dırmıştır. Şu anda sektörümüz çok kaliteli ürünlerle Avrupa ülkeleriyle rekabet edebilir hale gelmiş
tir. Deri sektöründe dünya pazarlarında nerede ise bir numarayız. Tekstil sektöründe de Avrupa'da 
birçok ülkeyle yarışıyoruz ve kendi markalarımızı bu pazarlara kabul ettirmiş durumdayız. Tüketici 
masalarının kurulmasında komisyonumuz bize yardımcı olursa, bu sorunun ortadan kalkacağına 
ben inanıyorum. 

Biz, öncelikle işadamı ve idarî bazda bu ihtiyaçları cevaplandırabilirsek, bu ticareti devam et
tireceğiz. Rusya'da pazar yüzde 11 daralırken, biz yüzde 61 daralmış isek, bu, bizim pazarlarımızı 
önemli oranda bir yerlere kaptırdığımız anlamına gelir ve bugün biz, pazarlarımızı önemli oranda 
Uzakdoğu ülkelerine kaptırıyoruz. Rekabet edemez hale geliyoruz. 

Özellikle tekstilde yaşanılan krizin çözümünde, tekstilin kaybettiği pazarlar olarak, Laleli 
pazarlarının yeniden dikkate alınması ve Türkiye'nin pazar edinme imkânlarının çok zorlandığı ve 
yeni pazarları geliştiremediğimiz bu ortamda, mevcut pazarları geliştirebilmenin mücadelesini ver
memiz gerektiğine inanıyorum, Ayrıca, sıraladığım ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarının bir türlü 
istenilen düzeyde olmaması ve karşı ülkeler ile ilişkilerde ekonomik çıkarların yeteri kadar gözetil
memesi, sonucunda bu pazarlarda daralmalar olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Rusya gümrükleri 
açısından, maalesef, kara listeye alınan ülkeler kapsamındadır. İkili ilişkilerle bu listeden çıkmak, 
mutlak manada gerekmektedir. 

Rusya Federasyonunun uygulamış olduğu gümrük diliminde, Türkiye, haksız bir şekilde yük
sek gümrükler ödemektedir. Gümrük farklılıklarının ortadan kaldırılması, tabiî ki, biz işadamlarının 
elinde olmayan imkânlardır. 

Sektörümüzün, şu anda, Mayıs ayından itibaren karşılaştığı en önemli problemlerden bir 
tanesi, KDV problemleri. 
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Bütün samimiyetimle ve arkamdaki işadamlarının bana vermiş olduğu güvenle ifade ediyorum. 
Biz, bize ölüm gösterildi kansere razı olduk. Haklarımızı dahi talep etme noktasında ifade edemez 
hale geldik; çünkü, ortada öyle bir hava estirildi ki, bütün ihracatçılar hırsız, bütün ihracatçılar 
hayalî ihracatçı, bütün ihracatçıların almış olduğu KDV'ler haksız KDV'ler. 

Bizden dürüstlüğümüzü ispat etmemiz isteniliyor. Bir kişi, ancak o suçu işlemişse, o suçun is
pat edilmesi istenebilir. Suçsuzluğunun ispatı kişiye ait değildir. KDV'de gerçekten çok önemli 
problemler yaşıyoruz ve bu yaşamış olduğumuz KDV sorunu nedeniyle, firmalar KDV'lerini tahsil 
edemememin sıkıntısıyla mal alamamakta, ödemelerini yapamamakta ye belki firmalarını kapatma 
tehlikesiyle karşı karşıya gelmektedir. 

Biz, olaya sadece kendi penceremizden bakıp, sadece bizim sorunlarımız çözülsün mantığıyla 
hadiseye yaklaşmıyoruz. Olaya, farklı bir jenerasyondan, farklı bir bakış açısıyla, krizin gerçek 
nedenleri ne olabilir, reel ekonominin gerçekten girmiş olduğu sıkıntılar nereden kaynaklanmış 
olabilir, bu yaraya parmak basılmasını, bunun dikkate alınmasının faydalı olacağı inancıyla, bu 
düşüncelerimi ifade etmek istiyorum." demiştir. 

Daha sonra İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet 
BÜYÜKEKŞİ, söz alarak deri sektörü ile ilgili Komisyona bilgi vermiştir. 

Deri sektörünün, özellikle 1990 yılından itibaren ihracat bazında ülke ekonomisine son derece 
önemli katkı sağlayan bir sektör olduğunu ve 750 milyon dolar ihracat rakamlarının 1997 yılında, 
özellikle bavul turizmi ve Laleli dolayısıyla 3 milyar dolara ulaştığını ifade etmiştir. Bunun 734 mil
yon dolarının kayıtlı ihracat, geri kalanı ise bavul turizmi vasıtasıyla gerçekleşen ihracat olduğunu, 
belirten Mehmet BÜYÜKEKŞl, özellikle 1998 yılında Rusya'da yaşanan devalüasyon ve daha ön
cesinde Uzakdoğu Asya'da yaşanan krizin Türk Deri Sektörünü son derece olumsuz etkilediğini, 
bunun sonucu olarak da, İhracatımızın yüzde 23 oranında, bavul turizminin ise çok daha fazla et
kilenerek yüzde 80-90 oranında düştüğünü ve özellikle 1999 yılında deri sektöründe çok sayıda fab
rika kapanmaları ve iflasların yaşandığını, ancak 2000 yılında sektörün, derinin tüm dünyada moda 
olmasından dolayı, biraz olsun toparlanma sürecine girdiğini açıklamış ve "İhracatımız 2000 yılın
da toplam yüzde 8 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, toplam Türkiye'nin ihracatında binde 9'luk 
bir artış karşısında, belki, deride yüzde 8'lik bir artış olması sevindirici, ama, bir yıl önceki yüzde 
23'ü düşünürsek, bu maalesef, bizi tatmin etmiyor." Demiştir. 

Deri sektörünün de, diğer sektörler gibi, ihracatta yaşanan sorunları aynen yaşadığını ifade 
eden Mehmet BÜYÜKEKŞİ, sektörün ham deri ithalatından kaynaklanan bazı sorunlarının ol
duğunu, başta deli dana, şap hastalığı ve mavi dil hastalıkları gibi nedenlerle , 42 ülkeden deri it
halatına yasak getirildiğini, bu yasağın sadece Türkiye'yi değil birçok ülkeyi ilgilendirdiğini, ancak 
Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile uyum yasalarını çıkarmadığı için, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından 
deri ithal edilirken Türkiye'nin deri ithal edemediğini belirtmiş ve sektörün bundan dolayı sıkıntıda 
olduğunu ifade ederek bürokrasiye takılan uyum yasalarının biran önce çıkarılması gerektiğini söy
lemiştir. 

İstihdam teşviki konusuna değinen Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Türkiye'de gerek deri sektöründe, 
gerekse diğer sektörlerde, çok büyük bir haksız rekabet ve kayıt dışı ekonominin olduğunu, bunun 
da hem iç, hem de dış piyasada sektörü olumsuz olarak etkilediğini belirtmiş ve sektör olarak istih
dam teşviki konusundaki önerilerini Komisyona aktarırken şöyle demiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 



- 34 — 

"Biz 1998 yılında ilk olarak Dış Ticaret Müsteşarlığına yaptığımız istihdam teşviki konusun
da; Her 100 000 dolarlık ihracat için 4 işçinin üç aylık dönem içinde ödenmiş muhtasar yükü mah
sup edilmesini öneriyorduk. Ama, burada ödenmek kaydı şartını getiriyorduk. Herhangi bir nakdi 
teşvik söz konusu değil. Ayrıca, şirketlere, muhtasar vergisini ödemiş olmaları kaydıyla, muafiyet 
kazanan her 20 işçi için kurumlar vergisini 3 puan indirme hakkı verilmesini ancak bu hakkın da 15 
puanla sınırlanmasını öngörüyorduk. Bu önerimizin Yüksek Planlama Kurulu'na kadar gittiğini, 
fakat, oradan sonra bir türlü ilerlemediğini öğrendik. Bu önerimizin gerek bizim sektörümüze 
gerekse diğer sektörlere çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Gerek SSK'nın prim artış
larında katkısı olacak gerek haksız rekabette bir katkısı olacak... 

Bir diğer sorunumuz pazarlama sorunu, özellikle Rusya'da çok büyük bir kaybımız olunca 
diğer alternatif pazarlara yönelmek zorunda kaldık. Aslında bu netice de verdi; gerek Japonya, 
gerek Amerika, gerekse israil'e yaptığımız ihracatlarda büyük artışlar var; fakat, bu büyük artışlar 
miktar bazında çok değil. Mesela, bunun en güzel örneği belki rakam olarak bir şey değil ama 
Amerika'ya olan ihracatımız deride çok düşükken şu anda 28 milyon dolarla yüzde 8'e ulaştı. Bunun 
gibi, bizim yurt dışında yapacağımız pazarlama faaliyetlerinde mutlaka devlet katkısı şart. Geliş
miş, rakibimiz olan, İtalya ve İspanya gibi ülkeler Avrupa Birliği üyesi ülkeler olduğu halde, çok 
büyük pazarlama desteği alıyorlar. Bizim de bu şekilde bir pazarlama ve fuar tanıtım desteğine ih
tiyacımız var. 

Bir diğer sorun da eğitim de. Sektörde çok büyük bir eğitim eksikliği var. Şu anda sektörde 
faaliyet gösteren iki tane vakıf var. Bu vakıflardan bir tanesi Türk Deri Vakfı. Diğeri de TASEV 
diye bilinen Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı. Bu iki kurum da eğitim 
konusunda çaba gösteriyor. Üç yıl bir okul yapmak için arsa aradık, bulamadık; Bir kolej kurmak 
istiyorduk. En son, on gün önce Sayın İstanbul Valisiyle bir protokol yaptık. Bir okulu yapıp Millî 
Eğitime devredeceğiz, o şekilde arsa bulabildik. Halbuki, biz, yabancı dilde eğitim yapan, daha kap
samlı, donanımlı bir okul istiyorduk. Bunu Millî Eğitimle beraber yapmaya çalışacağız. Deri Vak
fının da, şu anda aynı şekilde projeleri var. Bununla ilgili de destek istiyoruz. 

Şimdi, bizim iki tane projemiz daha var. Bir tanesi, Millî Eğitimle yaptığımız protokolde, 
TASEV Anadolu Meslek Lisesi adı altında; yabancı dilde eğitim verecek bir meslek lisesi kurul
masını öngörüyoruz. Yani, ilköğretimi bitiren çocuklar bir yıl yabancı dil öğrenecek; İngilizce, İtal
yanca, sonra üç yıl meslek lisesi eğitimi görecekler. 

Bir diğer; vakıf olarak Mimar Sinan Üniversitesiyle ayakkabı tasarım yarışması düzenledik. 
Bu tasarım yarışması neticesinde, Mimar Sinan Üniversitesiyle iki yıllık Ayakkabı Tasarım Meslek 
Yüksekokulu açılmasıyla ilgili bir protokol yapıldı; ama, bir buçuk yıldır, üniversite, bizden okulu 
açmak için yer istiyor. Sanayici üniversiteye yer bulacak, bir bina satın alıp gerekli düzenlemeleri 
yaptıktan sonra üniversiteye devredeceğiz, şeklinde açıklamıştır. 

İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği adına söz alan İsmail GÜLLE; ise Komis
yona Türkiye'nin tekstil hammadde ihracatına ilişkin bir rapor sunarak başladığı konuşmasında, 
kendisinden önce Komisyonu bilgilendiren sektör temsilcilerinin sorunlar ve çözüm önerileri 
konusunda farklı bir şey düşünmediklerini ve aynen katıldıklarını belirtmiş, ancak temsil ettiği iş 
kolu açısından sektörün en önemli girdisi olan enerji üzerinde duracağını ifade etmiştir. Türkiye'de 
enerji maliyetinin 8 cent dolayında olduğunu, oysa bunun yakın komşularımızdan Romanya ve Bul
garistan'da 1 - 2 cent ve ücretlerin de 50 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatarak 
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"Bugün Romanya ve Bulgaristan Türk tekstilcisinin âdeta parlayan yıldızı oldu, herkesin gözü 
Romanya'da, Bulgaristan'da. Herkes birbirini bu konuda bilgilendiriyor, önümüzdeki hafta Burada 
bizim müşterimiz olan bir tekstil kuruluşunun açılışına gideceğim. Türkiye'deki maliyetlerden 
dolayı zorlanınca işçiliği 100 Mark, elektriğin 2 cent olduğu bu yabancı Ülkeye yatırım yapıyor. 
Tabiî, bu tek başına olduğu için önemsizdir; ama, bunun arkasından diğerleri de gidecektir. Çünkü, 
bugün yaşadığımız sıkıntının boyutu çok büyüktür, 8 sentlerle kıyasıya bir dünya rekabetinin yapıl
dığı bir ortamda fiyat tutturmamız bizim için çok büyük bir handikaptır. 

Bizim açımızdan çok önemli olan bu sorunun nasıl çözüleceğini bilemiyorum. Bugün 
yaşadığımız bir problemi de size aktarmak isterim, bugün ben 10 sente elektrik tüketiyorum ve bu 
şartlar altında ihracat yapmaya çalışıyorum. Enerjimizi biz üretelim dedik, 14 ay önce müracaat et
tik, bana sen prosedürü yürüt işlemler arkandan gelir dediler aradan 14 ay geçti bugün bir arpa boyu 
yol alamadık. Bugün bize, oraya santral kuramayacağımızı söylediler. Benim motorum şu anda yol
da, ama, bize izin yok. Oysa bizim derdimiz enerjiyi ucuza üretmek. 

Eğer bu gerçekleşirse biz elektriği 4 cente mal edeceğiz. Çünkü, Trakya'da bir iki defa elektrik 
kesiliyor. Bu bir saat değil, bir dakika, 5 dakika kesilmesi bizim 4 saatlik işgücü kaybımıza neden 
oluyor. Çünkü, bu makineler otomatik kendisi devreye geçiyor, bu da, senede yaklaşık 1,5 ayımızı 
götürüyor. Bu, yalnız benim sorunum değil. Bu bütün sektörün sorunu. Bugün Tekirdağ'da yılbaşın
dan beri açılmayan fabrikalar var. Yani, operet tesisleri şu anda kapanmış vaziyette. Maraş'ta ve 
diğer illerde zararına, iş olsun diye yapılan işler var. Bunlar bugün çok büyük boyutta ve firmaları 
ciddi olarak zorlayacak durumdadır. 

Tekstil hammadde ihracatının büyük kısmı Avrupa Birliği ülkelerine, şimdi başımıza bir de 
Suriye, Irak ve Arap ülkelerinden yapılan, Avrupa Birliğine giren mallar var. Bunlar, bizim fiyat
larımızın da altında ve direkt bizim pazarımızı etkileyen firmalar. Yani, bizim açımızdan bakıldığın
da enerji bizim için en önemli sorun olarak duruyor." demiştir. 

Bu açıklamalar sonrasında; Komisyon üyeleri konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından 
konuşmacılardan; . 

— Yılda 1 milyar 750 milyon ton ihracat yapan ve bunun karşılığın da 35 milyar dolar girdisi 
olan Laleli pazarı nasıl oluyor da kayıt dışı gösterilmeye çalışılıyor? 

— Siz Laleli sanayicileri olarak, muhtemel ki Bursa, Denizli Antep gibi illerde bulunan taşeron 
firmalarınızın sizlere gönderdiği malları pazarlıyorsunuz, yani pazarlama organizasyonunu sizler 
yapıyorsunuz. Bizlere söylendiği gibi cidden dampingli malların ülkemize çok ucuz girmesi, hatta 
15-30 centlere kadar girdiği doğru mu? Bunlara faturasız işlem yapıldığı doğru mudur? Çünkü biz 
bugüne kadar böyle bilgilendirildik. Hatta ihracatınızda on binlerce minibüslerle ihracat yapıldığı, 
bunlarda gümrüğün etkili olamadığından, gemilerle taşımalardan söz ettiniz. Yani, bu kadar geniş 
yüzde 80'e hitap eden bu topluluk sizce cidden kayıt dışı ekonomi içinde midir? 

Şeklinde sıralayarak cevaplanmasını istemiştir. 

Laleli Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan KARAHAN soruyu cevaplarken; 
Türkiye'nin gayrısafı milli hasılasının 200 milyar dolar olduğu bir ortamda, ülke ekonomisinin yüz
de 65 belki de yüzde 70 inin kayıt dışında olduğunun malumları olduğunu, ama bu oranın ne istatis
tik rakamlarında ne de DPT rakamlarında görünmediğini belirterek şöyle devam etmiştir; 
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"Avrupa ortalaması yüzde 12 olan kayıt dişiliğin, Türkiye'de, yüzde 65-70'lerde olması. Belki, 
Türkiye açısından büyük bir ayıptır, ama, önemli olan, aynı zamanda Türk ekonomisinin 
dinamosunu teşkil etmesidir. Ülkenin krize girdiği anda, buradan almış olduğu güçle, bu krizleri at-
latabilmesidir. Yüzde 65'lik kayıt dışı ekonomi değerlendirilirken, genel olarak mahkûm edilen böl
ge de bizim bölgemiz, Laleli olmaktadır, tddia ediyorum, Ankara'nın Çankayasında ne kadar kayıt 
dışı ekonomi varsa, İstanbul'un Lalelisinde de o kadar kayıt dışı ekonomi vardır. 

Biz, Laleli işadamları ve Laleli bölgesi olarak belge problemi yaşıyoruz, kayıt problemi 
yaşıyoruz. Yani, sattığımız malları belgelendirmede problem yaşıyoruz. Biz, Laleli'de satışlarımızı 
dahilde gerçekleştiriyoruz. Yani, müşteri geliyor, mağazamızda dahilden İstanbul'daki bir vatan
daşın herhangi bir mağazadan alışveriş yaptığı gibi malını alıyor, oteline gidiyor, paketliyor, malını 
bir şekilde kargolandırıyor veya kargo şirketine malını teslim ettiriyor. Burada, dahilde satışlarda en 
önemli problem, KDV yükünün malın üzerinde kalması, neticesinde rekabet edilememe sorunu 
nedeniyle, bu malın ya belgesiz bir şekilde müşteriye teslim edilmesi veya faturalandırılıp yazar 
kasa fişiyle belgelendirilip, KDV'sinin firma bazında finanse edilmesi. Bu, çok önemli bir yük 
getiriyor, Laleli'de kâr marjları yüzde 3'ler mesabesine inmiştir. Yüzde 3'e inen bir kâr marjında 
yüzde 17'lik bir KDV maliyetinin altından kalkılamayacak bir yük olduğu zaten ortadadır. 

Biz, Laleli olarak satışlarımızı ihracat rejimimizde belirtilen 3 esasta gerçekleştiriyoruz. Birin
cisi; gümrük çıkış beyannamesiyle satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu işlemleri normal giriş-çıkış 
beyannamesi ile yapıyoruz. 

İkincisi; 61 numaralı tebliğ ile bize verilen bir hak, özel fatura uygulaması. Bu çıktığı vakit 90 
000 dolarda aylık limiti 5 milyar KDV iadesi, bu değiştirilemedi, şu an 40 küsur bin dolarlara düş
tü. Bu, kapasiteli firmalar açısından çok düşük olmaya başladı. Doğal olarak artık bu da kul
lanılamaz hale gelmeye başladı. Özel faturanın önemli ölçüde istismar edilmesi asıl bizleri rahatsız 
etmektedir. 

Bizim üçüncü ihracat şeklimiz; bedelsiz ihracat rejimine göre bu malların yurtdışı edilmesi, 
bunlar gümrük kapılarında bedeline bakılmaksızın Türk menşeli mallar yurtdışı ediliyor. Burada, 
size biraz önce arz ettiğim, özellikle Kapıkule çıkışında, Dereköy çıkışında yabancı plakalı araç
ların yurtdışına Türk menşeli malları götürürken bu malların gümrük çıkış beyannamesine tâbi ol
maması bizim ısrarla talep etmemize rağmen bu kapının açılmaması neticesinde burada önemli bir 
sorun yaşamaktayız ve biz, almış olduğumuz her malın üzerinde KDV maliyetini sırtımızda 
taşımaktayız. Yani, biz kumaşı alıyorsak, o kumaşın içerisinde KDV maliyeti bulunmaktadır. Yani, 
bir yerden belgesiz bir mal çıkıyorsa, mutlaka o yere de belgesiz olarak giriş vardır. Şeklinde cevap
lamıştır. 

2.1.4.1.3.08.02.2001 Tarihli Toplantı: Komisyon Türkiye'deki Giyim Sanayi Sektörü temsil
cilerini davet ederek dinlemiştir. 

Türkiye'deki Giyim Sanayi Sektörü ile ilgili olarak, komisyona bilgi veren, Türkiye Giyim 
Sanayicileri Derneği Başkanı Doç. Dr. Güngör KESÇİ; Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün kriz 
içerisinde olduğu dönemde sorunları ve çözümlerini araştırmak üzere bir komisyon kurulmasının, 
ülkenin makro menfaatleri açısından büyük önem taşıdığını ve sonuçları itibariyle de Giyim Sanayii 
Derneği olarak faydalı olacağına inandıklarını ifade etmiştir. 
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Dernek olarak 5 - 6 ay kadar Önce, benzer bir araştırma yapılması için bir taleplerinin olduğunu 
hatırlatan Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı, O günkü taleplerindeki görüşlerini muhafaza ettik
lerini belirterek, Türkiye'nin hazır giyim sektöründe Dünya sıralamasında 5 inci sıradan 6 ncı sıraya 
düştüğünü söylemiştir. Bu düşüşün sektördeki performans kaybından değil, Dünyadaki gelişmeler
den kaynaklandığını ifade eden Doç. Dr. Güngör KEŞÇİ, uzun vadede Türkiye'nin daha başka 
kayıplara uğrama tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu da sözlerine eklemiştir. 

Dünyadaki son gelişmeler dikkate alındığında; TBMM tarafından konuya ilişkin bir araştır
manın başlatılmasını zamanlama açısından çok isabetli gördüklerini ve ülke giyim sektörüne olum
lu katkılarda bulunacağına inandıklarını belirten Doç. Dr. Güngör KEŞÇİ, açıklamasının devamın
da özetle şöyle demiştir; 

"1 Temmuz 2000 tarihinden itibaren, Meksika ile Avrupa Birliği arasında başlayan serbest 
ticaret anlaşması kapsamında, ABD sermayesi ve ABD teknolojisiyle Meksika'da üretilen tekstil ve 
hazır giyim dahil, her türlü sektöre ait mal, Avrupa Birliği ve Türkiye'ye serbestçe girmeye baş
layacaktır. Bu, Avrupa Birliği ile Meksika arasında yapılan anlaşma, NAFTA dediğimiz, Meksika, 
ABD ve Kanada anlaşmasından farklı bir anlaşma olarak, Avrupa Birliği ile Meksika'nın bütünleş
mesi anlamına gelmektedir... Buna karşılık, Türkiye, bu anlaşma çerçevesinde Avrupa'ya mal sat
makla birlikte, Meksika'ya, mal gönderebilmek durumunda değil. Bunun olması için, Türkiye'nin, 
Meksika ile bir serbest ticaret anlaşması yapması gerekiyor. Ama, Meksika, bu anlaşmayla, Tür
kiye'nin pazarını elinden aldığı gibi, doğrudan doğruya Türkiye pazarında da kendi ürünlerini 
satabilme imkanına kavuşuyor; Çünkü, Avrupa'ya giren mal, aynı zamanda, gümrük birliği nedeniy
le, serbest dolaşımdaki Türk malı da sayılıyor. 

Bir başka tehlikeli gelişme de; uluslararası bir anlaşma sonucunda, 1 Ekim 2000 tarihinden 
itibaren, sayıları 72 yi bulan, "Avrupa-Pasifik-Karaipler Bölgesi" ülkeleri, Amerika Birleşik Dev
letlerine, kotasız ve vergisiz ihracat yapmaya başladılar. Bu amaçla, Avrupalı ve Uzakdoğulu fir
malar, ileri teknolojiye sahip ve büyük kapasiteli fabrikaları, bu bölgelerde kurmaktadırlar. Ayrıca 
bu ülkelerin Avrupa Birliği ülkelerine mallarını satabilmek için yaptıkları çalışmalar da tamamlan
mış durumdadır. Böylece, 1 Ekim 2000'den itibaren, çok önem verdiğimiz Amerika pazarı ve Av
rupa Birliği pazarına bu 72 ülke, gümrüksüz ve kotasız olarak mal ihraç edebilme hakkını elde et
miş bulunuyorlar. Bu iki pazar, bizim için son derece önemli. Özellikle, ihracatımızın yüzde 85'ini 
yaptığımız Avrupa pazarı bizim için hayatî önem taşımaktadır... 

Üçüncü bir husus. Dünya Ticaret Örgütünün anlaşmaları arasındaki ATC dediğimiz, tekstil ve 
konfeksiyon anlaşmaları. Uruguay Raundu çerçevesinde, 2005 yılında bütün kotaların kalkacağı, 
vergilerin minimuma indirileceği bir dönem gelecek. Ancak, bu anlaşma çerçevesinde, şimdi üçün
cü aşaması gerçekleşmek üzere olan ve 01 Ocak 2002 tarihinde, önümüzdeki yıl başlayacak olan 
bir gelişme var; yani, 11 ay sonra... bu, çok tehlikeli bir gelişme; O tarihte, kota uygulanan bütün 
Ülkelere yüzde 18 oranında ek kota verilecek. 

Avrupa bizim pazarımız, kotasız mal satabiliyoruz; ama, bizim pazarımızda, Endonezya, Viet
nam, Hindistan, Çin ya da Amerika gibi, kim olursa olsun hepsine kota uygulanıyor. Bu uygulama, 
yüzde 18 oranında genişletiliyor. Ayrıca, 62 tekstil kategorisinde de eleminasyon yapıldı, o tarihten 
itibaren 62 tekstil kategorisi bütün dünyada kotasız olarak satılabilecek. 

Dolayısıyla, saymış olduğum iki gelişmenin daha da ötesinde, Uzakdoğu ülkeleri olan Çin ve 
Hong Kong'un Amerika Birleşik Devletlerine olan hazır giyim ihracatı yaklaşık 18 milyar dolar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 



- 3 8 -

Avrupa Birliğine olan ihracatı da yaklaşık 14-15 milyar dolar. Bizim pazarlarımıza Toplam 30 mil
yar dolarlık bir ihracatı var. Yüzde 18 oranındaki bir genişleme sadece Çin için, yaklaşık 5,5 mil
yar dolarlık bir genişleme demektir. Uzakdoğu'daki diğer ülkelerin toplamı da yaklaşık bir o kadar 
daha genişlemeden yararlanacaklar. 

Bizim Avrupa'daki toplam satışımız zaten 5 milyar dolar. Amerika'da 1 milyar 300 milyon 
dolar kadar. Dolayısıyla, bu durumunda ilk kaybedecek olan ülke Türkiye. Bu , tabiî ki, bizim için 
çok tehlikeli. Gerek tekstil gerekse hazır giyimde toplam 10 milyar dolarlık bir ihracatımız var. 
Eğer, bu genişlemeyle ve demin bahsettiğim, Meksika, Afrika, Pasifik ülkeleri buralara girecek 
olursa, kaybımız, nerede ise bütün ihracatımızın elimizden gitmesi demektir. Bu da hazır giyimde, 
kayıtlı-kayıtsız 2-3 milyon, tekstilde ise 500 000 istihdam edilmiş insanın işsiz kalabileceği, ül
kemizin hazır giyim imalatının dolayısıyla ihracatının tamamen başka ülkelerin kontrolü altına gir
me tehlikesi ile karşı karşıya geleceği anlamına gelir. Bu nedenle, Parlamentoda genel bir araştırma 
yapılarak konunun üzerine gidilmesini istemiştik. 

özellikle tekstille ilgili olarak yapılan bu araştırmada, bir an önce, uluslararası rekabetçi özel
liğimizi muhafaza edebilecek tedbirleri araştırıp, eğer yatırıma devam edeceksek bu sektördeki 
yatırımlarımızın, ne tür yatırımlar olması ve ne çeşit ürünler gerçekleştirmemiz gerektiğini tespit et
meliyiz. Türkiye artık bir taraftan fason üretim yapan ülke ya da müşterilerin istediği malı üreten 
ülke hüviyetini muhafaza ederken, diğer taraftan da hızla, moda ülkeleri arasındaki yerini almalıdır. 
Bu araştırmada, bunun stratejisi oluşturulmalıdır. 

Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörlerinin artık geri kalmış ülkelerin sektörleri olduğu, bu 
nedenle, Türkiye'nin bu sektörleri bırakması ve daha değişik sektörlere girmesi gerektiği şeklinde 
görüşler belirtiliyor. Bu, son derece yanlış bir görüştür. Çünkü, dünyanın önde gelen tekstil ve hazır 
giyim ülkelerine baktığımız zaman, (İtalya, Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere gibi), bunların ay
nı zamanda dünyanın en gelişmiş ülkeleri olduğunu görüyoruz. Bir başka gelişmiş ülke olan Japon
ya'da, 1950'li yıllardan beri, kendi tekstil, hazır giyim ve moda stratejisini geliştirmiştir. Demek ki, 
gelişmiş ülke olmak, hatta, en ileri ülke olmak bile, bu sektörü gözden çıkarmayı gerektirmiyor. 
Kaldı ki, Türkiye gibi, millî geliri 2800 dolar civarında olan bir ülkenin böyle bir sektörü terk etme 
lüksü yoktur. Türkiye gibi çok sayıda işsiz ve çalışma ihtiyacı duyan insanı olan bir ülkenin böyle 
bir sektörü gözardı etmesi düşünülemez. 

Diğer taraftan bizim, fiyatlarımızı da uluslar arası piyasalarda rekabetçi hale getirebilmemiz 
gerekiyor. Bunun yolu, gerek tekstil gerek hazır giyimin hammadde tedarikinde, bütün dünyadan 
serbestçe ama adil, yasalara uygun bir biçimde mal tedarik edebilme imkânlarının sürmesi 
gerekiyor. Aksi takdirde, uluslar arası kalite tedarikinde, uluslar arası fiyatlar seviyesinde kullanım 
yapamazsanız sadece belli bir miktar, belli bir üretim tarzına yönelirseniz, Türk modası dediğimiz 
modayı geliştirmek mümkün olmaz. Uluslar arası moda akımlarına uygun üretimi gerçekleş
tiremezsiniz ve uluslar arası fiyatlarda rekabet edemezsiniz. Onun için birinci şart, sektörün ihtiyacı 
olan malların uluslar arası piyasalardan karşılanmasına kısıtlama getirilmemeli, tam tersine adil bir 
biçimde serbestlik sağlanmalı. 

Hazır Giyim sektörünün en önemli ikinci girdisi, yüzde 40'lara varan İşçilik maliyetidir. Biz 
sektör olarak geçen seneden beri bu konuda rahatsızız. Yani, SSK'nın, açıklarını kapatmak için 
geliştirdiği ve maliyetlere büyük oranda yansıyan, sigorta primlerinin tespitine ilişkin yöntem 
nedeniyle zor durumdayız. Devletin istihdam üzerindeki yükü bu uygulama nedeniyle çok ağırlaş-
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mıştır. Burada, asgari ücret alan bir işçinin bununla geçinip geçinemeyeceğini tartışmıyorum. O 
ayrı bir konu. Ama Bunun gerek maliyet, gerek sigorta primleri gerekse muhtasar vergiler ve kıdem 
tazminatları şeklinde sanayiciye yansıyan bölümü çok fazladır. İşçinin eline geçenin 125 ya da 130 
dolarlık bir asgari ücret görüntüsü olmakla birlikte sanayiciye yansıması çok ağır.Yani işçilik ücret-
leri,sanayiciye kırsal kesimlerde 380 dolara, İstanbul gibi büyük kentlerde ise belli yan destekleri 
yapmak zorunluluğu nedeniyle 580 dolara gelmektedir. 

Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'nin millî geliri adam başına 2 800 dolardır, bu 
ortalama gelirdir. Ama, kırsal kesimdeki 400 dolara yakın olan asgari ücret, yıllık 4 800 dolara 
ulaşıyor. Böyle bir tuhaf da çelişki var. Türkiye'nin ortalama gelir düzeyi 2 800 dolarken, hükümet 
asgari ücretin bunun iki misli bir yerde oluşmasını istiyor. Bu, sanayicinin kaldıramayacağı bir yük. 
Bu nedenle rekabetçi olma özelliğimizi kaybediyoruz. 400 - 580 dolarlık maliyetlerle, işçilik ücreti 
aşağı yukarı 35 dolar civarında olan Bulgaristan, Çin,Tunus, Mısır ve Romanya gibi ülkeler kar
şısında rekabet edemeyiz. İtalyan veya Danimarkalı rakibimiz, iş aldığı zaman, gidip bu ülkelerde 
imalat yaptırıyor. Eğer durum böyle devam ederse, bizim sanayicilerimiz de oralara gidip imalat 
yapmaya başlayacaklar. Bunun tehlikesini hepimiz biliyoruz. Bu ülkede istihdam kaybı, Türkiye'ye 
döviz girdilerinin azalması demektir. Onun için ülke olarak bunun çaresini bulmak zorundayız. 
Bunun için bir an önce devletin bu istihdam üzerindeki ağır yükten vazgeçmesi gerekiyor. Aksi tak
dirde istihdamı kaybedecek, vergi tahsil edecek mükellef bulamayacağız. 

Bir diğer konu, enerji maliyetleri. Dünyanın en pahalı enerjisini kullanıyoruz. Geçen yıla kadar 
yaklaşık Kilovat/saati 8 cent seviyesindeydi bu sonbaharda yapılan düzenlemelerle zannediyorum 
bu daha da yukarıya çıktı. Oysa bizim rakiplerimizde yaklaşık 4-4,5 cent...Eğer Almanya gibi yer
lere giderseniz; ki, Almanya en pahalılarından birisidir, biz şu anda onu da aşmış durumdayız. 
Dolayısıyla enerji maliyetinin bir an önce rakiplerimizin seviyesine geri çekilmesi lazım. 

Hammadde maliyetlerinin çok yüksek olması, özellikle geçen yıl ithalatın çok azmış olması 
nedeniyle, ihracatın hammaddesi de dahil olmak üzere, ithalatın kesilmesi yaklaşımı, zannediyorum 
Sayın Başbakanın talimatıyla şu anda Dış Ticaret Müsteşarlığında ithalatla ilgili olarak, yavaşlatma 
çalışmaları var. Bu, çok tehlikeli bir şey. İthalat, iki misli ihracat gerektiren bir husustur. Hammad
de girişini engellediğiniz zaman, ihracatı da engellemiş oluyorsunuz. Enerji maliyetleri, istihdam 
üzerindeki maliyetler oldukça büyük bir sıkıntı yaratıyor. 

Bir başka husus da; bizim sanayiciler olarak, işadamları olarak çok rahatsız olduğumuz. 
Dürüst, yasalara, usulüne uygun olarak çalışan, vergisini veren, sigorta primini veren ve her şeyi 
kayıtlı olarak çalışan binlerce sanayici; birkaç tane kaçakçı, dolandırıcı, yasadışı iş yapan insan 
yüzünden, korkunç şekilde lekelenmiş durumda. Şu anda "ihracatçı" dediğiniz zaman, herkes hayalî 
ihracatçıymış gibi bütün muameleler kontrol edilir durumda. Bu zihniyetin olmaması lazım. Dev
letin, sanayicisiyle, işadamıyla kol kola olması, gelecek stratejisini, ekonomik stratejini birlikte 
oluşturabilmesi lazım, 

Denetlemeden kaçmıyoruz; ama, ayda üç dört kere kayıtlı ekonominin üstüne gidilirse bu, 
denetleme değil, eziyet haline geliyor. Parlamentomuzun bu uygulamaya dur demesini talep 
ediyoruz. Bu zihniyet değişirse, ancak o zaman bu söylediğimiz tedbirler konuşulabilir, uygulamaya 
geçirilebilir hale gelir. Aksi takdirde, devlet gene ben vergimi tahsil edeceğim diye ağır vergiler 
koyar, geçen yıl yapıldığı gibi, sigorta primleri yüksek tutulur ve şu anda, Maliye Bakanlığının ih-
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racatı tıkadığı gibi bir durum ortaya çıkar." şeklinde açıklamış ve Türkiye Giyim Sanayiinin acilen 
çözüm bekleyen sorunları ve 2000 yıh'na ilişkin bir rapor sunmuştur. 

2.1.4.2. Sektörün Sorunları: 

1. Dahilde işleme rejimine bağlı olarak, ihraç kaydıyla, ithalatına izin verilen Tekstil ürün
lerinin Gümrüklerde yeterli düzeyde denetlenememesi ve takip edilememesi sonucunda, bu mal
ların ihraç edilmeksizin iç piyasada tüketilmesi yerli sanayii zor durumda bırakarak, haksız rekabete 
sebep olmaktadır. 

2. Gerçekçi olmayan düşük kur uygulaması yüzünden özellikle İhracata çalışan Tekstil Sektörü 
olumsuz yönde etkilenmiştir. 2000 yılında girdi maliyetleri % 32'ler düzeyinde artmışken, ihracata 
çalışan Sanayicilerin gelirleri (aynı dönem içinde Alman Markı ve ABD Dolarının dövizi frenlemek 
amacıyla düşük tutulması) sebebiyle, girdi maliyetlerinin gerisinde kalmış yani reel olarak azalmıştır. 

3. Sektörde kullanılan enerji bedeli, dış pazarlarda sektörün rekabet içinde bulunduğu ülkeler
deki enerji bedelinin çok üzerindedir. Enerji bedeli doğrudan maliyete yansıdığı için sektörün dış 
pazarlardaki rekabet gücünü olumsuz olarak etkilemektedir. 

4. Devletin Ekonomik İstikrar Politikası çerçevesinde uyguladığı kur politikası, özellikle döviz 
sepeti uygulaması nedeniyle, EURO'ya bağlı olarak, DM ile ihracat yapan sektör ve firmaları zor 
duruma düşürmüştür. İhracatını DM ile gerçekleştirdiği halde hammadde ve ara mallarını ABD 
Doları ile ithal eden firmalar, $/EURO veya $/DM paritesindeki olumsuz gelişmeler nedeniyle daha 
da zor durumda kalmaktadırlar, önümüzdeki aylarda enflasyondaki artışlar ihracatçıyı daha da zor 
duruma düşürecektir. 

5. İhracatın desteklenmesi ile görevlendirilen Eximbank'ın TL bazında ihracatçıya kullandır
dığı kredi faizlerinde zaman içerisinde 5'er puan şeklinde yapılan indirimler faydalı olmakla birlik
te, geçmiş yıllarda yıllık enflasyon oranının altında faiz oranları uyguladığı dikkate alındığında, bu 
indirimler yetersiz kalmaktadır. 

Diğer yandan, Kasım 2000'de yaşanan kriz sonrasında ticari bankaların ihracatçı firmalara sağ
ladıkları döviz kredilerine uygulanan faiz oranları LİBOR + 20-25 oranlarına ulaşmıştır. Bu durum, 
zaten finansman zorluğu içerisinde çok düşük kâr marjları ile varolan pazarları elde tutma savaşı 
veren ihracatçının belini bükmektedir. 

6. Son günlerde medyada yer alan hayali ihracat olayları ile ilgili haberler, gerçek ve dürüst ih
racatçıyı zor durumda bırakmaktadır. Tüm dünyada uygulanmakta olan ihracatta KDV iadesi, ih
racat kesimiyle doğrudan ilgisi olmayan bazı kişi veya grupların, KDV iadesi alabilmek için teves
sül ettikleri usulsüzlükler yüzünden, tüm ihracatçıların KDV iadelerinin, Maliye tarafından in
celenip hak sahiplerine geri ödenmesi uzun zaman almaktadır. Bu durum, finansman zorluğu için
de bulunan ihracatçıyı güç durumda bırakmaktadır. 

7.1997 yılından ben zor günler geçiren Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki % 70-80 oranına 
ulaşan kayıt dişilik, kayıt altında olan imalatçı firmaların başlıca sorunlarından birisidir. O da, kayıt 
dışı faaliyet gösterdiği için, sigortasız işçi çalıştıran, gelir veya kurumlar vergisi, muhtasar, vb. 
ödemeler yapmayan bu kesimin yarattığı bir haksız rekabet durumudur. 

8. İhracatının büyük bir bölümünü AB ülkelerine Euro ve buna bağlı dövizler cinsinden ger
çekleştiren Tekstil ve Konfeksiyon sektöründeki firmalar $/Euro veya $/DM paritesinde son 
dönemde karşılaşılan olumsuz gelişme sonucunda, ihracat gelirlerinde reel kayıplara uğramışlar 
bunun sonucu olarak da $ ve TL bazında öz kaynak kaybına uğramışlardır. 
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9. 2000 yılı başından bu yana pamuk ve iplik fiyatlarında yaşanan anormal artış ve parkedeki 
olumsuz gelişmeler nedeniyle artan maliyetler ihracatı olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. 

10. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe; "sevk öncesi inceleme" mekanizması ve benzer 
kısıtlayıcı uygulamalara yönelik çalışmaların İhracatçı Birliklerinin bilgi ve görüşleri alınmadan 
yapılması sakıncalıdır. Aksi halde, Dahilde İşleme Rejimi ve kati ithalatta şekillendirilecek bu tür 
bir düzenleme, ülkenin hazır giyim ihracatı açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı gibi bu tür bir 
uygulama serbest ticaret ortamı ve Özellikle KOBİ ağırlıklı hazır giyim ihracatını kısıtlayıcı ve en
gelleyici olacaktır. 

11. Ülkemizde yerleşik yabancı sermayeli tekstil ve konfeksiyon firmaları açısından bakıl
dığında, ağırlıklı olarak merkezi planlama, kumaş üretimi ve tedariki gibi fonksiyonları yürüten 
yurtdışındaki ana ithalatçı firmadan ülkemize gönderilen kumaş ve aksesuarlar ihracatçı tarafından 
CMT bazında geçici kabul yolu ile ithal edilir. Bu malzemeler mamule dönüştürülmelerini takiben 
ihraç edilir. Ancak yeni uygulamaya göre; DİİB adı altında tanzim edilen bu belgelerin bir tanesi 
kapatılmadan bir diğerinin tanzim edilememesi durumu ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere, bir bel
ge ancak son ithal tarihini takiben asgari 2 aydan önce kapatmaya verilememektedir. Durum böyle 
iken, kapatma hazırlıkları sürecinde ikinci bir belgeye, hatta arada oluşabilecek küçük, beklenmedik 
ve hatta belge kapsamında öngörülmemiş siparişler için de, bazen üçüncü bir belgeye ihtiyaç 
duyulabilmektedir. Bu tip uygulamalarda ithalatçı firmaya; "ülkende ürettiğin veya sattığın kumaş
ları ülkemde yürürlükte olan yeni kararlar dolayısıyla geçici kabulle de olsa ithal edemiyorum, fir
mama 3-4 ay iş ver sonrasında iki ay iş verme, belgemi kapattıktan sonra firma olarak yeni belge 
aldığımızda şirketinize durum bildirilecek, bunun üzerine tekrar kumaş ve aksesuvar gönderirsiniz" 
şeklinde bir açıklama yapmak, ihracat ve ticaret işleyişi açısından kesinlikle mümkün değildir. 
Bunun dışında ithalatçı firmalar kendi ham kumaşlarını da ülkemize gönderip DİİB kapsamında 
boyatıp, kendi firmasına veya başka ülkelerdeki konfeksiyon fabrikalarına da gönderebilmektedirler. 

Diğer taraftan, yeni bir müşteri ile çalışmaya başlayacak tekstil ve konfeksiyon firmaları 
açısından; yeni ve daha önce hiç çalışılmamış olan müşteri, ülkemizin kumaşlarını tanıyıp benim
seyinceye kadar, alışık olduğu ve çalıştığı uzak doğu firmalarından kumaş alımını şart koştuğu tak
dirde, bu kumaşlar DİİB kapsamında sorunsuz bir şekilde ithal edilebilmektedir. Bu belgenin veril
mesini Türk kumaş üreticisini koruma adına zorlaştırmak, bu amaca hizmet etmekten çok konfek
siyon ihracatının pazar kaybına neden olacak ve bundan da milli ekonomi zarar görecektir. 

12. Deri sektörünün en önemli sorunlardan birisi Çevre Kanununa uyum konusudur. Tuzla ve 
Menemen Deri Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar, atık su arıtma tesisleriyle 
çevre koşullarına uygun ve ekolojik dengeye zarar vermeden üretim yapmakta, ancak bununla ilgili 
yüksek yatırım ve işletme giderleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum, Çevre Bakanlığı'nın 
17 No.lu Tebliğine rağmen çevre ve halk sağlığını koruyucu hiçbir tedbir almaksızın organize 
sanayi bölgeleri dışında üretim yapan firmalar ile haksız rekabet ortamı doğurmaktadır. Bu çifte 
standart ve haksız rekabetin giderilmesi sektörün geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. 

13. Gümrüklerdeki yetersiz denetim nedeniyle resmi rakamlarca belirtilenden daha fazla 
kumaş ve iplik Dahilde İşleme Rejimi kapsamında, KDV'siz olarak Türkiye'ye girmiş ve bunların 
önemli bir kısmı da kaçak olarak iç piyasada satılmıştır. Bu durum sektörde haksız rekabet ortamı 
yaratmış ayrıca maliye açısından da büyük vergi kaybına neden olmuştur. 
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14. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe herkesin gözü önünde kaçak işçi çalıştırarak, arıtma 
tesisi olmadan üretim yapan, alım-satımlarının çok büyük bir kısmını faturasız yaparak büyük hak
sız rekabete neden olan işletmelerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bunlar ticarethane değil, fabrikadır
lar, dolayısıyla kontrol altına alınmalarının hiç de zor olmaması gerekir. Kaldı ki, tekstil ve özellik
le konfeksiyon sektörü emek yoğun bir sektör olup, işçinin eline geçen ücretlerin çok yüksek ol
mamasına rağmen, başta sosyal sigorta primleri olmak üzere, sosyal ödentilerin yüksekliği, bir 
taraftan ülkemizin sahip olduğu "ucuz işçilik" avantajının kaybolmasına neden olurken, diğer taraf
tan da kaçak Türk ve yabancı işçi çalıştırılmasını cazip hale getirerek, ülke ekonomisinde tamiri güç 
yaralar açmaktadır. 

15. Sektöre yapılan yatırımlarda, üretimde ihtisaslaşmayı sağlayacak bir yatırım teşvik 
politikasının bulunmaması bunun sonucu olarak da 1980'li yıllarda kullanılmış makineler alın
masının teşvik edilmesi, yeni teknolojiye yeteri kadar yatırım yapılamaması, dünya pazarındaki 
payımızın büyümesini engellemiş ve sektörün krize sürüklenmesine yolaçmıştır. 

16. En fazla 2 veya 3 yılda tamamlanacak olan projelere verilen Yatırım Teşvik Belgeleri, 10 
yıla kadar uzatıldı. Yatırımlar, orta ve uzun vadeli kredilerle yapılmadığı için finansman maliyet
leri yükseldi, maliyetleri karşılayacak hedef fiyatlar tutturulamadı, pazarda rekabet şansı azaldı. 
Bunun sonucunda, hatalı davranan firmalar yanında, planlı davranan firmalar da krize sürüklendi. 

17. İhracat Teşvik Belgesi; alınan malların işlendikten (nevi değiştirildikten) sonra ihraç edil
mesine dayanan ve her türlü vergi, resim, harçtan muaf tutulan bir teşvik sistemidir. Bu belge 
verilirken, ülke içindeki üreticiyi koruyucu nitelikte olup olmadığı dikkate alınmamıştır. Yatırım 
teşvik belgesi kapsamında teşvik edilen sektörün üretmiş olduğu ürünlerin, İhracat Teşvik Belgesi 
kapsamında yurtdışından ithal edilen aynı tür mallar ile rekabet etmesi zorlaşmış ve bunun sonun
da sanayi işletmeleri kapasitelerinin altında çalışmaya başlamıştır. 

18. 1986 yılında Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşması sonucunda bu tarihten 
önce İhracat Teşvik Belgesi kapsamında yapılan mal ithalatlarına, bu malların nevi değiştirilerek 
Avrupa Birliği Ülkeleri'ne satışından % 10'lara varan telafi edici vergi konulması, Gümrük Bir-
liği'ne geçiş ve İhracat Teşvik Belgesi kapsamında 31.12.1985 tarihinden önce alınan malların telafi 
edici vergiye tâbi olup olmayacağı açık olarak sanayicilere anlatılamadığı için, sanayiciler zor 
duruma düşmüş, siparişlerde maliyet farklarını daha önce yapmış oldukları fiyat anlaşmalarına yan
sıtamadıkları için, elde ettikleri kârlar, telafi edici vergilere gitmiştir. Bu maliyetleri, fiyatlarına yan-
sıtamayan firmalar bu vergileri ödeyerek zarar etmişler ve öz varlıklarını yitirmeye başlamışlardır. 

19. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi iadesi hak eden firmaların, kendi vergi 
borçlarına veya mal tedarik ettiği firmalara olan borçlarına istinaden, Katma Değer Vergisi iadesin
den doğan alacaklarını mahsup edebilmelerine imkân tanımaktadır. Kriz içinde olan ve çoğu Kamu 
İdarelerine borçlan bulunan, sanayi işletmelerinin, vergi dairelerinde KDV alacakları bulunduğu 
halde, kredibiliteleri azaldığı için, teminat mektubu vererek vergi dairesinden nakden iade 
alamadıklarından, diğer kamu borçlarını ödeyememekte ve bu borçlardan dolayı ödenemeyecek 
safhaya gelen gecikme faizi tahakkuk etmektedir. 

20. Kayıt dışı ekonominin önlenememesi, enflasyon muhasebesinin tam uygulanamaması 
nedeniyle bazı firmalar ayakta kalmak için, denetimlerin yetersiz kalmasından da yararlanıp yasal 
riskleri göze alarak, belgesiz satış yapmak, sigortasız işçi çalıştırmak ve haksız ithalat yapmak suretiy-
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le, tam rekabet koşullarının oluşmasını engellemiş buna karşın, yasalara uyan firmalar maliyetin altın
da satış yapmak zorunda kalarak, öz varlıklarını yitirmiş ekonomik krize sürüklenmiştir. 

21. Bankalar sanayiciye vermiş oldukları yatırım kredilerini, yatırımın ekonomik ömrünü 
tamamlayacak vadede değil 6-24 ay gibi, kısa vadeli kaynaklarla finanse etmişlerdir. Firmalar, 6-24 
aylık süreler içinde bu kredilerin faizlerini, ana paraların da çok küçük bir bölümünü geri ödeyebil
miştir. Bankalar verdikleri kredileri, yurtdışından orta vadeli kaynaklarla finanse ederek 
sanayicilere orta ve uzun vadeli kaynak sağlamış olsalar veya kaynaklarını Devlet Tahvili ile Dev
let Bonolarına yönlendirmemiş olsalardı, bu kredilerin vadeleri dolduğunda geri istemeyecekler ve 
kredileri temerrüde düşürüp yüksek faiz talep etmeyeceklerdi. Zaten işletme sermayesi sıkıntısı 
olan firmalar bu uygulamalar sonucu, finansman maliyetleri nedeniyle dünya fiyatlarını tut
turamamışlar ve Uluslararası rekabet şanslarını yitirmişlerdir. 

22. Yatırımları kısa vadeli kredilerle finanse eden bankalar, sektörde, yatırım yapılan 
makinelerin çalışmasını sağlayacak mal ithalatı için gerekli ithalat vesaiki ve akreditifleri ile proje 
bazında işletme kredileri de vermediğinden zaten vermiş oldukları kısa vadeli yatırım kredilerinin 
geriye dönüşlerini riske atmış ve sektörde 8-10 milyar $ geriye dönmeyen kredi yaratmışlardır. 

Kaldı ki, 1980'li yıllardan sonra banka açılışlarına çok kolay izin verilmesi sonunda tekstil sek
törüne kontrolsüz krediler verilmiş, bir firmaya 8-10 bankanın kredi vermesi nedeniyle, firmanın 
gerçek potansiyeli kredi veren bankalar ve firma ortakları tarafından görülememiş, bu nedenle 
gerekli küçülme önlemleri ve diğer önlemler zamanında alınamamıştır. 

Ayrıca; her holdingin bir bankası olduğundan öz varlıkları yeterli olmayan holdingler, topladığı 
tasarruflan" kendi firmalarına kullandırmış ve bu holdinglere ait bankalar, kendi firmalarına para 
kullandıran kredi kuruluşları haline gelmiş, diğer bankaların kredi maliyetlerinin yükselmesine yol 
açarak sanayi sektörüne ucuz kredi sağlanmasını engellemiştir. 

23. Öz kaynaklarının yetersiz oluşu, yabancı kaynaktan sağladıkları kredileri, orta ve uzun 
vadeye yayamamaları (yatırımın geriye dönüşünü sağlayacak vade), yeterli işletme sermayeleri ol
madığı için yapılan tesisleri tam kapasite ile çalıştıramamaları, yeterli tecrübeye sahip olmamaları 
veya tecrübeli personeli zamanında istihdam edememeleri, pazar yaratılmadan yatırım yapılması, 
desen ve numune bölümlerinin tam kapasite çalışamamasından dolayı maliyetlerin yüksek oluşu, bu 
maliyetleri karşılayabilmek için yeterli sipariş alınamaması firmaların desen ve koleksiyon üretim
lerinin devamlılığının sağlanamaması nedeniyle pazarda istenilen hedeflere ulaşılamamıştır. 

24. Sektörde ihtisaslaşmaya gidilmediği için hata ve firelerin yükselmesi, üretim maliyet
lerinin artması, termin tarihlerinin tutturulması, pazarın büyümesini engellemiştir. 

25. Yeni ürünler geliştirilememesi Pazar araştırmalarına ve yeni pazarlar bulunmasına yeterinr 
ce önem verilmemesi, firmaların işletme bütçesi hazırlamamaları nedeniyle, verimlilik, maliyet, kâr 
analizlerinin yapılamaması, hedeflerden sapmaların zamanında tespit edilememesi ve önlemlerin 
zamanında alınamaması, gibi hususlar yanında şirket ortaklarının, şirketin kaynaklarını lüks bina 
yatırımlarına kaydırmaları ayrıca; lüks tüketim harcamaları ile (araç, villa, uçak, yat gibi) kaynak
ları şirket dışına çıkarmaları sonucunda olmayan işletme sermayelerini, yani öz sermayelerini daha 
da azaltmıştır. 
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26. Uzak Doğu Ülkeleri'nden aşırı sübvansiyonlu tekstil ürünlerinin, Avrupa Birliği norm
larına uymayan, Dahilde İşleme Rejimi'nin aşırı serbestliğinden faydalanılarak, ucuz maliyetle it
hal edilmesi sonucunda, Türkiye, fasoncu bir ülke durumuna gelmiştir. Gümrük kapılarında, her tür
lü tekstil ürünlerinin ithal ve ihracına gereken denetimin yapılmaması bir yana adeta göz yumul
muş, bundan dolayı da yerli üretim her fırsatta baltalanmıştır. Uzak doğu menşeli tekstil ve hazır 
giyim ürünleri ithalatının, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri gibi off shore ülkeleri üzerinden deniz 
yolu yerine, çok yüksek kara navlunu ile İran, Irak ve Suriye sınır gümrük kapılarından yapılması 
veya ihtisas gümrüklerimize aktarılmamasının yegane sebebi yanlış beyanla ithalattın 

27. Dahilde İşleme Rejimi'ne göre, taahhütlerin kapatılabilmesi için, İhracatçı Birlikleri 
tarafından tüm çıkış Gümrüklerinden bilgi istenmekte, bu istemin sonuçlanması ise 8-9 ay gibi 
uzunca bir zaman almaktadır. Bu uygulama taahhütlerin kapatılmasını geciktirdiğinden teminatların 
daha uzun süre saklı kalmasına neden olmaktadır. 

28. SSK primlerinin aşırı derecede yüksek oluşu, maliyetleri artıran ve Türk tekstil ve kon
feksiyon sektörünün uluslararası rekabet şansını azaltan önemli bir faktördür. Avrupa Topluluğu 
üyelerinde ortalama % 22-25 arasında değişen işçi işveren sigorta kesintisi bizde % 48'dir. Bu uy
gulama aynı zamanda sigortasız işçi çalıştırmayı da teşvik etmektedir. Sonuç olarak sigortalı işçi 
çalıştıranla çalıştırmayan arasında maliyet farklılığı nedeniyle haksız rekabet oluşmaktadır. 

29. Türkiye hazır giyim sanayiin serbestleşen ve globalleşen dünya ticareti içindeki en önem
li rekabet unsurlarından birisi olan hammadde ithalatının engellenmesi, ihracatın doğrudan engel
lenmesi yanı sıra iç piyasada oluşan ve Türkiye modasının öncüsü tanınmış markalarının yok edil
mesi anlamına gelir. 

30. Kesinlikle dampingli fiyatlarla sınırlardan kaçak mal sokulmamalıdır. İhracat ve üretimi 
engellemeyecek her türlü denetim yapılarak, yurda dampingli ve kaçak malların girmesine mani 
olunmalıdır. 

31. Avrupa Birliği normlarına uygun olarak: Ülkemizde mevcut olmayan kalitede, Ülkemizde 
yapılamayan cinste, Uluslar arası rekabetçi fiyatta, Yurt içinden temin edilemeyen hammadde ile 
müşterinin mutlaka alım şartı koyduğu ülkeden tedarik edilmesi gereken kumaşların, serbestçe it
hal edilebilmesi engellenmemelidir. Aksi takdirde, Uluslar arası fiyatlarda ihracat bağlantısı 
yapılamaz, ihracat düşer, Herkesin önerdiği ve Türk modacılarının geliştirmeye çalıştıkları markalar 
ve Türk koleksiyonları yok olur. İhracata ve iç piyasaya yapılan üretimlerde moda, çeşit, sezonluk 
gereksinim ve müşteri talepleri nedeniyle yerli kumaşlar dışında piyasayı etkilemeyecek orandaki, 
toplam kumaş kullanımı içinde çok cüzi miktarlara tekabül eden ithalatın kısıtlanması sektörün 
hareket kabiliyetini engelleyen çok önemli bir darbedir. 

32. Son on beş yıldır hazır giyim sanayii ihracatta kazandığı ivme ile dünya ticareti içinde çok 
önemli mevziler ele geçirmiştir. Ekonomiye ve döviz girdisine büyük katkı saleyen bu ivme, iç 
ekonomik politikalarla giderek durağan hale geldiği gibi, Uzakdoğu, Doğu Avrupa, Afrika, Pasifik, 
Orta ve Güney Amerika ülkeleri, Türkiye'nin pazar payını elinden almaya başlamıştır. Türkiye yıl
lardır 5. Olduğu dünyanın en büyük hazır giyim ihracatçıları arasında 2000 yılında 6. sıraya düş
müştür. Meksika ABD NAFTA desteği ile gerilerden gelerek çok kısa sürede 5.lige oturmuş, ül
kemizde sektöre duyulan ilgisizlik ve hatta hazır giyim sanayiinin ve ihracatımızın engellenmesi 
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buna karşılık, diğer ülkelerin konunun önemini kavramış olmaları ve en önemlisi de, son yıllarda 
hızla artan uluslararası ticaret anlaşmalarmdaki gelişmeler sonucunda Türkiye'nin pazar payı ve 
klasmandaki yeri önemli tehdit altındadır. 

33. Ücretlerin üzerinden devletin tahsil ettiği SSK primleri ve vergiler toplamı son yılda as
gari ücrette % 50'ye dayanmış bulunuyor. 1999 yılında yayınlanan OECD istatistiklerinde bu oran 
ortalama % 15'tir. Tekstil ve Konfeksiyon sektörü, dış piyasalardaki Rakiplerine göre istihdamda 3 
kattan daha fazla devlet maliyeti ile karşı karşıyadır. Türkiye'de hazır giyim sektörü, SSK'ya kayıt
lı imalat sanayi dalları arasında ilk sıralarda bulunmaktadır. Hazır giyim sanayi tekstil sanayi ile 
birlikte 630 000 kişi ile imalat sanayiinde SSK'ya kayıtlı çalışanların % 30'unu oluşturmaktadır. Bu 
durumda primler ve vergiler yükseldikçe kayıtsız olanlar ödüllendiriliyor kayıtlı olanlar cezalan
dırılıyor. Ayrıca, kayıtlı ekonomide olanlar içte ve dışta haksız rekabete maruz kalıyorlar. 

34. Uygulanmakta olan KDV'de müteselsil sorumluluk sektörde sıkıntılara yol açmaktadır. 
Sonsuz bir müteselsil sorumluluk dünyanın kabul ettiği bir sistem değildir. İhracatçı-imalatçı, satın 
aldığı malın sorumluluğunu taşımalı ve onun diğer kademelerinden sorumlu olmamalıdır. Oysa, 
imalatçı- ihracatçı bu konuda mağdur edilmekte ve haksız yere cezalandırılmaktadır. 

35. AB Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye AB'nin diğer ülkeler için uyguladığı gümrük 
vergilerine uymaktadır. Türkiye AB Gümrük Birliği ile AB'ne tam üye olmayı ve özellikle emek 
yoğun (tekstil, konfeksiyon, gıda, elektronik, vb) sektörlerde AB'ne ihracatı arttırmayı, yüksek tek
nolojik sektörlerde ise ithalatı AB'den yapmayı hedeflemiş ve iki tarafta karşılıklı dış ticaret hacim
lerini tarafların ortak çıkarları doğrultusunda artırmayı hedeflemişlerdir. Durum böyleyken, 1995-
2000 yılı AB-Türkiye dış ticaret rakamları incelendiğinde ticaret dengesinin aşırı bir şekilde Tür
kiye'nin aleyhine geliştiği görülmektedir. Aynı şekilde, çok hızlı artacağı öngörülen tekstil ve kon
feksiyon ihracatının artışı bile son beş yılda Özellikle AB teknolojisi ile yapılan çok büyük yatırım
lara rağmen çok kısıtlı kalmıştır. AB Gümrük Birliği, ne yazık ki sadece AB'nin lehine işlemekte 
olup, AB, Meksika, Çin ve diğer ülkelerle yaptığı yeni serbest ticaret anlaşmalarında da (STA) Tür
kiye'nin temel çıkarlarını gözardı etmektedir. 

Ayrıca Çin'in polyester iplik ve elyafta dünyanın en büyük kapasitesine sahip olduğu ve 
gelecekte bu kapasitesini ihracata yönelteceği düşünüldüğünde, Türk tekstil sektörü ve buna ham
madde sağlayan sektörlerin olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır. 

36. Çin'in DÖT'ne girmesi ve olası AB-Çin Serbest Ticaret Anlaşması özellikle Türkiye'yi 
menfi olarak etkileyecektir. Mevcut kotalar ve gümrük vergileriyle Türkiye'nin AB Gümrük Birliği 
ile elde ettiği kısmi avantajlar tamamen ortadan kalkacak ve Türkiye'nin AB teknolojisi ile gerçek
leştirdiği gelişmiş ve modern tekstil ve konfeksiyon sektörü hem iç pazarda hem de AB pazarında 
çok büyük bir haksız rekabet ile karşı karşıya kalacaktır. 

37. İstanbul'da ve biraz da İzmir'de, hazır giyim ürünlerinin kreasyonu ve pazarlanması 
konusunda yeterli altyapı ve birikime sahip ciddi konfeksiyon kuruluşları mevcuttur. Ancak dikim 
işlemlerinin emek yoğun olması ve İstanbul'da işçiliğin gün geçtikçe pahalanması nedeniyle, bu fir
malar da maliyet açısından zorlanmaya başlamış ve bir kısmı dikim işlemlerini Bulgaristan, Roman
ya vb. gibi işçiliğin daha ucuz olduğu ülkelere kaydırmaktadırlar. 
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III. BÖLÜM 
DEĞERLENDİRME 

3.1. TEKSTİLİN TARİHÇESİ: 

Tekstil Sanayi; dünyadaki en eski etkinliklerden biridir. Yazılı tarihten önceki dönemlerde bile, 
çok basit anlamda tekstil ürünleri kullanılmaktaydı. Tekstil tarihinin başlangıcının çok geniş anlam
da, Taş Devrine dayandığı söylenebilir. Kumaşın hayvan postunun yerini almasından beri, tekstil, 
ekonomi tarihinde rol oynayan ana etkenlerden ve en eski insan uğraşlarından biri olmuştur. 

Dokumacılıkta elle üretimin yerini makinenin alması ilk defa İngiltere'de gerçekleşmiştir. 
Kurulan tekstil fabrikaları sayesinde, tekstil ürünlerinin, çabuk ve ucuz olarak, büyük miktarlarda 
üretilebilmelerinin sağlanması, sanayi devriminin en önemli etkenlerinden biri olmuştur. İngil
tere'de başlayan sanayi devrimi, daha sonra Avrupa'ya yayılmıştır. Tekstil sanayiinde, VVatt'ın buhar
lı makinesinden esinlenerek Cartwright tarafından gerçekleştirilen ilk mekanik dokuma tezgâhı ile 
İngiltere'de başlayan makineleşme Amerika'ya sıçramıştır. Amerika'da pamuklu çırçırlama 
makinesinin icadı ile pamuk üretiminin ve pamuklu dokuma sanayiinin gelişmesi sağlanmıştır. 
1805 yılında Jacquard tarafından icat edilen, kendi adını taşıyan ve karmaşık desenlerin dokun- > 
masını sağlayan mekanik sistem ve 1828 yılında Thorp tarafından icad edilen bilezikli eğirme 
makinesi ile ilgili makineleşmenin ana adımları atılmıştır. 

18. yüzyılın ortalarında başlayan ve 19. yüzyılda giderek artan makineleşme uygulamaları ile 
hızla gelişen tekstil sanayii, 20. yüzyılda, bütünüyle, makine ile üretilen bir sanayi dalı niteliğini 
kazanmıştır. Son dönemlerde, temel bilimler ile elektronik ve bilgisayar mühendislikleri başta ol
mak üzere çeşitli mühendislik dallarındaki gelişmelerin, tekstil sanayiine uygulanması sonucunda, 
gelişmiş ülkelerde tekstil sanayiinin yapısı, emek-yoğun sanayi durumundan, tamamen sermaye ve 
makine-yoğun sanayi durumuna dönüşmüştür. Söz konusu dönüşümde, makineleşme yolundaki 
gelişmelerin yanı sıra insan yapısı (yapay ve sentetik) liflerin icadının etkisi büyük olmuştur. Doğal 
lifler yerine kullanılabilen insan yapısı lifler makinelerin ve yöntemlerin kullanımına olanak 
tanıdıklarından, teknolojinin gelişmesini zorlamışlardır. Sonuç olarak, ücret düzeyi düşük ülkelerin 
sanayileşmiş ülkelerin tekstil (dokuma) sanayi üzerindeki baskısı, teknolojik düzeyde sağlanan 
gelişmeler (otomatik iplik üretimi, mekiksiz dokuma tezgâhları, bilgisayarla desteklenen tasarım 
vb.) karşısında artık azalmıştır. Tamamen otomatik teknoloji ile üretimi, makine ve işgücü verim
liliklerin çok yükseltilmesini sağlamıştır. Otomasyon ve çok hızlı makineler sayesinde işçiliğin ürün 
maliyeti içindeki payı azalmıştır. 

Öte yandan, tasarım, üretim ve dağıtım arasındaki ilişkilerin mükemmelleştirilmesini sağlayan 
ve bilgisayar ile desteklenen üretim ve yönetim sistemlerinin uygulamaya konulmasıyla dönüşüm 
tamamlanarak, tekstil ve hatta giyim sanayii, aynı zamanda beyin gücü yoğun sanayi durumuna gel
miştir. 

Günümüzde pazarın ihtiyaçları ve talepleri artmakta olup, özürsüz ürün, kısa sürede teslim ve 
hizmet niteliği önem kazanmaktadır. Yoğun rekabet, şirketleri, sistemlerini gözden geçirmeye ve 
üretim maliyetlerini sistemli olarak düşürmeye zorlamaktadır. 

Tekstil ve hazır giyim sanayii ürünlerinin kolayca taşınabilir olması, söz konusu sanayi dal
larının dünyada hızla yayılmalarına olanak tanımıştır. Bu yayılma, gelişmiş ülkelerin üretim etkin
liklerinin bir bölümünü gelişmekte olan ülkelere aktarmalarıyla gerçekleşmiştir. Bu aktarmalar, 
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daha çok, sanayileşmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere fason olarak hazır giysi yaptırmaları şek
linde olmuştur. Üretimin bu şekilde yaygınlaştırılmasının temelinde, doğrudan doğruya iş gücü 
maliyetinin uluslararası ölçekteki farklılığı ve üretici ülkelerde sendikal geleneğin olmaması veya 
güçsüzlüğü yatmaktadır. Ancak, üretim artık yaygınlık sınırlarına dayanmıştır. Bugün dünyada, 
tekstil ve hazır giyim sanayii hiç olmayan bir ülke bulunmadığı gibi, birçok gelişmekte olan ülkede, 
tekstil sanayii hâlâ istihdam sanayii ve hatta önemli bir vergi kaynağı olarak kabul edilmektedir. 

3.1.1. Türkiye'de Sanayileşme Süreci ve Bu Süreçte Sümerbank 

3.1.1.2. Osmanlı Döneminde Sanayi : Osmanlı Devletinde, sermaye birikiminin sanayileşme 
sürecine zemin hazırlayacak bir düzeye ulaşamaması yanında, teknik bilgi ve becerinin de çok sınır
lı olması, Osmanlı'da Sanayileşmenin Devlet öncülüğünde gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Osmanlı döneminde Saray'ın ve Ordu'nun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Dev
let tarafından kurulan ve özellikle dokuma ve deri sektörlerinde yoğunlaşan Feshane (Defterdar), 
Basmahane (Bakırköy), Hereke ve Beykoz Fabrikaları doğrudan doğruya birer Kamu İşletmesi 
olarak faaliyet göstermişlerdir. Osmanlının bu mirası Cumhuriyet Türkiye'sine de intikal etmiştir. 

3.1.1.3. Türkiye Cumhuriyetinde Sanayileşme Faaliyetleri : Cumhuriyet Türkiye'sinin 
ekonomi ile ilgisi 17 Şubat 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi ile başlamış, Kongre son
rasında ise Devlet bir yandan özel kesimi destekleyici uygulamalar yaparken, bir yandan da doğ
rudan yapacağı ekonomik faaaliyetlerin tanzimine başlamıştır. 

1925 yılında Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası kurularak bir yandan devraldığı ve kuracağı 
fabrikaları işletmesi ve bu fabrikaların yönetiminden sorumlu tutulması, aynı zamanda da bu fab
rikalarla rekabet edebilecek özel teşebbüsün ihtiyaç duyduğu krediyi temin etmesi öngörülmüş ise 
de bu fonksiyonlarını yerine getirememesi üzerine Sanayi ve Maadin Bankası 1932 yılında lağ
vedilmiştir. 

Bankacılık ve İşletmecilik faaliyetlerinin farklı nitelik taşıması nedeniyle, özel teşebbüse kredi 
temin etmek için, 1932 yılında Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası, işletmecilik faaliyetlerinde bulun
mak üzere de Devlet Sanayi Ofisi teşkil edilmiştir. 

3 Temmuz 1932 tarih 2058 sayılı Kanunla Devlet İşletmelerini toplu olarak idare etmek üzere 
kurulan Devlet Sanayi Ofisi ülkede planlı ve organize devlet işletmeciliğinin ilk adımı olmuştur. 

Bu dönemde, özellikle 1929- 1930'lu yıllardaki Dünya Ekonomik krizi diğer dünya ülkeleri 
gibi Cumhuriyet Türkiye'sini de acil önlemler almaya yöneltmiş, İtalya'da IRI, İspanya'da ENİ 
kurulurken; Cumhuriyetimizin tüm ulusal kaynaklarından ve iktisadi faktörlerinden yararlanılarak 
Sanayimizin arzu edilen şekilde geliştirilmesi ve hayati önemdeki sınai tesislerin kurulabilmesi 
amacıyla, Devlet Sanayi Ofisi ve Sanayi Kredi Bankasının yerine, Sanayileşmenin öncüsü olan 
Sümerbank kurulmuştur. 

3.1.1.4. Türkiye Cumhuriyetinin Sanayileşmesinde Sümerbank: Büyük önder Atatürk tarafın
dan, 11 Temmuz 1933 tarihinde yürürlüğe giren 2262 sayılı kanunla kurulmuş olan Sümerbank'a 
verilen kuruluş görevleri ise şunlardır; 

1. Devlet Sanayi Ofisi'nden devralacağı fabrikaları işletmek, özel kesimdeki devlet ortaklık
larını Ticaret Kanunu hükümlerine göre yönetmek, 
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2. Devlet sermayesi ile kurulacak bütün sınai müesseselerin etüd ve projelerini hazırlamak, 
bunları kurmak ve yönetmek, 

3. Kurulmaları ve gelişmeleri gerekli sınai işletmelere ortak olmak veya yardım etmek, 

4. Gerek kendi fabrikaları, gerekse ülkedeki diğer fabrikalar için gerekli usta ve işçileri yetiş
tirmek; bu amaçla okullar açmak, yurtta ve dış ülkelerde öğrenci okutmak, 

5. Sanayi müesseselerine kredi açmak ve bankacılık alanında faaliyette bulunmak, 

6. Ulusal sanayiin gelişimi için gerekli önlemleri belirlemek ve Bakanlıkça istenilen konular 
hakkında görüş bildirmek. 

Sümerbank'ın kurulmasını müteakip daha önce Devlet Sanayi Ofisi tarafından işletilen; 

- Feshane (Defterdar) Fabrikası, 

- Basmahane (Bakırköy) Fabrikası, 

- Hereke Fabrikası, 

- Beykoz Fabrikası, 

Sümerbank'a devredilmiştir. 

Ayrıca, Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin Sanayileşme girişiminin ürünü olan birçok Or
taklık devralınmış, birçok Şirkete ortak olunarak kendi faaliyet alanı dışında kalan sanayileşme 
çabalarına Sümerbank'ça destek sağlanmıştır. 

3.1.1.5. Sanayi Planları ve Sümerbank : Sanayileşme hareketimizin, milli ihtiyaç ve menfaat
lerimizin verimli bir şekilde ve ahenkli olarak yürütülmesi, kurulan işletmelere kalifiye eleman 
yetiştirilmesi, devlet sermayesiyle kurulan bütün işletmelerin etüt ve planlarının hazırlanması ve 
yönetimi, kurulmuş ve kurulacak sınai işletmelere kredi açmak ve memleketimizde sanayi ön
cülüğünü yapmak üzere kurulan Sümerbank; kuruluşunda devraldığı fabrikaların yanı sıra, I.Beş 
yıllık Sanayi Planı döneminden başlayarak bugüne kadar birçok sinai işletmenin kuruluşunu üstlen
miş, sermayelerinin % 50'sinden fazlası Sümerbank'a ait olan birçok iştiraki de bünyesine dahil et
miştir. 

Bu çerçevede Sümerbank sanayi planları ile kendisine verilen görev gereği; Pamuklu Dokuma, 
Yünlü Dokuma, Deri ve Ayakkabı, Kimya, Toprak ve Seramik, Kağıt ve Demir- Çelik Sanayi sek
törlerinde birçok üretim tesisini faaliyete geçirerek her yöreye ekonomik ve sosyal canlılık, bilgi, 
görgü, iş ve aş götürmüştür. 

Sümerbank, Kalkınma Planı ve Yıllık Programları ile, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
kendisine verilen görevler çerçevesinde yurt sathında yaptığı; yeni tesis kurma, kapasite artırma, 
tevsii, reorganizasyon ve modernizasyon, idame-yenileme yatırımları, pazarlama ve bankacılık 
faaliyetlerini başarıyla sürdürmüş, Sanayileşen Cumhuriyet Türkiyesi'nin belkemiğini oluşturan 
temel üretim birimleri Sümerbank tarafından faaliyete sokulmuştur. 

özel kesimin teknik bilgi ve beceriden yoksun olduğu, özel işletmelerin kapanma ile karşı kar
şıya kaldığı dönemlerde, Sümerbank Devletin bilfiil yükünü omuzlamış ve Türkiye'de sanayileş
menin öncülüğünü yapmıştır. 

Sümerbank'ın kuruluşunda devraldığı işletmelerin yanısıra, doğrudan ya da iştirak suretiyle 
kurduğu işletmeler sektörel bazda aşağıda verilmiştir. 
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PAMUKLU SANAYİ İŞLETMELERİ 

İşletme Adı 

1 Bakırköy Konfeksiyon San. İşi. 
2 Adana Pamuklu San. İşi. 
3 Kayseri Pamuklu San. İşi. 
4 Ereğli Pamuklu San. İşi. 
5 Nazilli Basma San. İşi. 
6 Malatya Pamuklu San. İşi. 
7 İzmir Basma San. İşi. 
8 Erzincan Pamuklu San. İşi. 
9 Denizli Pamuklu San. İşi. 

10 Bergama Pam. Dok.San. T.A.Ş. 
11 Manisa Pam. Dok.San. A.Ş. 
12 Antalya Pam. Dok.San. T.A.Ş. 
13 Karaman Pamuklu San. İşi. 
14 K.Maraş Pamuklu Dok.San. İşi. 
15 Eskişehir Basma San. İşi. 
16 Nevşehir Pamuklu San. İşi. 
17 Adıyaman Pamuklu San. İşi. 
18 Diyarbakır Pamuklu San. İşi. 
19 Aksantaş Pamuklu Dok. San. T.A.Ş. 
20 Sivas Pamuklu Dok. San. A.Ş. 1972 1992 

HALI VE YÜNLÜ SANAYİ İŞLETMELERİ 
1 Defterdar Yünlü San. İşi. 1836 1933 
2 Hereke Yünlü San. İşi. 1843 1933 
3 İsparta Halıcılık İşi. 1924 1926 1943 
4 Bünyan Yünlü San. İşi. 1925 1927 1934 
5 Merinos Yünlü San. İşi. 1935 1938 
6 Diyarbakır Haı Fabrikası 1949 1954 
7 Pertek Yün İpliği İşi. 1980 1983 
8 Taşköprü Kendir San. İşi. 1947 1951 
9 Şanlıurfa Yap. Yık. Yün îpilği İşi. 1955 1979 1984 

10 Afyon-Sincanh Yap.Yık.ve Tops Fab. 1984 1984 1984 

DERİ VE KUNDURA SANAYİ İŞLETMELERİ 
1 Beykoz Deri ve Kundura San. İşi. 1810 1933 
2 Sarıkamış Ayakkabı İşi. 1980 1983 
3 Tercan Ayakkabı San. İşi. 1980 1983 
4 Van Deri ve Kundura San. İşi. 1980 1983 

Kuruluş Tarihi 

1850 
1885 
1934 
1934 
1935 
1936 
1946 
1949 
1953 
1954 
1955 
1955 
1955 
1955 
1956 
1957 
1959 
1972 
1951 

İşletmeye Alma 
Tarihi 

1935 
1937 
1937 
1939 
1947 
1954 
1953 
1960 
1960 
1961 
1967 
1965 
1956 
1967 
1967 
1974 

Sümerbank'a 
Devir Tarihi 

1933 
1946 

1968 
1968 

1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 



- 5 0 -

KİMYA SANAYİ İŞLETMELERİ 

İşletme Adı 

1 Gemlik Sung İpek ve Vıs. Mam. İşi 
2 Salihli Palamut ve Valeks İşi. 
3 Bolu Sun'i Tahta San. İşi. 
4 Ordu Soya Yağı İşi. 
5 Tarsus Mensucat Boyaları İşi. 
6 Çanakkale Sentetik Deri İşi. 

TOPRAK VE SERAMİK SANAYİ İŞLETMELERİ 
1 Yıldız Çini ve Porselen San. İşi. 
2 Kütahya Keramik İşi. 
3 Filyos Ateş Tuğlası İşi. 
4 Yarımca Porselen San. İşi. 
5 Konya Krom Magnezit Işl. 
6 Bozüyük Seramik San. İşi. 

TİCARÎ İŞLETMELER 
1 Adana Çırçır ve Pamuk Sat. İşi. 
3 Pazarlama İşletmesi 
2 Satınalma İşletmesi 
4 Mersin Serbest Bölge İşletmesi 

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME 
1 Araştırma Geliştirme ve Eğitim İşi. 1972 

BANKACILIK 
1 Sümerbank 1933 

ÇİMENTO SANAYİ İŞLETMELERİ 
1 Sivas Çimento San. İşi. 1940 1944 

KÂĞIT SANAYİ İŞLETMELERİ 
1 İzmit 1. Kâğıt Fabrikası 1934 1936 
2 İzmit 2. Kâğıt Fabrikası 1944 
3 İzmit 3. Kâğıt Fabrikası 1954 

DEMİR-ÇELİK SANAYİ İŞLETMELERİ 

1 Karabük Demir Çelik Fabrikası 1937 1939 

Kuruluş Tarihi 

1935 
1955 
1955 
1957 
1957 
1982 

İTMELERİ 
1892 
1928 
1945 
1961 
1966 

1949 
1934 
1985 

İşletmeye Alma 
Tarihi 

1938 
1961 
1962 
1965 
1965 
1983 

1947 
1968 
1968 
1966 

Sümerbank'a 
Devir Tarihi 

1974 
1967 
1968 
1980 

1957 
1935 

1970 

1970 
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Sümerbank'ın birer işletmesi olarak kurulup, gelişen; 

- Karabük Demir ve Çelik işletmeleri ile, 

- Selüloz ve Kağıt İşletmesi (SEKA), 

Mayıs 1955'de müstakil birer müessese olarak teşkilatlandırılarak, 

- Sivas Çimento, Kütahya Keramik Fabrikası ile Filyos Ateş Tuğlası, Konya Krom Magnezit 
Tuğla, Yarımca Porselen ve Bozüyük Seramik Sanayii Müesseseleri Kasım 1983'de Türkiye 
Çimento ve Toprak Sanayi Kurumu'na devredilerek, 

- Bolu Lamine ve Lif Levha Sanayi Müessesesi Kasım 1983'de SEKA'ya devredilerek, 

- Ordu Soya Sanayii Müessesesi Aralık 1986'da Ordu Soya Sanayii A.Ş.'ne devredilerek, 

Sümerbank bünyesinden ayrılmışlardır. 

3.1.1.6. Özelleştirme Sürecinde Sümerbank : 

Yaptığı yatırımları, işletmeciliği, bankacılığı, pazarlamacılığı ile hizmetlerini sunduğu her 
yöreye ekonomik ve sosyal canlılık, bilgi, görgü, aş ve iş götüren Sümerbank'in; 28 Mayıs 1986 
tarih ve 3291 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi hakkındaki Kanun gereğince 
özelleştirme kapsamına alınmasına, 11 Eylül 1987 tarih, 12184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ve 
3291 sayılı Kanun gereğince de özelleştirilmesine, 8 Aralık 1987 tarih ve 81 sayılı Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı Kararı ile Sümerbank Holding A.Ş. olarak yeniden yapılandırılmasına, karar veril
miştir. 

Böylece, özelleştirme kapsamına alınmış olan Sümerbank; 1987 yıl sonu itibariyle 42 
Müessese, Bağlı Ortaklık ve Fabrika, 465 Satış Mağazası, 35 Bölge Müdürlüğü, 44 Banka Şubesi 
ve 39.000 çalışanı ile karlı bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürürken, özelleştirme kapsamına 
alındığı 1987 yılından itibaren, özkaynak yetersizliği ve yüksek maliyetli aşırı borçlanma sonucu 
zarara geçmiş ve mali bünyesi giderek kötüleşmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 16.7.1993 tarih ve 93/17 sayılı kararı ile Sümerbank Holding 
A.Ş. bünyesindeki Bankacılık Biriminin Holdingden ayrılarak, Sümerbank A.Ş.'ne dönüştürül
mesine ve Sümerbank Holding A.Ş. unvanının da Sümer Holding A.Ş. olarak değiştirilmesine karar 
verilmiştir. 

Holdingimizin özelleştirme çalışmaları halen, 4046 sayılı Kanun ve 12.1.1995 tarih, 95/3 
sayılı, 1.3.1996 tarih, 96/12 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda, Özelleştir
me İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Bu çerçevede; 

- 1993-1996 yıllarında yurt sathına yayılmış toplam 433 mağazasından; 1993 yılında 291 
mağaza, 1995 yılında 88 mağaza ve 1996 yılında da 11 mağaza olmak üzere toplam 390 mağaza 
çalışanlarına bayilik verilmek suretiyle özelleştirilmiştir. 

- Yine 1995 yılında, 49 banka şubesi ile her türlü bankacılık işlemlerini yürüten Holding Ban
kacılık Birimi (Sümerbank A.Ş.) İpeks Tekstil Sanayi A.Ş.'ne satılmak suretiyle özelleştirilmiştir. 

- Holding işletmelerinden; 1996 yılında 7 işletme, 1997 yılında 4 işletme ve 1998 yılında ise 
3 işletme olmak üzere toplam 14 işletme satılmak suretiyle özelleştirilerek Holding bünyesinden ay
rılmıştır. 
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ÖZELLEŞTİRİLEN İŞLETMELER 

Sıra No. İşletme Adı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 

1. GRUP Adana Pamuklu San.İşl. 

Erzincan Pamuklu San.İşl. 

Eskişehir 

Karaman Pamuklu San.İşl. 

Nevşehir Pamuklu San.İşl. 

Hereke Yünlü San.İşl. 

Şanlıurfa Yün İpliği İşi. 

2. GRUP Aksantaş 2 

Bünyan Yünlü Sa.İşl. 

Ereğli Pamuklu San.İşl. 

Denizli Pamuklu San.İşl. 

3. GRUP Afyon-Sincanh Tops İşi. 

K.Maraş Pamuklu San.İşl. 

Salihli Pal.ve Valeks İşi. 

Devir Tarihi 

07.03.96 
10.03.96 

28.02.96 
05.03.96 

28.02.96 

28.02.96 

01.03.96 

17.11.97 

10.11.97 

10.11.97 
17.03.98 

27.05.98 

14.05.98 

02.06.98 

Alıcı Firma 

Yüksekbaş 

Zafer Ticaret 
Sarar Giyim 
Kombassan 

Nevteks 

Kilimci 

Zafer Ticaret 

Güney Sanayi 

Recep Mamur 

Albayrak 

Zafer Ticaret 

özerler Holding 

Arsan Tekstil 

Ar-Tu Kimya 

- Holdingimiz mülkiyetinde bulunan 9 İşletmemiz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bilabedel 
devredilmiştir. 

DEVREDİLEN İŞLETMELER 
Sıra 
No. İşletme Adı 

1 Yıldız Çini ve Porselen Sanayi 
2 Hereke Halı 

3 Taşköprü Jüt İpliği 

4 SAGEM İşletmesi 
5 Sümerhalı A.Ş. 

6 İsparta Yün İplği 

7 Gemlik Sungipek ve Viskon İşi. 

8 Pertek Yün İpliği İşi. 

9 Tarsus Mensucat Boyalan 

Devir Tarihi 

14.06.95 
14.06.95 

11.09.95 

10.01.96 
18.09.97 

18.09.97 

13.01.98 

23.02.98 

22.12.2000 

Devredilen Kuruluş 

T.B.M.M. Milli Sar.Dai.Başk. 

T.B.M.M. Milli Sar.Dai.Başk. 
TEKEL 

TÜBİTAK 
Sanayi ve Tek.Bakanlığı 

Sanayi ve Tek.Bakanlığı 

TEKEL 

Sanayi ve Tek.Bakanlığı 

Tarsus Belediyesi 

- Holding bağlı şirketlerinden Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. 1995 yılında, Diyarbakır Halı 
Fabrikası ile Mersin Serbest Bölge İşletmesi ise 1998 yılında tasfiye edilerek kapatılmıştır. 
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TASFİYE EDİLEREK KAPATILAN İŞLETMELER 

Sıra No. 

1 
2 
3 

İşletme Adı 

Türkiye Yapağı Tiftik A.Ş. 
Diyarbakır Halı Fabrikası 
Mersin Serbest Bölge 

Tasfiye Tarihi 

31.01.96 
31.05.98 
31.12.98 

- Holdingimiz mülkiyetinde bulunan bir kısım gayrimenkullerimiz Kamu Kurum ve Kuruluş
larına bilabedel devredilerek, bir kısım gayrimenkullermiz ise satılmak suretiyle özelleştirilmiştir. 

- Holding iştiraklerinden; 

Hisse senetleri borsada işlem gören GENTAŞ, KÜTAHYA PORSELEN, KEPEZ ve 
SİFAŞ'taki Holdingimiz hisseleri, İMKB'nda hisselerin en yüksek değere ulaştığı günlerde satıl
mıştır. 

- Ereğli Demir Çelik'teki % 25,76 oranındaki, Güven Sigorta A.Ş.'deki % 19 oranındaki 
hissemiz ile muhtelif bankalardaki 5 iştirakin hisseleri, Bankacılık Biriminin ayrı bir A.Ş. olarak 
yapılandırılması sırasında, Sümerbank A.Ş'ne 24.10.1995 tarihinde devredilmiştir. 

- Mannesmann-Sümerbank Boru Endüstrisi A.Ş.'ndeki % 35,72 oranındaki hissesi, Borusan 
Holding A.Ş.'ne satılmış ve sözkonusu hisselerimiz 5.10.1998 tarihinde devredilmiştir. 

- Soda Sanayii A.Ş.'ndeki % 9,23 oranındaki hissesi, İş Bankası A.Ş.'ne satılmış ve his
selerimiz 11.05.1998 tarihinde devredilmiştir. 

- BASF-Sümerbank Türk Kimya Sanayi A.Ş.'deki % 40 oranındaki hissesi, BASF'a satılmış 
ve hisselerimiz 15.11.1999 tarihinde devredilmiştir. 

Özelleştirme kapsamına alındığı 1987 yılından bugüne kadar; 390 mağazası, 49 banka şubesiy-
le hizmet veren bankacılık birimi, 14 işletmesi satılarak, 9 işletmesi ise Kamu Kurum ve Kuruluş
larına bilabedel devredilerek ve 2 iştirak hissesi blok satış suretiyle özelleştirilen Holdingimizin; 

1987 yılında 39.136 olan personel sayısı, Aralık 2000 sonu itibariyle 10.326'ya, 42 olan işlet
me sayısı 20'ye, 465 olan mağaza sayısı 19'a düşmüş olup, halen mevcut işletme ve mağazaları ile 
Devlete yük olmamak amacıyla faaliyetlerini Resmi Satışlara ağırlık vermek suretiyle sürdürmeye 
çalışmaktadır. 

SEKTÖRLER 

PAMUKLU 
YÜNLÜ 
DERİ-KİMYA 

PAZARLAMA 

SATINALMA 
ARAŞTIRMA 

HALI 

TOPLAM 

1987 YİLİ 
15 İŞLETME, 3 ŞİRKET 
3 İŞLETME, 
5 İŞLETME, 4 FABRİKA (4* D KUNDURA) 
1 İŞLETME, 465 MAĞAZA, 

17 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
2 İŞLETME 
1 İŞLETME 
4 İŞLETME, 3 FABRİKA, 1 ŞİRKET 

22 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

31 İŞLETME, 4 ŞİRKET, 7 FABRİKA. 
465 MAĞAZA, 39 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 
35 İŞTİRAK. 44 BANKA ŞUBESİ 

2000 YILI 

7 İŞLETME, 5 ŞİRKET 
1 İŞLETME 
5 İŞLETME (4'0 KUNDURA) 
1 İŞLETME, 19 MAĞAZA, 
6 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 332 BAYİ 
1 İŞLETME 
- -
- -

15 İŞLETME, 5 ŞİRKET, 
19 MAĞAZA, 6 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 
13 İŞTİRAK, 332 BAYİ 

MEMUR/İŞÇİ | 7.448 Memur, 31.688 İşçi | 1.305 Memur, 9.021 İşçi (31.Aralik.2000) 
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özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.10.1999 tarih ve 99/73 sayılı kararı ile, Beykoz Deri ve 
Kundura Sanayii ve Bakırköy Konfeksiyon Sanayii işletmelerinin kapatılarak, arazi ve üzerinde 
bulunan taşınmazların mütemmim cüzleriyle birlikte, sırasıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi ve 
Galatasaray Üniversitesi'ne tahsis edilmek üzere, belirlenecek bedel üzerinden Holding'in vergi 
borçlarına mahsuben Maliye Bakanlığına devri kararlaştırılmıştır. Ancak, ÖYK'nun 28.02.2001 
tarih ve 2001/21 sayılı kararı ile de, Beykoz Deri ve Kundura Sanayii ve Bakırköy Konfeksiyon 
Sanayii işletmelerinin, sosyal boyutlarda karşılaşılan güçlükler nedeni ile çalışanlar hakkında bir 
düzenleme yapılıncaya kadar normal faaliyetlerinin devamına karar verilmiştir. 

Yine Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun, 09.08.1999 tarih ve 99/54 sayılı kararı ile 218.000 
m2,lik arazi üzerinde bulunan Kayseri Pamuklu Sanayii Işletmesi'nin kapatılarak Erciyes Üniver
sitesi'ne tahsis edilmek üzere bilabedel Maliye Hazinesi'ne devredilmesine; 17.09.1999 tarih ve 
99/61 sayılı kararı ile tahsis edilen arazinin (üzerinde bulunan taşınmazlar ile birlikte) 704.761,34 
m2'ye yükseltilmesine; 12.10.1999 tarih ve 99/73 sayılı kararı ile de belirtilen taşınmazların, belir
lenecek bedel üzerinden Holding'in vergi borçlarına mahsup edilmek üzere Maliye Bakanlığı'na 
devrine karar verilmiştir. 

2000 yılında, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 10.10.2000 tarih ve 2000/75 sayılı kararı ile Tar
sus Mensucat Boyaları Sanayii Işletmesi'nin kapatılarak, arazisi ve üzerinde bulunan taşınmazlarının, 
Tarsus Belediyesi'ne tahsis edilmek üzere bilabedel Maliye Hazinesi'ne devredilmesine; aynı kurulun 
14.11.2000 tarih ve 2000/83 sayılı kararı ile de, Genel Müdürlük binasının, Holding'in özelleştirme 
işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kültür Bakanlığı'na tahsis edilmek üzere Maliye 
Hazinesi'ne; Nazilli Basma Sanayii Işletmesi'nin Adnan Menderes Üniversitesi'ne, İzmir Basma 
Sanayii İşletmesi'nin İzmir özel İdaresi'ne, Bursa Merinos Yünlü Sanayii İşletmesi'nin Bursa Büyük-
şehir Belediyesi'ne, Kuşadası Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nin Aydın İl özel İdaresi'ne, işletmelerde 
bulunan makine, teçhizat ve diğer demirbaşlarla birlikte bilabedel devredilmesi onaylanmıştır. 

1987 yılından beri özelleştirme kapsamı ve programında olan Sümer Holding'in işletme 
faaliyetlerinin belirsizlik içinde yürütülmeye çalışılması ve ileriye dönük kararların alınamaması 
gibi olumsuzluklar giderek yoğunlaşmakta; çalışma ortamından etkilenen personelin Holding'e bağ
lılığının azalarak verimliliğinin düşmesi, işletme sonuçlarına yansımaktadır. 

Özelleştirme süreci ve kaynak yetersizliğinin yenileme yatırımlarının yapılmasına imkan 
tanımaması sonucunda; Holding'in rasyonel bir programa göre küçültülerek mevcut makine park
larının rantabl biçimde kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler de gerçekleştirilemediğinden, bir
çok işletme ve bağlı şirkette ekonomik ve teknolojik ömürlerini doldurmuş makinelerle çalışmak 
zorunda kalınmaktadır, özellikle, pamuklu tipi eski ve çalışma enleri dar olan verimsiz mekikli 
dokuma tezgahları ile düşük işgücü verimliliğinde üretilen temel ürünlerin, gerek özellikleri, gerek
se yüksek maliyetleri nedeniyle, şimdiki piyasa koşullarında pazarlanmasının zor olması, üretim 
miktarlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Makine parklarındaki sorunların da belirli ölçüde, işlet
me ve bağlı şirketler arası işbirliği ile çözümlenmesine çalışılmaktadır. 

Bu durum karşısında, üretim maliyetleri, ürün kalitesi ve her açıdan verimliliğin olumsuz yön
de etkilenmesinin yanı sıra bazı işletme ve bağlı şirketlerin piyasada talep edilen özelliklerdeki 
ürünleri üretebilmeleri sağlanamamaktadır. 

Oysa, dokuma, hazır giyim, ayakkabı ve kimya sanayiindeki gelişmeler, yoğun bir rekabet or
tamının oluşmasına neden olmuştur. Rekabet ortamında, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, 
ancak gelişmelere uyum sağlayarak, yeni teknolojilere yatırım yapmaları ve çağdaş işletmecilik uy-
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gulamalarına ağırlık vermeleri ile mümkündür. Türkiye'de, özel sektörün son yıllarda, tekstil ve 
hazır giyim sanayii dallarında, büyük tutarlarda yatırıma yönelmesi, bütün dünyada dikkat çekmiş
tir. Türkiye'nin büyük bir atılım içindeki tekstil ve hazır giysi ihracatının, genellikle her yıl artarak, 
1999 yılında 10,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmesine karşılık, Holding'in ihracatı, 
maliyet artışları karşısında, özelleştirilen işletmelerin de etkisiyle, giderek azalarak, 1,2 milyon 
ABD doları gibi çok düşük bir düzeye düşmüştür. Maliyet artışları nedeniyle, 1996 yılından beri, 
pamuk ipliği ve jakarlı tipler dışındaki ham bez ihracatı tamamen durmuş; 1999 yılından beri, 
mamul pamuklu kumaş ile pamuklu konfeksiyon ihracatı da yapılamamıştır. Holding'in iç 
piyasadaki satışları da, miktar yönünden, genellikle azalma eğilimine girmiştir. Bazı ürünlerin satış 
miktarlarının azalmasında mağazaların satılarak bayiliğe dönüştürülmesi önemli bir etken olmuştur. 
Sümer Holding, Türkiye'nin artan ithalatı karşısında, bir çok ürünün pazarlanmasında, özel sektörün 
yanı sıra yabancı şirketlerin rekabeti ile de karşı karşıya kalmıştır. 

1998 yılından itibaren, Türk firmaları, Uzakdoğu ülkeleri ile suni ve sentetik hazır giysilerin 
yanı sıra, temel pamuklu ürünlerinde de fiyat yönünden rekabet etmekte zorlandıklarından; özellik
le, Türkiye'nin aşırı büyüyen pamuk ipliği üretim kapasitesinden yararlanma oranı, süratle düşmeye 
başlamıştır. Bu durum, Holding'in işletme ve bağlı şirketlerinin, fason ve bağlantılı sipariş miktar
larını olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca, özelleştirme sürecindeki belirsizlikler, müşterilerin 
sipariş vermekte tereddüde düşmelerine neden olmaktadır. 

Hazır giyim üretim birimlerindeki işgücü verimliliğinin, Bakırköy Konfeksiyon Sanayii Işlet
mesi'nde çok belirgin olmak üzere, genel olarak, çok düşük olmasının yanı sıra, işçilik ücretlerinin 
özel sektördekine göre çok yüksek olması ve siparişlerin yıl boyunca dengeli dağıtılamaması, 
üretim maliyetlerinin aşırı artmasına neden olduğundan, özel sektörle rekabet imkânı kalmamıştır. 
Dikey olarak bütünleşmiş (entegre) işletme ve bağlı şirketlerde, atıl hazır giyim işçileri, diğer birim
lerde görevlendirilerek değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Diğer yandan, siparişlerin yetiştirilebil-
mesi ve daha ucuza maledilmesi gerekçesiyle, piyasaya fason olarak üretim yaptırılmaktadır. 

Yukarıda açıklanan koşullarda çalışmak zorunda kalan Sümer Holding'in eski teknoloji ve yıp
ranmış makineler ile ürettiği bazı ürünlerin pazarının daralmasına ve pazar payının azalmasına kar
şın, çalışamayacak durumdaki bazı işletme ve bağlı şirketlerin bu tür ürünleri üreterek faaliyetlerini 
sürdürmeye çalışmaları; birçok işletme ve bağlı şirkette, alman sipariş miktarının mevcut işçi sayısı 
ile gerçekleştirilebilecek üretim miktarına göre bile düşük olması; teknolojisi çok eski bazı üretim 
birimlerinin genellikle üretim dışı bırakılmasından kaynaklanan aşırı istihdam, yıllardan beri kârlı 
ve verimli çalışmayı engelleyen en önemli etkenler olmuştur. 

Yüksek oranlarda ayrılan çalışmayan kısım giderlerine karşın, işçilik giderlerinin üretim 
maliyeti içindeki payı yüksektir. Tamamen rekabete dayalı piyasada, işçi başına ortalama giderin, 
özel sektördekine göre yüksek olması, rekabeti, özellikle pamuklu tekstil ürünlerinde güçleştirmek
tedir. 

Sümer Holding A.Ş.'nin işletme ve bağlı şirketlerinin toplamında, 2000 yıl sonu itibariyle, 
280.164 adet pamuk vb. kısa lifleri eğirebilen iğin, kamgam teknolojisiyle toplam 20.160 adet uzun 
lifleri (yün, yünlü sanayiine uygun özelliklerde sentetik lifler vb.) eğirilebilen iğin ve çeşitli özel
liklerde toplam 3.077 adet dokuma tezgahı bulunmaktadır. Dokuma tezgâhlannın 2.989 adedi 
pamuklu vb. kumaş, geri kalan 88 adedi yünlü vb. kumaş dokumaya uygundur. Söz konusu 
makinelere ilave olarak, Adıyaman Pamuklu Sanayii Işletmesi'nde 54 adet atkı tipi dairesel örme 
makinesi vardır. 
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özelleştirme, devir ve kapatma işlemleri sonucunda Holding'in açık-uç, ştrayhgarn ve yarı-
kamgarn teknolojileri ile iplik üretme olanağı kalmadığı gibi, Holding makine halısı üretiminden de 
çekilmiştir. 

Holding'in 5 bağlı anonim şirketinin toplamında pamuklu tipi iğ sayısı, 149.520 ve dokuma 
tezgahı sayısı 981 dir. 

Merinos Yünlü Sanayii işletmesindeki dokuma tezgahlarının 24 adedi hariç tümünün mekiksiz 
tipte olmasına karşılık, pamuklu sanayii işletmelerindekilerin yalnız 288 adedi ve pamuklu sanayii 
şirketlerindekilerin 560 adedi mekiksiz tiptedir. Sümer Holding'in mekiksiz dokuma tezgahlarına 
sahip işletmelerinin özelleştirilmiş olması nedeniyle, yalnız Malatya'daki işletmesinde jakarlı tipte 
perdelik-döşemelik vb. kumaş dokuyabilen mekiksiz dokuma tezgahları kalmıştır. 

2000 yılında, 1999 yılına göre, hiçbir ürün grubunda gerek işletmeler toplamında gerekse bağ
lı şirketler toplamında üretim artışı sağlanamamıştır. Son yıllarda üretim kapasitesi kullanım oran
larındaki azalma eğilimi iyice belirginleşmiş, üretim kapasitesi kullanım oranları, yünlü kumaş 
dokumanınki hariç, Türkiye ortalamasının altına düşerek düşük düzeylerde seyretmeye başlamıştır. 

Söz konusu durum, mevcut işçi sayılarının kurulu üretim kapasitelerine göre gereken işçi 
sayılarının çok altına düşmesinin yanı sıra, yeterli miktarda sipariş alınamamasından kaynaklan
maktadır. 

Özellikle pamuklu ve basma sanayii işletmelerindeki makine ve tesisatın büyük bir bölümünün 
teknolojisi eskidir. 1986 yılında tamamlanmış olan Pamuklu İşletmeleri Rasyonalizasyon ve 
Modernizasyon Projesi (R.M.P.1) ve daha sonra uygulamaya konulan Pamuklu İşletmeleri Moder
nizasyon Projesi kapsamlarından bazı makineler yenilenmiş ve bazı makinelerin bazı sistemleri ve 
donanımı modernize edilmiş ise de; istenen sonuçlar tam olarak alınamamıştır. Şimdiki koşullarda, 
özellikle özelleştirme süreci ve finansman darboğazı karşısında, yatırım ihtiyaçlarının çok âcil olan
larının dışındakilerin hiçbirinin karşılanması mümkün olamamaktadır. Bu durum, işletmelerin 
tümünün üretim faaliyetlerini, değişik ölçüde de olsa, miktar, kalite, verimlilik ve maliyetler açısın
dan olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yatırım yapılamaması sonucu tesislerini yenileyemeyen Sümer Holding, üretimini genellikle 
ekonomik ömrünü doldurmuş ve yıpranmış makine parkları ile gerçekleştirmek zorunda kalmak
tadır. 

İthalat artışının da etkisiyle rekabetin gittikçe yoğunlaştığı piyasada, Sümer Holding'in tek
nolojisinin geri olması, işçilik maliyetlerinin de özel sektörünkine göre yüksek olması nedenleriy
le, rekabet gücü, özellikle pamuklu tekstil ürünleri ve hazır giyimde azalmaktadır. 

öte yandan, özelleştirme süreci üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yukarıda açıklanan koşullarda çalışmak zorunda olan Sümer Holding'in; eski teknoloji ve yıp
ranmış makineler ile üretilen ürünlerin pazarının daralması ve pazar payının azalmasına karşın, 
çalışılamayacak durumdaki bazı işletmelerin ve bağlı şirketlerin bu tür ürünleri üreterek faaliyet
lerini sürdürmeye çalışmaları; yeterli miktarda sipariş alınamaması karşısında, kullanılamayan 
kurulu üretim kapasiteleri; birçok işletmede ve bağlı şirkette alınan sipariş miktarının mevcut işçi 
sayısı ile gerçekleştirilebilecek üretim miktarına göre bile düşük olması; teknolojisi çok eski bazı 
üretim birimlerinin üretim dışı bırakılmasından kaynaklanan aşırı istihdam, yıllardan beri kârlı ve 
verimli çalışmayı engelleyen en önemli etkenler olmuştur. 
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3.1.1.7. Türkiye Ekonomisinde Sümer Holding A.Ş.'nin Yeri 

3.1.1.7.1. Üretim ve İhracat Göstergeleri: Sümer Holding A.Ş. şirketler dahil 2000 yılında top
lam 65.913 milyar TL.lik üretim ve 388 Milyar TL. tutarında ihracat gerçekleştirerek, Türkiye'nin 
303.373 Milyar TL.sı tekstil ve hazırgiyim ürünlerine ilişkin olmak üzere, 870.475 Milyar TL. 
olarak gerçekleşen ihracatına, % 0,05 oranında katkıda bulunabilmiştir. 

3.1.1.7.1.1. Tekstil Sanayii : Sümer Holding A.Ş. tekstil ve hazır giyim sanayii başta olmak 
üzere Türkiye'nin imalat Sanayiinin gelişmesinde öncülük yaparak, önemli katkılarda bulunmuştur. 
Holding'in Türkiye tekstil sanayii içindeki payı, 1950 yılına kadar çok yüksek iken yıllardan beri 
uygulanan yatırımları özendiren önlemlerin de etkisiyle hızlı bir gelişme gösteren özel sektör kar
şısında gerilemiştir. Özellikle Türkiye'de son yıllarda iplik makinaları başta olmak üzere tekstil 
sanayine yatırım yapılmasına karşılık, Holding'in özelleştirme süreci ve finansman darboğazı kar
şısında yatırım ihtiyaçlarının çok acil olanlarının dışındakilerin hiçbirinin karşılanması mümkün 
olamamaktadır. Bu durum işletmelerin tümünün üretim faaliyetlerini değişik ölçüde de olsa miktar, 
kalite, verimlilik ve maliyetler açısından olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sonuç olarak; Sümer Holding işletme ve bağlı şirketlerinin Türkiye'nin pamuklu sanayii üretim 
kapasitesindeki payı, özelleşen işletmelerin de etkisiyle daha da düşmüştür. Sümer Holding'in yün
lü tipi dokuma tezgahlarının ise, çok az bir bölümü dışında tümü mekiksiz olup, yünlü kumaş üreten 
tek işletmesi durumundaki Merinos'da mekiksiz dokuma tezgahlarının tümü yenidir. Sonuç olarak 
Sümer Holding'in teknolojik açıdan, özellikle pamuklu sanayiinde geri kalmış olduğu açıktır. 

2000 yılına bağlı şirketler dahil 39,5 bin ton pamuk ipliği ve 138,2 milyon metre pamuklu 
kumaş dokuma kapasitesi olan kuruluşun, Türkiye'nin 2000 yılı toplam pamuk ipliği üretimine kat
kısı % 0,7, pamuklu mamul dokuma üretimine katkısı % 1,6'dır. 

Sümer Holding A.Ş. Türkiye'nin en büyük yün topsu üretim birimine sahip olup, özel şirket
lerin yün topsu gereksinmesinin önemli bir bölümünü de karşılamaktadır. Kuruluşun, 2000 yılında 
Türkiye'nin yünlü teknolojisiyle iplik üretimi ve kumaş dokumaya katkısının, sırasıyla % 0,6 ve 
% 2,2 düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Sümer Holding'in hazır giyim ve hazır eşya sanayiine 
de katkıları bulunmaktadır. 

3.1.1.7.1.2. Deri - Kimya Sanayii: Sümer Holding, imalat sektörünün deri ve deri mamulleri, 
plastik ve kimya sanayii dallarında da faaliyette bulunmaktadır. Doğu Anadolu'da faaliyetini sür
dürmekte olan üç ayakkabı işletmemiz ile Beykoz İşletmemizin 2000 yılı toplam ayakkabı üretim
lerinin (912 Bin çift) Türkiye üretimindeki payı % 2,1'dir. Sümer Holding'in Çanakkale İşletmesin
de üretilen sentetik derinin 2000 yılı toplam fiili üretimi 1.491 bin metredir. 

3.1.1.7.2. İşgücü Göstergeleri : Sümer Holding'de 2000 yıl sonu itibariyle istihdam edilen 
10.326 kişilik işgücünü, Türkiye'de 2000 yılında sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam edilen 
sivil işgücüne oranlandığında, Sümer Holdin'in payının toplamda % 0,09, sanayi sektöründe % 0,3, 
hizmetler sektöründe ise % 0,01 'dir. 

3.2. DÜNYADA TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU : 

Tekstil ve konfeksiyon sektörü, gerek sağladığı istihdam imkanları, üretim sürecinde yaratılan 
katma değer ve gerekse de ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma 
sürecinde önemli roller üstenen bir sektördür. 
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Gelişmiş ülkelerin 18. yüzyılda gerçekleştirdikleri sanayileşme sürecine damgasını vuran teks
til sektörü, yeni gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarında da benzer bir fonk
siyonu yerine getirmektedir. 

Ekonomik kalkınmanın ileri aşamalarına geçmiş gelişmiş ülkelerde tekstil ve konfeksiyon sek
törünün imalat sanayi üretimi içindeki payı sürekli azalırken, gelişmekte olan ülkelerde ise imalat 
sanayi üretimi içinde sektörün payı artmıştır. 

Aşağıda verilen rakamların incelenmesinden de görüleceği üzere, dünya tekstil ve konfeksiyon 
sektörleri üretiminde dikkatlerin yoğunlaşması gereken üç temel husus bulunmaktadır. 

Birinci husus, dünya tekstil üretimi son yirmi yıllık dönemde (1980-99) sadece % 16 oranında 
artarken, ticaret % 169 oranında artmıştır. Kısıtlayıcı düzenleme ve anlaşmalara rağmen, ticaret, 
üretimden daha hızlı artmaktadır. Konfeksiyon üretim ve ticareti için de benzer şeyleri söylemek 
mümkündür. 

İkinci husus, gelişmekte olan ülkelerin tekstil ve konfeksiyon üretim ve ticaretleri gelişmiş ül
kelere nazaran daha hızlı artmaktadır. Diğer taraftan, gelişmiş ülkeler konfeksiyon üretiminden 
çekilirken, tekstil sektöründe üretimden vazgeçmemektedirler. Gelişmiş ülkelerden Avrupa Birliği 
ülkelerinde ve Japonya'da pamuklu tekstil sektöründe yaşanan daralmaya rağmen, gelişmiş ülkeler 
tekstil ticaretinde var olmaya devam etmektedirler. Japonya ve Amerika, AB ülkeleri ile birlikte 
sentetik tekstil ürünlerinde üretimlerini daraltmamışlar, sadece pamuklu tekstil ürünleri üretimi 
kapasitelerini yenileyerek ve ürün kompozisyonlarına yeni ürünler ilave ederek gelişmekte olan ül
kelerle rekabet etmeye devam etmektedirler. 

Üç ayrı bölge itibarıyla değerlendirme yapıldığında, Amerika bölgesinde tekstil üretimi son 
yirmi yıllık dönemde % 76 oranında artarken dünya tekstil ticaretinden bu ülkenin aldığı payın 
% 108 oranında artığı görülmektedir. Aynı dönemde Asya bölgesi üretiminin % 90, ticaretinin de 
% 316 oranında artığı görülmektedir. Avrupa'nın ise tekstil üretiminin % 33 oranında daraldığı 
görülmekle birlikte ticaretinin % 117 oranında arttırdığı görülmektedir. 

Üçüncü husus ise bölge içi ticaretin giderek önem kazanmakta olduğu olgusudur. 
Dünya tekstil ve konfeksiyon üretim ve ticaretine ilişkin özet değerlendirmeye geçmeden ön

ce, gelişmiş ülkelerde tekstil ve konfeksiyon tüketiminin artarken, bu ülkelerin tekstil ve konfek
siyonda kendine yeterliliklerinin azalacağının tahmin edildiği belirtilmelidir. 

3.2.1. Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Üretimindeki Gelişmeler 
Dünya tekstil üretim değerleri her zaman konfeksiyon üretim değerlerinin üzerinde olmuştur. 

Gelişmiş ülkelerin gerek üretimde ve gerekse de ticaretteki payı gelişmekte olan ülkelerden daha 
büyüktür. Ancak gelişmekte olan ülkelerin payı sürekli olarak artmaktadır. Tekstil üretiminde geliş
miş ülkeler söz sahibi olmaya devam ederken, konfeksiyon üretimi ise işgücü maliyetlerinin ucuz 
olduğu ülkelere (ağırlıklı olarak da büyük pazarlara yakın ülkelere) kaymaktadır. 

Dünya tekstil ve konfeksiyon üretimindeki son yirmi yıllık gelişmeleri değerlendirmeye geç
meden önce, bir sonraki bölümde incelenecek olan bölgesel ekonomik entegrasyonların tekstil ve 
konfeksiyon üretim ve ticareti üzerindeki "bölge içi üretim ve ticaret yaratıcı" etkisi olduğunu vur
gulamakta fayda olduğu mülahaza edilmektedir. 

3.2.1.1. Dünya Tekstil Üretimindeki Gelişmelere İlişkin Genel Değerlendirme: 1980 yılında 
418 milyar dolar olan dünya tekstil üretim değeri, 1995 yılında en yüksek değerine ulaşarak 517 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
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1997 yılında Uzakdoğu Asya ülkelerinde başlayan finansal kriz bu ülkelerin tekstil üreticilerini 
de etkilemiş, yaşadıkları krizden çıkabilmek için ürün fiyatlarını önemli ölçüde düşüren üreticiler, 
istikrarlı bir gelişme kaydeden dünya tekstil üretim ve ticaretinin gerilemesine neden olmuşlardır. 
Sonuç olarak, 1995 yılında 517 milyar dolar olan dünya tekstil üretim değeri % 6.2 oranında 
azalarak, 1998 yılında 485 milyar dolara gerilemiştir. 

Son yirmi yılda kaydedilen dünya tekstil üretimindeki artıştan daha önemli olan husus, ülke 
grupları itibarıyla tekstil üretiminde önemli değişikliklerin olmasıdır. 

1980-95 arasında, Asya ülkeleri tekstil üretim değeri % 97.7 oranında artarken, Amerika 
kıtasında (K&G) üretim % 76.3 oranında artmıştır. Aynı dönemde, Avrupa kıtasının üretimi % 32.4 
oranında gerilemiştir. 

Sonuç olarak, 1980'de dünya tekstil üretiminin % 53'nü gerçekleştiren Avrupa'nın payı 1998'de 
% 29'a gerilemişken, aynı dönem içerisinde Asya'nın payı % 27'den % 41.6'ya yükselmiştir. Söz 
konusu dönemde, Amerika kıtası dünya tekstil üretimindeki payını % 18'den % 29.5'e yükseltmeyi 
başarmıştır. 

Bu dönemde, üretim en fazla, aralarında ülkemizin de bulunduğu Çin, Hindistan, Kore, Tay
van, Endonezya, Pakistan, Meksika, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde artış kaydederken, 
Japonya, ABD gibi gelişmiş ülkelerin tekstil üretimi de nispi olarak artmıştır. 

Gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen tümünde pamuklu ve sentetik tekstil üretimi artan 
yatırımlara bağlı olarak önemli oranda artarken, AB ülkelerinde pamuklu tekstil sektörü küçülmüş, 
ancak aynı gelişme sentetik tekstil ürünlerinde görülmemiş, sentetik suni elyaf üretimi artmıştır. 
Pamuk üretmemesine karşın gerek iplik ve gerekse de mensucat dokuma kapasitesi itibarıyla, önem
li üretici ülkelerden biri sayılabilecek Japonya'nın, pamuklu tekstil sektörü önemli ölçüde daralmış
ken, sentetik tekstil sektöründe 1998 yılına kadar önemli bir daralma görülmemiştir. Dünya tekstil 
üretim ve ticaretinde önemli bir paya sahip ve bu itibarla önemli ihracat pazarlarından da biri olan 
ABD'de pamuklu, suni ve sentetik tekstil ürünleri üretimi tüketimdeki artışa paralel artmıştır. 

Tekstil ticaretinde artan uluslararası rekabete karşı sahip oldukları avantajları ve pazar pay
larını koruyabilmek için gelişmiş ülkeler yeni kapasite artışı yaratmaksızın, üretim süreçlerinin 
modernizasyonuna yönelik yatırımları gerçekleştirirken, özellikle son on yılda gelişmekte olan ül
keler bütünüyle bir yatırım hamlesi içinde olmuşlardır. 

Gelişmiş ülkeler gerçekleştirdikleri yatırımlarla işgücü ve bütünüyle üretim verimliliğinde bir 
artış sağlamışlar, diğer taraftan AR-GE faaliyetleri sonucu tekstil ürünlerinin mukavemet, esneklik, 
buruşmazlık, yanmazlık, mensucatta kolay ütülenebilirlilik gibi kalite özelliklerini geliştirerek kat
ma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelirken, diğer taraftan tekno-tekstil, bio-tekstil, eko-teks-
til birim fiyatı çok yüksek yeni ürünlerle ürün yelpazelerini zenginleştirmeyi başararak rekabet 
edebilirliklerini sürdürmüşlerdir. 

Dünyada İsviçre'den sonra 23.1$/saat ile en yüksek işgücü maliyetine sahip Belçika'nın sektör
deki genel durumu yansıtacak büyüklükte olmasa da, 1980 yılında 20 bin ton olan ihracatını % 150 
oranında artırarak 1998 yılında 50 bin tona çıkarma başarısını göstermiş olması, dikkatlerimizin "iç
sel faktörler"den biri olan üretimde verimlilik konusunda yoğunlaşmasına neden olan bir gelişme 
olarak öne çıkmaktadır. Bu örnek, işgücü maliyetleri yüksek olmakla beraber ileri teknoloji ve yük
sek işgücü verimi ile optimal ölçeklerde üretim yapma avantajlarından yararlanan gelişmiş ülkelerin 
dünya tekstil ticaretinden aldığı yüksek payın gerekçelerinden biri olarak kabul edilmelidir. 
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3.2.1.2 Dünya Konfeksiyon Üretimindeki Gelişmelere ilişkin Genel Değerlendirme: Son yir
mi yıllık dönemde, dünya konfeksiyon üretimi tekstil üretiminden daha yüksek oranlarda artmıştır. 
1980 yılında 211 milyar dolar olan dünya tekstil üretim değeri, 1998 yılında 335 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

Konfeksiyon üretiminde, tekstil üretimindeki trende paralel ve hatta daha yüksek oranlarda 
gelişmekte olan ülkelerin payı artmıştır. 1980-95 döneminde Asya ülkeleri konfeksiyon üretimi 
% 177 oranında artmışken, Avrupa'nın konfeksiyon üretim değeri aynı dönemde değer bazında % 13 
oranında gerilemiştir. Söz konusu dönemde, K.G. Amerika'nın üretimi ise % 67 oranında artmıştır. 

1980'de Avrupa'nın toplam konfeksiyon üretimindeki payı % 48 den 1998 yılında % 22'ye 
gerilemiş, Amerika'nın payı ise % 25'den % 27.6'ya yükselmiştir. Asya ülkelerinin toplam dünya 
konfeksiyon üretimindeki payı da % 27'den % 50.4'e yükselmiştir. 

Gelişmiş ülkelerin tekstil üretimine devam etmelerine rağmen, konfeksiyon üretiminden hızla 
çekildiği, buna karşılık "ucuz işgücü avantajı"na sahip gelişmekte olan ülkelerde konfeksiyon 
üretiminin hızla artığı yukarıda verilen rakamlardan da anlaşılmaktadır. 

3.2.2. Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Ticaretindeki Gelişmeler: Dünya tekstil ve konfeksiyon 
ticareti, dünya tekstil ve konfeksiyon dış ticaretini şekillendiren kısıtlayıcı düzenlemelere rağmen 
üretimdeki artıştan daha yüksek oranlarda bir artış sergilemiştir. 

Dünya tekstil ve konfeksiyon ticareti de daha önce ifade edildiği üzere, son yirmi yıllık period-
ta üretimden daha fazla artmış olup, konfeksiyon ticaretindeki artış, tekstil ticaretindeki artışın 
üzerinde kalmıştır. Benzer bir trendin kısıtlayıcı anlaşmalarla öngörülen liberalleşme sonrasında da 
devam edeceği ifade edilebilir. 

3.2.2.1. Dünya Tekstil Ticaretindeki Gelişmelere İlişkin Genel Değerlendirme: 1980'de 55 mil
yar dolar olan dünya tekstil ticareti 1997 yılında 155 milyar dolara çıkarak en yüksek düzeyine ulaş
mış, Asya krizi sonrasında düşen fiyatların etkisiyle ticaret hacmi 1999'da 148 milyar dolara 
gerilemiştir. 

Ülke grupları itibarıyla, 1990 yılı ortalarına kadar Batı Avrupa en büyük tekstil ihracatçısı 
konumundaydı. Son yirmi yıllık dönem içerisinde ihracatını % 316 oranında artırmayı başaran As
ya'nın, toplam tekstil ihracatındaki payı % 27'den % 42'ye yükselirken, aynı dönemde Batı Avrupa, 
ihracatını sadece % 117 oranında artırmış ve 1980'de dünya tekstil ihracatında % 53 oranında pay 
alırken 1998'de bu oran % 43'e gerilemiştir. 

1999 rakamlarıyla, önemli tekstil ihracatçısı olan ülkeler ve ihracat değerleri aşağıda verilmiş
tir. Çin 13 milyar dolar, Almanya % 11.9 milyar dolar, İtalya 11.8 milyar dolar, Güney Kore 11.6 
milyar dolar, Çin % 11 milyar dolar, ABD 9.5 milyar dolar, Fransa 7 milyar dolar, Japonya ve Bel
çika 6.6 milyar dolar. 

Gelişmiş ülkeler, önemli tekstil ihracatçıları olmakla birlikte toplam ithalatlarıyla da önemli 
birer pazar konumundadırlar. En fazla tekstil ürünü ithal eden ülkeler arasında bulunan ülkelerin 
toplam ithalat değerleri ise şöyledir; ABD 14.3 milyar, Çin 12.6, Almanya 9.9 milyar dolar, İngil
tere 7.4 milyar dolar, Fransa 6.9 milyar dolar, İtalya 5.8 milyar dolar. 

Ülkemizin 2000 yılı tekstil ihracat ve ithalat değerleri sırasıyla 3.8 ve 3.2 milyar dolardır. Son 
on yılda ortalama 1.3 milyar dolan aşan tekstil makine ithalatı ve toplam yatırım büyüklüğü 
itibarıyla gerek pamuklu ve gerekse de sentetik tekstil ürünlerinde önemli bir kapasiteye sahip ül-
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kemiz için 3.8 milyar dolarlık tekstil ürünleri ihracatı yeterli görülecek bir rakam olarak mütaala 
edilmemelidir. Diğer taraftan, son on yılda yoğunlaşarak devam eden yatırımlara rağmen tekstil 
hammaddeleri ve ithalatımızın da artmış olması dikkat çeken bir husustur. 

3.2.2.2. Dünya Konfeksiyon Ticaretindeki Gelişmelere İlişkin Genel Değerlendirme: 1980'de 
41 milyar dolar olan dünya konfeksiyon ticareti sürekli artarak 1999 yılında 186 milyar dolara yük
selmiştir. 

Son on yıllık dönemde (1990-99), Asya ülkeleri konfeksiyon ihracatı % 66.5 oranında artarak 
47.5 milyar dolardan 79.1 milyar dolara, Avrupa konfeksiyon ihracatı % 33 oranında artarak 45.4 
milyar dolardan 60.3 milyar dolara yükselirken, K.G. Amerika'nın ihracatı ise % 94.2 oranında ar
tarak 15.1 milyar dolardan 29.4 milyar dolara yükselmiştir. 

En fazla konfeksiyon ürünü ithal eden ülkeler ve ithalat değerleri şöyledir: ABD 58.8 milyar 
dolar, Almanya 20.8 milyar dolar, Japonya 16.4 milyar dolar, Çin 14.8 milyar dolar, İngiltere 12.5 
milyar dolar, Fransa 11.6 milyar dolar, İtalya 5.8 milyar dolar. 

En büyük ihracatçı ülke sıralaması ve ihracat değerleri ise Çin 22.3 milyar dolar, İtalya 13.2 
milyar dolar, ABD 8.3 milyar dolar, Almanya 7.5 milyar dolar, Meksika 7.8 milyar dolar ve altıncı 
sıradaki ülkemiz 6.2 milyar dolar, Fransa 5.7 milyar dolar şeklinde oluşmuştur. 

Konfeksiyon ihracatını en fazla artırmayı başarabilmiş ülkelerin tamamı, aralarında ülkemizin 
de bulunduğu Kore, Endenozya, Malezya, Meksika gibi yeni sanayileşen ülkelerden oluşmakla bir
likte, gelişmiş ülkeler de önemli konfeksiyon ihracatçısıdırlar. 

Dünya konfeksiyon ticaretinde % 80'den fazla paya sahip Amerika, AB 15'ler ve Japonya'nın 
2005 sonrasında da kendine yeterlilik oranının gerilemeye devam edeceği dikkate alındığında, bu 
pazarların ülkemiz için de hedef pazar olarak mütaala edilmesi gerekmektedir. 

3.2.3. Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Ticaretini Düzenleyen Genel Anlaşmalar: Gelişmiş ül
keler, ekonomik kalkınmanın ileri aşamalarına geçmiş olmalarına rağmen tekstil ve konfeksiyon 
sektöründen özellikle tekstil sektöründen çekilmemişler, gelişmekte olan ülkelerle rekabet edebil
mek için gerekli tedbirleri zamanında alarak artan uluslararası rekabete karşı ulusal sektörlerini 
korumayı başarmışlardır. 

Gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanan rekabete karşı gelişmiş ülkeler, sektörlerini rekabet 
edebilir kılmak için, gelişmekte olan ülkelerin ihracatına önceleri tek taraflı daha sonra ikili anlaş
malarla kısıtlama getirerek zaman kazanmayı ve bu süre içerisinde tekstil ve konfeksiyon sektörünü 
rehabilite etmeyi hedeflemişlerdir. 

Bu nedenlerle gelişmiş ülkeler, dış ticaretin konvansiyonel korunma araçlarından olan gümrük 
vergilerini düşürerek ve miktar kısıtlamalarını kaldırarak dünya ticaret hacmini artırmayı, ticarette 
daha liberal bir ortam oluşturmayı ve böylelikle global siyasi ve ekonomik krizleri engellemeyi 
amaçlayan GATT Kurallarını tekstil ve konfeksiyon ticaretine uyarlamaktan imtina etmişler, bu 
sektörün farklı bir ticaret rejimi ile yönetilmesinin yollarını aramışlardır. 

Gelişmiş ülkeler, düşük maliyetli üretici ülkelerden yapılacak ithalatın yerli sanayilerine zarar 
verdiğini ve piyasa bozucu etkisi bulunduğu tezini savunarak gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarına 
önceleri tek taraflı kısıtlama getirerek daha sonra bu ülkeleri iki taraflı gönüllü ihracat kısıtlama an
laşmaları yapmaya mecbur bırakmışlardır. 
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Daha net bir ifadeyle, bir yandan tekstil makine ithalatında gümrük vergilerinin kaldırılarak 
dünya ticaretinin gelişeceğini iddia edenler ve bu yönde uygulamaya geçenler, diğer taraftan bu 
makineleri alarak üretim yapan ülkelerin ihracatlarına sınırlama getirerek dünya ticaretinin liberal
leşmesini engelleyen tutum içinde olmuşlardır. 

Tekstil ve konfeksiyon ticaretine miktar kısıtlaması getiren ilk anlaşma, 1960'da Amerika 
tarafından Japonya ve diğer gelişmekte olan ülkeleri kapsayacak şekilde, pamuklu tekstil ürünleri 
için uygulanmaya başlanmış ve daha sonra, anlaşma kapsamına sentetik elyaf ve yünlü ürünler de 
dahil edilerek, düzenlemelerin kapsamı genişletilirken, ihracatı sınırlamaya tabi kılınan ülke sayısı 
da artmıştır. 

Her defasında geçici olması niyetiyle getirilen düzenlemelerin ilki, 1961 yılında uygulamaya 
konmuştur. Sadece pamuklu ürünleri kapsamak üzere uygulamaya konan "Uluslararası Pamuklu 
Tekstil Ticaretine İlişkin Kısa Dönemli Düzenleme" bilahare "Uzun Dönemli Pamuklu Tekstil 
Düzenlemesi" adı altında 1973 yılına kadar uzatılmıştır. 

Suni ve sentetik, yün elyafların üretiminde ve ticaretinde gelişmekte olan ülkelerin aldıkları 
payın artması, bu ürünlerin de gelişmiş ülkelerce kısıtlama kapsamına alınmasına neden olmuş 1974 
yılında "Çok Elyaflılar Düzenlemesi" (Multifıber Arrangement) düzenlemesi yürürlüğe girmiştir. 
1986 yılında yapılan uzatmada ipek ve bitkisel elyafların da ilavesiyle düzenlemenin kapsamı daha 
da genişletilmiştir. 

GATT Çok Elyaflılar Düzenlemesi (MFA), her ne kadar tekstil ve konfeksiyon sektöründe 
gümrük vergilerinin azalmasına, miktar kısıtlamalarının göreceli olarak kaldırılmasına imkan sağ
layarak dünya tekstil ve konfeksiyon ticaretinin liberalleşmesine kısmi katkılar sağlamışsa da, 
üretimlerini son yirmi yılda önemli oranlarda artırmayı başarmış, aralarında ülkemizin de yer aldığı 
sanayileşmekte olan ülkelerin dünya tekstil ve konfeksiyon ticaretinden aldıkları payı sınırlayan ve 
artan rekabetle gelişmiş ülkeleri özellikle konfeksiyon sektöründe birbirine kırdıran düzenlemeler 
olarak mütaala edilmelidir. 

5 yıllık bir dönem için uygulamaya konulan söz konusu düzenlemeler, gelişmekte olan ül
kelerin itirazlarına rağmen uygulanmaya devam etmiş ve tekstil konfeksiyon ticaretinin GATT 
kurallarına uyumlaştırılması sürekli olarak ertelenmiştir. 

Uruguay Round müzakereleri sonucu 1995 yılı başında oluşturulan Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ - World Trade Organization) Anlaşması çerçevesinde MFA'nın yerine yürürlüğe giren ATC 
(Agreement on Textiles and Clothing - Tekstil ve Giyim Anlaşması) tekstil ve konfeksiyon ürün
lerine uygulanan kısıtlamaların 2005 yılına kadar tedricen kaldırılmasını öngören bir anlaşma 
olarak, dünya tekstil ve konfeksiyon ticaretinin liberalleşmesini şekillendiren hükümleri içermek
tedir. 

ATC 10 yıllık geçiş sürecinde, kota uygulayan ülkelerin kotaları 4 kademede ve her kademede 
artan oranlarda kaldırmasını öngörmektedir. 

Teknik olarak ifade edilmek istenildiğinde, DTÖ Tekstil Giyim Anlaşması Kademeli Geçiş 
Takvimi 1990 yılı ithalatının 01.01.1995'de % 16'sına, 01.01.1998'de % İTsine, 01.01.2002'de 
% 18'ine, 01.01.2005'de geri kalan % 49'a karşılık gelen ürünlerin serbestleştirilmesine ve Genel 
Kota Büyüme Oranlarının 1995-1998 arasında % 16,1998-2002 arasında % 25, 2002-2005 arasın
da % 27 artmasını öngörmektedir. 
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3.2.3.1. GATT, MFA ve DTÖ, ATC'nin Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi : Ülkemizde 
1980'li yılların başında uygulamaya konan dışa açık büyüme modeli ile önem kazanan ihracat, 
yatırımlara sağlanan devlet desteği ve ihracata yönelik teşviklerin de etkisiyle özellikle 1980 yılın
dan sonra önemli bir sıçrama kaydederek, 3 milyar dolardan 1990 yılında 13 milyar dolara, 2000 
yılında da 27 milyar dolara yükselmiştir. 

İhracat gelirleri en hızla artan sektörümüz, tekstil ve konfeksiyon sektörü olmuştur. 1980 yılın
da tekstil, tekstil hammaddeleri ve konfeksiyon ürünleri ihracatımız 827 milyon dolar iken, bugün 
ulaşılan rakam 10 milyar dolar düzeylerindedir. 

İhracatımızdaki hızlı artış, AB ülkeleri ile ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkeleri, ülkemize 
karşı MFA kapsamında tedbir almaya yönlendirmiş ve söz konusu ülkeler, tekstil ve konfeksiyon 
ihracatımıza önceleri tek taraflı miktar kısıtlamaları getirmişler, ülkemizi ikili anlaşmaları im
zalamaya zorlayarak tekstil ve konfeksiyon ihracatımızdaki gelişmenin yavaşlamasına sebep olan 
"dışsal faktörler" olmuşlarsa da, kota seviyesi kadar ihracat imkanının da garanti altına alınmasına 
olanak sağlanmıştır. 

Uluslararası tekstil ve konfeksiyon ticaretini şekillendiren, yönlendiren düzenlemelerin, ül
kemiz açısından değerlendirilmesine geçmeden önce, bu düzenlemelerle birlikte 1996 yılında 
yürürlüğe giren Türkiye-AB Gümrük Birliği ve diğer bölgesel ikili ve çok taraflı düzenleme ve an
laşmaların birlikte değerlendirilmesinde yarar vardır. 

3.2.3.2. AB ile Olan Ticaretimizdeki Etkileri: AB'nin tekstil ürünleri ihracatımıza getirdiği tek 
taraflı kısıtlamalar, pamuk ipliği ile başlamış, 1984 yılında imzalanan ve bilahare iki yılda bir 
yenilenen anlaşmalarla, toplam 5 tekstil 10 konfeksiyon ürününde ihracatımıza miktar kısıtlaması 
getirilmiştir. 

AB ile ülkemiz arasında Gümrük Birliği oluşmasına imkan sağlayan ve 1.1.1996 tarihinde 
yürürlüğe giren 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı gereğince, AB'nin ülkemiz tekstil ve konfek
siyon ihracatına uyguladığı miktar kısıtlamaları kaldırılmıştır. 

Bir başka ifadeyle, Çok Elyafhlar Düzenlemesi kapsamında yapılan ve tekstil ve konfeksiyon 
ihracatımızda gönüllü miktar kısıtlamaları öngören ikili anlaşma, Gümrük Birliği'nin oluşması ve 
söz konusu kararın bir gereği olarak yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ülkemiz ile AB ülkeleri arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliği'nin sektör açısından yarattığı 
diğer gelişmeler "Bölgesel Entegrasyonlar ve İkili Anlaşmalar" bölümünde değerlendirilecektir. 
Ancak, ifade edilmelidir ki, Gümrük Birliği öncesinde yanlış algılamalardan kaynaklanan ve 
kotaların kalkmasına bağlı olarak ihracatın büyük oranda artacağı tahminleri gerçekleşmemiş, 
bilakis Topluluk ortak tekstil ve konfeksiyon politikalarının belirlenmesi mekanizmalarına 
katılamamamızdan kaynaklanan dışsal sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. 

Ülkemiz her ne kadar 1999 rakamlarına göre, AB'nin tekstilde birinci, konfeksiyonda ikinci 
büyük tedarikçisi olsa da, GB'nin getireceği olumlu gelişmeler şu an için rakamlara yansımamıştır. 
1996-2000 yılları arasında AB'ne yönelik ihracatımız sadece % 20 oranında artmışken, aynı dönem 
içerisinde AB'den gerçekleştirdiğimiz tekstil konfeksiyon ithalatımız % 75 oranında artmıştır. 

AB ile GB'ni gerçekleştirmiş olmamıza karşın, Birliğin Ortak Tekstil Politikasının belirlenerek 
uygulanmasında belirleyici olamadığımız için, AB ülkeleri diğer ülkelerle olan ekonomik ve ticari 
ilişkilerinde tekstil, özellikle konfeksiyon sektörünü bir taviz unsuru olarak kullanmakta, Pakistan, 
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Hindistan örneklerinde olduğu gibi, diğer ülkelere tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde ilave esnek
likler sağlayarak ülkemiz aleyhine pazar bozucu uygulamaları yürütmektedir. DTÖ Tekstil Giyim 
Anlaşmasının uygulanması çerçevesinde hazırlanan "Entegrasyon Listeleri" ile ilgili olarak ülkemiz 
görüşünün dikkate alınmaması da AB sektör politikalarının belirlenmesindeki etkinsizliğimizi gös
teren bir diğer örnek olarak sayılabilir. 

3.2.3.3. ABD ile Olan Ticaretimizdeki Etkileri: 1980 yılından sonra Türk tekstil ve konfek
siyon sektörü ürünleri dışsatımının hızlı bir ivme ile artması ABD'nin de benzer şekilde Türk ürün
lerine karşı da korumacı önlemler almaya yöneltmiş, tek taraflı kısıtlamaların artan baskısı sonucu 
1985 yılında yapılan anlaşma ile ilk defa çarşaflık bez ve akrilik iplik ithalatına miktar kısıtlaması 
getirilmiştir. Kısıtlama anlaşmaları 1985'ten sonra da devam etmiş olup, mevcut kısıtlama anlaşması 
1995 yılında yürürlüğe giren DTÖ ATC hükümlerine uyarlanmıştır. 

Halen 21 tekstil ve 21 konfeksiyon kategorisinde ülkemiz ürünleri kısıtlama kapsamında 
bulunmaktadır. 

ABD ile ülkemiz arasında mevcut Tekstil ve Giyim Anlaşması çerçevesinde, ihracatta miktar 
kısıtlaması uygulanmakta olan bazı tekstil ve konfeksiyon kategorilerinde, kota miktarlarının, ih
racatçılarımızın taleplerini karşılamaması üzerine, 1997 yılı sonundan itibaren başlatılan resmi 
girişimlerle ABD tarafından ilave kota taleplerinde bulunulmuş, 24 Nisan 1998 tarihinde Cenev
re'de yapılan görüşmeler sonucunda ABD tarafı ile Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.Yapılan 
müzakereler sonucunda yıllık 100 milyon dolarlık ihracat artışına tekabül edecek ilave esneklik im
kanı sağlanmıştır. 

Öte yandan, 1999 yılına gelindiğinde, söz konusu kategorilerdeki ihraç taleplerinin karşılan
maması, iki ülke arasında mevcut Tekstil ve Konfeksiyon Anlaşmasından kaynaklanan esneklik 
haklarımızın da kullanılmasına rağmen mümkün olmamış, Haziran 1999'dan itibaren başlatılan res
mi girişimlerle ABD tarafına yeni bir müzakere çağrısında bulunulmuştur. 17 Ağustos 1999 tarihin
de, sektörün yoğun bir biçimde faaliyette bulunmakta olduğu Marmara bölgesinde meydana gelen 
deprem felaketinin ardından söz konusu müzakere davetimiz kabul edilmiş ve 22-23 Eylül 1999 
tarihlerinde ABD yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde 1999 ve 2000 yıllarını kapsayan bir 
Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. 

Söz konusu Mutabakat Zaptı ile, T-Shirt, pamuklu çarşaf, bayan pijama-gecelikleri, pamuklu 
bornoz ve sabahlık, bay-bayan pantolon ve şortları ile poplin kumaş kategorilerinde 1999 ve 2000 
yılları için yaklaşık 110 milyon $'lık ilave bir ihracat imkanı sağlanmıştır. 1999 ve 2000 yılları için 
ABD'ne yönelik tekstil ve konfeksiyon kotalarında sağlanan ilave esnekliklerin 2001 yılı için geçer
li olmaması nedeniyle, içinde bulunduğumuz yıl uygulanmakta olan bazı kategorilerde kota miktar
ları geçen yıllara oranla azalmıştır. 

Sıkışıklık yaşanan kotalarda ilave esnekliklerin sağlanması ve bazı kategorilerde alt limitlerin 
yükseltilmesini teminen ABD makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ancak sorunun 
çözümüne yönelik olarak olumlu bir gelişme bürokratik kanallardan sağlanamamıştır. 

Gümrük Birliği sonucu AB ülkeleri ile Türkiye arasında oluşacak olan ticari entegrasyon 
sonucunda, ABD ve Kanada'nın ülkemize uyguladığı kotaların da kalkacağı yönünde yorumlar ve 
beklentiler oluşmuştur. 

AB ile Türkiye arasındaki miktar kısıtlamalarının, 1 Ocak 1996 tarihi itibariyle kurulan Güm
rük Birliği ile birlikte, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 5. ve 6. maddelerine istinaden kal-
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dırılmış olması ve ülkemizin ticaret politikaları ve rekabet hukuku alanlarında AB mevzuatına 
uyum sağlamış olmasına dayanılarak, ABD'nin ülkemize 1984 yılından beri uygulamakta olduğu 
miktar kısıtlamalarının kaldırılmasının gerekli olduğu düşünülmekte olup, sözkonusu kısıtlamaların 
kaldırılmasını teminen, Şubat 1997 tarihinde hazırlanan bir Nota ABD tarafına intikal ettirilmiştir. 
Ancak, bugüne kadar bu konuda da olumlu bir gelişme kaydedilememiştir. 

ABD'ye yönelik ihracat yapan firmalarımız kota yetersizliği sonucu pazara kısıtlamaya tabi ol
madan girebilmenin avantajını yitirmenin yanısıra, siparişlerin alınması esnasında dahi kotaların 
dolmasına bağlı olarak teslimatlarda yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle, sadece kotaya tabi ve 
hassas kategorilerde değil, kotaya tâbi olmayan veya hassas olmayan kategorilerde de sorunlarla 
karşılaşmakta, sipariş almakta zorlanmakta ve çözüm olarak üretim tesislerini ABD'nin miktar 
kısıtlması uygulamadığı Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere kaydırmaktadırlar. 

Türk firmaların üretimlerini, ihracatına kota uygulamayan ülkelere kaydırması nedeniyle, yer
li tekstil ve konfeksiyon üretimini miktar kısıtlamaları koyarak korumayı amaçlayan ABD ile ih
racat yapmaya devam etmekte, yaratılan bu ticaret sapması Türk firmalarının olduğu kadar global 
dünya kaynaklarının gereksiz israfı pahasına yapılmakta ve iki ülke arasındaki "stratejik ortaklık" 
felsefesine aykırı bir uygulama olarak ısrarla devam ettirilmektedir. 

3.2.3.4. Kanada ile Olan Ticaretimizdeki Etkileri: Kanada'yayönelik tekstil ve konfeksiyon ih
racatımız 1985 yılından itibaren MFA çerçevesinde ikili kısıtlama anlaşmaları ile düzenlenmektedir. 
Kanada, beş kategoride (pantolon ve şortlar, yalnız yünlü olmayan pantolonlar, iç çamaşırları, çar
şaf ve yastık kılıfı) Türkiye'ye kısıtlama uygulamaktadır. 

Söz konusu kısıtlama anlaşmasının 1994 yılı sonunda sona ermesinin ardından, Dünya Ticaret 
Örgütü Anlaşmasına ekli Tekstil ve Giyim Anlaşması (TGA) çerçevesinde Türkiye ile Kanada 
Arasında Tekstil Ticareti Alanında İdari İşbirliği Öngören Mutabakat Zaptı 27 Haziran 1995 tarihin
de Ankara'da imzalanmıştır. 

2000 yılında Kategori 5a'nın (kadın-erkek, kız ve erkek çocukları için pantolonlar) kota kul
lanımında sıkışıklık yaşanmış olup, anılan kategoride Kanada Hükümetince bir defaya mahsus ek 
esneklik sağlanmıştır. 

3.2.4. Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlar, îkili Anlaşmalar : Dünya tekstil ve konfeksiyon 
ticaretinin son yirmi yıllık gelişimine İlişkin olarak özetle verilen istatistiklerin de ortaya koyduğu 
üzere, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin üretimi ve ticareti gelişmiş ülkelerde yoğunlaşmakta, 
üretimde ve ticarette az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin payı sürekli artmaktadır. 

Tekstil üretimde gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere karşı rekabet edebilirliklerini sür
dürürken, konfeksiyon üretimi ise işgücü maliyetlerinin ucuz olduğu ülkelere, ağırlıklı olarak da 
büyük pazarlara yakın ülkelere kaydığı görülmektedir. 

Bu gelişmeyi destekleyen en önemli faktör bölgesel ekonomik entegrasyonlar veya ikili ticaret 
anlaşmalarıdır. Bölge içi ticaretin ağırlığı diğer sektörlere paralel bir şekilde tekstil ve konfeksiyon 
sektöründe de arttığı görülmektedir. Şimdi bu gelişmeleri doğuran AB15-Türkiye GB, NAFTA ve 
diğer anlaşmaları sektör açısından kısaca değerlendirelim. 

3.2.4.1. Avrupa Birliği : 1950'li yıllarda, dünya savaşlarının yıkıcı etkisini en fazla hisseden 
Kıta Avrupasında gelişen, oluşan düşünce, muhtemel yeni dünya savaşlarını önleyebilmek, Kıta Av-
rupasındaki ülkeler arasında ekonomik, ticari ve politik işbirliğini artırabilmek amacıyla devletler 
üstü işbirliği imkanını sağlayabilecek bir üst yapının oluşturulmasıydı. 
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Bu amaçla Fransa'nın inisiyatifi, Almanya'nın katılımı ile başlayan ve Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu (AKÇT) ismini alan oluşuma İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'un da olumlu 
yanıt vermesi üzerine altı ülke arasında başlayan ve şu anda 15 ülkeyi kapsayan ve genişleme 
sürecinde olan, kuruluşunda öngörülen amaçların da ötesinde daha kapsamlı hedefleri gerçekleş
tiren AB oluşumu, Ülkemizin dış politika tercihlerinin belirlenmesinde oynadığı önemli rolün 
yanısıra, dış ticaret politikalarının belirlenmesinde de etkin bir rol oynaması ve ülkemiz ile AB ül
keleri arasında Gümrük Birliği oluşmasına zemin hazırlayan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları 
detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

1990-99 dönemi tekstil ve konfeksiyon dış ticaret rakamları değerlendirildiğinde ortaya çıkan 
tablo şöyledir. 

AB15'lerden AB15'lere yapılan tekstil ihracatı söz konusu dönemin başında toplam AB15'ler 
tekstil ihracatından % 78 pay alırken dönem sonunda bu oran % 67'ye gerilemiştir. Aynı dönem için
de AB15'lerin MDAÜ'lerine yönelik tekstil ihracatının toplamdaki payı % 4.2'den % 11.3'e yüksel
miştir. Benzer bir trend Afrika ülkelerine yönelik tekstil ihracatında da görülebilmektedir. 

Konfeksiyon ihracatında da benzer bir seyir görülmekte olup bu gelişmeler gerek bölgesel 
ekonomik entegrasyonların bölge içi ticareti artırıcı etkisi ve gerekse de AB ülkelerinin gelişmekte 
olan ülkelerle yaptıkları iki taraflı tercihli ticaret anlaşmalarının bir sonucudur. 

Avrupa Birliğinin Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkeler ile Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinden 
(Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Bulgaristan) ve SSCB'nin dağılmasıyla ortaya 
çıkan Ukrayna, Belarus, Litvanya ve Latvia gibi ülkelerle yapılan "tercihli ticaret anlaşmaları" 
sonucunda, bu ülkelerden yapmakta olduğu konfeksiyon ithalatı artmaya, Brezilya, Arjantin ve 
Meksika gibi Latin Amerika ülkeleri ile bir kısım Asya ülkesinden yapılan ithalat ise düşmeye baş
lamıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinden söz konusu ülkelere yapılan tekstil ihracatı da artmaya 
başlamıştır. 

Bir başka ifade ile, AB'de yerleşik konfeksiyon üreticileri ve ithalatçıları üretimlerini, işçilik 
ücretlerinin ve coğrafi yakınlık nedeniyle taşıma maliyetlerinin nispeten düşük olduğu bu ülkelere 
kaydırma yoluna gitmişler AB'nin yakın çevre ülkelerine yönelik tekstil ürünleri ihracatı artarken, 
bu ülkelerden yapılan konfeksiyon ürünleri ithalatı da artmıştır. 

Ülkemizin AB ile olan yakın ekonomik ve ticari ilişkileri AB'yi dış ticarette en büyük or
tağımız haline getirmiştir. Bu durum aşağıda ortaya koyulduğu üzere, tekstil ve konfeksiyon sek
törü için daha da geçerli bir tespittir. Ülkemizin tekstil ve konfeksiyon sektöründeki en önemli or
tağı ise AB ülkeleridir. GB'den önceki 1995 yılında AB ülkelerinden yapılan tesktil ve konfeksiyon 
ithalatının toplam tekstil ve konfeksiyon ithalatımızdaki payı % 32 düzeylerinde iken bu oran 
1996 yılında sıfırlanan gümrük vergilerinin de etkisiyle % 46'ya yükselmiş olup, bu oran GB son
rasındaki dönemde % 40 civarında seyretmektedir. 

1999 yılı rakamlarıyla, Ülkemiz, AB'nin Tekstil ürünlerinde birinci tedarikçisi, konfeksiyon 
ürünlerinde ise Çin'in ardından ikinci en büyük tedarikçisi konumundadır. Bir başka ifadeyle, teks
til konfeksiyon ihracatımızın % 654 AB ülkelerine yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. 

DTÖ Tekstil ve Giyim Anlaşması çerçevesinde 1.1.2005 tarihi itibariyle 10 yıllık bir dönemde 
devam eden liberalizasyon süreci tamamlanacak ve tekstil ve konfeksiyon kotaları tamamen kal
kacak olması ve bu bağlamda AB ülkelerinin de üçüncü ülkelere yönelik olarak uyguladığı ve bizim 
de uyum sağladığımız kota ve gözetim önlemleri kapsamında uygulanan miktar kısıtlamalarının 
kalkması ile birlikte, gerek AB pazarında rekabet artacak ve ülkemiz herhangi miktar kısıtlaması 
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uygulayamıyacağı için ithalattan kaynaklanan rekabete daha da açık hale gelecektir. Bu itibarla 
2005 yılı herkesden fazla ülkemiz için önemlidir. 

AB15-Türkiye arasında kurulan Gümrük Birliği'nin sektör açısından değerlendirilmesi. 

3.2.4.2. Türkiye-AB Gümrük Birliğinin Sektör Açısından Değerlendirilmesi: Bilindiği üzere, 
Ankara Anlaşması, bu Anlaşmaya Ek Anlaşma veya Protokoller ve 1.01.1996 tarihinde yürürlüğe 
giren Gümrük Birliği'nin koşul ve esaslarını belirleyen 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi 
Kararı (OKK) ülkemiz ile AB ülkeleri arasındaki siyasi, mali, ticari ilişkileri belirleyen, ortaklık 
müzakerelerini şekillendiren Çerçeve Anlaşmalardır. 

Çalışmamızın bu bölümünde, içerdiği hükümler itibarıyla özellikle ülkemiz için önemli sonuç
lar doğuran Ortaklık Konseyi Kararlarının 12. Maddesini teşkil eden "Ortak Ticaret Politikaları"nm 
üstlenilmesi çalışmaları kapsamında ülkemizce yapılmakta olan uyum çalışmaları tekstil ve konfek
siyon sektörü açısından değerlendirilmeye tabi kılınacaktır. 

Ortak Ticaret Politikaları alanında Türkiye'nin uyum sağlaması gereken ve sektör açısından 
önemli sonuçlar doğuran iki temel alandan birincisi, AB'nin diğer ülkelere karşı uyguladığı "Kota 
ve Gözetim Anlaşmalarının" ülkemizce de üstlenilmesidir. Uyumlaştırılması gereken alanlardan bir 
diğeri ise, AB'nin tercihli ticaret rejimlerinin üstlenilmesi çerçevesinde AB ile serbest ticaret anlaş
ması imzalamış ülkelerle ülkemizin de benzer anlaşmaları imzalamasıdır. 

3.2.4.2.1. Tekstil Ürünleri İthalatında Topluluk Düzenlemelerinin Üstlenilmesi : Komis
yonumuza Türkiye Tekstil Sanayi Sendikası tarafından verilen bilgiler ışığında özellikle 1995 
yılından itibaren AB Gümrük Birliği'nin getireceği büyük fırsatlar hayali ile (!) sektörümüze verilen 
50 milyar US$'ı aşan yatırım teşvikleri kapsamında ve son 20 yıldır yapılan büyük entegre ve alt
yapı yatırımları ile Tekstil ve Konfeksiyon sektörümüz AB'nin en büyük iplik, dokuma ve boya-ter-
biye ve konfeksiyon kapasitesine sahip olmuştur. Ring İpliği kapasitemiz AB'nin % 97'sine, Open-
End iplik kapasitesi AB'nin % 78'ine, Mekikli Dokuma kapasitemiz ise AB'nin % 80'ine ve Mekik-
siz Dokuma kapasitesi AB'nin % 27'sine ulaşmıştır. 

AB Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü toplam AB istihdamının sadece % 3,6'sını sağlarken (Kay
nak: Eurostat), AB bu sektörü gözden çıkarma lüksüne sahiptir. Türkiyemizde ise Tekstil ve Kon
feksiyon Sektörü ülkemiz kayıtlı istihdamının % ll'ini, kayıt dışı istihdamın % 25'ini ve kayıtlı 
GSMH'nin takribi % 10'unu, kayıtdışı ekonominin ise takribi % 20'sini sağlamakta ve ülkemiz ih
racatının % 40'ını gerçekleştirmektedir. (Kaynak DTM). Bu nedenle sektörümüz hiçbir şekilde 
gözardı edilemez durumda olup, bu sektörde ve tüm emek-yoğun sektörlerde, Türkiye AB'nin tek 
taraflı strateji tespitini kabul etmemelidir. 

Türkiye 100 Milyar US$ aşan Tekstil ve Konfeksiyon yatırımlarını özellikle AB menşeli 
makine ve teçhizatlar ile yapmakta iken, AB ile olan Dış Ticaret Hacmi sürekli Türkiye'nin aley
hine gelişmektedir. 1995 yılında 5.8 Milyar US$/ Yıl olan Dış Ticaret açığımız 2000 yılında 12 Mil
yar US$/Yıl'a yükselerek, 1995'ten beri AB ile olan dış ticaret açığımız toplam 59.7 Milyar US$'a 
ulaşmıştır. Türkiye için hayati önem taşıyan AB ilişkilerinde aşağıdaki hususlar mutlaka Tür
kiye'nin çıkarları doğrultusunda AB ile görüşülmelidir. 

AB kendi tekstil ve konfeksiyon sektörünü ABD, NAFTA (Meksika) ve Uzakdoğu ülkeleri 
gibi haksız rekabete karşı korumak istemediği için, tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik men
şe ve gümrük kurallarını aşırı serbest olarak belirlemiş, bununla da yetinmeyerek 20 ülkeyi aşan 
yeni Serbest Ticaret (AB-Meksika, AB-Kuzey Afrika, AB-Çin, vb.) anlaşmaların da Türkiye'nin 
hayati çıkarlarını tamamen gözardı ederek tek taraflı yapmaktadır. 
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Halbuki ABD dahil tüm Üçüncü dünya Ülkeleri, kendi tekstil ve konfeksiyon sektörlerini yük
sek gümrük vergileri ve tarife dışı engeller ile korur iken AB ise bu sektörü sadece kendi milli çıkar
larını gözeterek gözden çıkardığından, dünyanın en düşük gümrük vergilerini uyguladığı Ortak 
Gümrük Tarife Oranlarına mahkum bırakmıştır. 

Aslında AB'nin bu tek taraflı stratejisini Türkiye, Gümrük Birliği Anlaşması kapsamında yer 
alan açık hükümleri, kendi milli çıkarları doğrultusunda ve DTÖ kuralları çerçevesinde fazla gecik
meden uygulayarak ülkemizin açısından hayati önem taşıyan tekstil ve konfeksiyon sektörünü 
gözetmelidir. 

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 12 nci maddesi uyarınca, tekstil ve konfeksiyon ürün
leri ithalatında Topluluk Ortak Ticaret Politikalarının ülkemizce de üstlenilmesini teminen, Top
luluğun 3030/93 sayılı Konsey Yönetmeliğinde yer alan hükümlere büyük ölçüde benzeyen 
hükümleri içeren Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında 
Karar, 1 Haziran 1995 tarih ve 22300 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gir
miştir. 

DTÖ Tekstil ve Giyim Anlaşması hükümlerini de içeren sözkonusu mevzuat, 95/6815 sayılı 
"Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma önlemleri Hakkında Karar" ile bu Karar'a 
istinaden çıkarılan Yönetmelikten oluşmaktadır. 

Bu mevzuat, tekstil ürünlerinin ithalat miktarlarında meydana gelen mutlak veya nisbi artış
ların veya bu ürünlerin ithalatının gerçekleştiği şartların, benzer veya doğrudan rakip ürünlerin 
yurt içi üretimi üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturması halinde, uluslararası anlaş
malardan kaynaklanan yükümlülükler de dikkate alınarak, bu zarar veya zarar tehdidini ortadan 
kaldırmak amacıyla yapılacak işlemlere, alınacak önlemlere, gerekli ilke ve uygulama kararlarını 
verecek bir Kurul oluşturulmasına ve bunun görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

Bu mevzuata göre, tekstil ürünlerinin ithalat miktarlarında meydana gelen mutlak veya nisbi 
artışlar veya bu ürünlerin ithalatının gerçekleştiği şartlarda meydana gelen değişiklikler sonucu, cid
di zarar gördüğünü ya da ciddi zarar tehdidi veya zarar tehdidi altında bulunduğunu iddia eden il
gili gerçek veya tüzel kişilerin Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) yapacakları yazılı başvuruya 
istinaden başlatılan inceleme sonucunda tek veya çift taraflı kontrol sistemi kapsamında gözetim 
veya kota (miktar kısıtlaması) uygulamasına gidilebilmektedir. 

Halihazırda 1/95 nolu Ortaklık Konseyi Kararı'na istinaden Avrupa Topluluğu'nun ilgili mev
zuatına paralel olarak çıkarılan iç mevzuat çerçevesinde, GATT Kuralları'na henüz entegre edil
memiş ürünlerde ve DTÖ üyesi olmayan tedarikçi ülkeler açısından çift taraflı kontrol sistemi kap
samında 11 ülke menşeli toplam 276 ürün kategorisinde kota, 7 ülke menşeli toplam 77 ürün 
kategorisinde gözetim önlemi uygulanmaktadır. Yine aynı mevzuatlar çerçevesinde tek taraflı kon
trol sistemi kapsamında 14 ülke menşeli toplam 217 ürün kategorisinde kota, 16 ülke menşeli top
lam 152 ürün kategorisinde gözetim önlemi uygulanmaktadır. 

Bu önlemlerin genel rakamlar açısından ithalat yapımız üzerinde yarattığı etki kısaca aşağıda 
özetlendiği şekildedir. 

3.2.4.2.2. Kota Uygulamasının İthalat Yapısı Üzerindeki Genel Etkileri: 50.63. Fasıllarda yer 
alan eşyanın ithalatı gümrük birliğinin olmadığı alt devrede (1989-1995) üç ayda ortalama 350 mil
yon Dolar, gümrük birliğinin olduğu 1996-2000 döneminde ise ortalama 810 milyon Dolar düzeyin
de gerçekleşmiştir. 1989-2000 dönemine ait ortalama 530 milyon Dolar'dır. Genel ithalat değerinde 
Gümrük Birliği sonrasında kesin artış meydana gelmiştir. 
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AT'dan yapılan ithalat değerinde de gümrük birliği öncesi ve sonrası arasında bir farklılık 
görülmektedir. Gümrük Birliği'nin olmadığı alt dönemde AT'a üç aylık ortalama ithalat değeri 120 
milyon Dolar olarak, Gümrük Birliği'nin olduğu alt dönemde 360 milyon Dolar olarak gerçekleş
miştir. 

50-63. Fasıllarda yer alan eşya ithalatında AT'nun değer payı gümrük birliğinin olmadığı 
1989-1995 döneminde ortalama % 37,14 Gümrük Birliği'nin olduğu 1996-2000 döneminde % 
45,36 olarak gerçekleşmiştir. AB'nin tekstil konfeksiyon ithalatımızdaki payı artmıştır. Dolayısıyla, 
ithalat değeri açısından ithalatta AT tercihi kesin olarak oluşmuştur. 

İthalatında kota uygulanmakta olan ürün kategorileri ithalatı incelendiğinde ise kotaya tabi 
bütün ürün kategorileri ve kaynaklardan yapılan ithalatın kota uygulamasının olmadığı 01.01.1989-
31.03.1996 döneminde üç ayda ortalama 64 milyon Dolar tutarında, kota uygulamasının olduğu 
01.04.1996-30.06.2000 döneminde ise ortalama 87 milyon Dolar olduğu görülmektedir. Dönemin 
tamamına ait üç aylık ortalama değer ise 72 milyon Dolar düzeyindedir. Kota uygulanan ürün ve ül
kelerden yapılan ithalat yüksek oranda artmamıştır. 

Aynı kategorilerden bütün kaynaklardan yapılan ithalat incelendiğinde ise kota uygulamasının 
olmadığı 01.01.1989-31.03.1996 döneminde ortalama 230 milyon Dolar, kota uygulamasının ol
duğu 01.04.1996-30.06.2000 döneminde ise ortalama 520 milyon Dolar olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla kota uygulanan kategorilerde bütün kaynaklardan olan ithalat inceleme dönemi 
boyunca artarken, kotalı kaynaklardan ithalat artmamıştır. Bu husus kotalı kaynak ve kategorilerden 
olan ithalatın, o kategorilerin genel ithalat değeri içindeki payının değişiminden de görülebilir. Söz-
konusu nispet kota uygulamasının olmadığı dönemde ortalama % 24,84 kota uygulamasının olduğu 
dönemde ortalama % 16,69'dur. Meydana gelen farklılık kesin olarak kota uygulamasına bağlıdır. 
Kotalı ürün ve kaynaklardan olan ithalatın 50-63. fasıllar genel ithalat değerine oranı kota uygulan
mayan dönemde % 16,09 iken, kota uygulanan dönemde bu oran 10,56 olarak gerçekleşmiştir, bu 
farklılık da kesinlik arz etmektedir. 

3.2.4.2.3. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri : Tekstil ürünleri ithalatında Topluluk 
düzenlemelerinin üstlenilmesinin yanısıra, taraf olduğumuz Dünya Ticaret Örgütü eki Anlaşmalar
dan biri olan Tekstil ve Giyim Anlaşması ile GATT'a entegre edilen tekstil ve konfeksiyon ürünleri 
ithalatında ilgili ürünlerin yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturan bir 
artış meydana gelmesi halinde uygulamaya konabilecek önlemler, İthalatta Gözetim ve Koruma 
Önlemleri Mevzuatı ve Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Koruma Önlemleri 
Hakkında Mevzuatt'nda belirtilmiştir. 

Anılan mevzuat gereği önlem alınabilmesi için ilgili gerçek ve tüzel kişiler veya bağlı bulun
dukları Meslek Kuruluşlarının ve Odaların mevzuatta öngörülen bilgi ve belgelerle birlikte Müs
teşarlığımıza (İthalat Genel Müdürlüğü'ne) başvurması gerekmektedir. Başvuruya bağlı olarak 
yapılan ön inceleme ve soruşturma sonucunda; korunma önlemleri olarak, 

- Daha önce verilmiş gözetim belgesinin geçerlik süresi sınırlandırılabilir. 
- İthalat belli miktar veya değer sınırlamasına kota tabi tutularak Dış Ticaret Müsteşarlığı (İt

halat Genel Müdürlüğü) iznine bağlanabilir. İzne bağlanan mal ancak, ithal lisansı/izin belgesi ile 
ithal edilebilir. 

- İstatistiki verilerin hızla elde edilmesi ve ithalatın yakından izlenebilmesi amacıyla ithalat 
gözetime tabi tutulabilir. 
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3.2.4.2.4. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat Çerçevesinde Yapılan 
Çalışmalar : İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 
özellikle tekstil ve konfeksiyon sanayimizin dampingli ithalattan kaynaklanan haksız rekabete kar
şı etkin bir şekilde korunması amacıyla on üç adet damping soruşturması başlatılmış ve bunlardan 
yedisi dampinge karşı vergi uygulaması ile sonuçlandırılmıştır. Halen, çeşitli ülkeler menşeli teks
til ürünleri ithalatına karşı açılan altı adet damping soruşturması yürütülmektedir. Ülkemiz anti-
damping soruşturmalarını en etkin yürüten ve uygulayan altıncı ülke olarak kabul edilmektedir. 

Aşağıda verilen tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, tekstil ve konfeksiyon ürün
lerinden polyester elyaf hakkında başlatılan damping soruşturmaları, Beyaz Rusya, Güney Kore ve 
Endonezya için % 6,2 ile % 37,4 arasında değişen oranlarda dampinge karşı verginin uygulamaya 
konulması ile sonuçlandırılmıştır. Ayrıca, Güney Kore menşeli polyesterlerden düz iplikler için 
yürütülen damping soruşturması sonucunda % 0-% 21,2 oranında; Hindistan, Çin Tayvanı ve 
Güney Kore menşeli polyesterlerden tekstürize iplikler soruşturmaları sonucunda da % 6,8 ile % 55 
arasında değişen oranlarda dampinge karşı vergi kesin önlem olarak yürürlüğe konulmuştur. 
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000/2 13013000003992 

000/2 13A3.2000/23992 

9/7 30.11.1999/23692a 

000/7 27.06.2000/24092 

000/7 28.06JOOO/24093 

2001/2 15.012001/24319 

DAMPİNG 
E KARŞI 

VERGİ 

OKANI/ 

MİKTARI 

19 

11,9-

%Ufi 
6*-%31A 

0-%2U 

%6fl-
%20J 

%9,9. 

%28.fi 

33,7 

%87 

* GGS: Gözden Geçirme Soruşturması sonucunda uygulamaya konulmuştur. 
** Nihai Gözden Geçirme Soruşturması yürütülmektedir. 
Diğer taraftan, 30.09.2000 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli sentetik veya suni devam

sız liflerden dokunmuş mensucat için ve 01.11.2000 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, 
Güney Kore, Malezya ve Tayland menşeli sentetik fılamentten mensucat için başlatılan damping 
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soruşturma çalışmaları Çin Halk Cumhuriyetinden ithal edilen "sentetik veya suni devamsız lifler
den dokunmuş mensucat" için tamamlanarak, 15.02.2001 tarihinden itibaren geçerli olacak % 87 
oranında anti-damping vergisi konmuş olup, "sentetik filament mensucat" için başlatılan yukarıda 
belirtilen ülkeleri kapsayan soruşturma çalışmaları devam etmektedir. 

..ııı ıı ı . . ı . . ııjıııı ııı. ı ı ı • mı ....ununun IM i - -.. m in. i l-. İL. ••!_! J11.. . I l — — ^ — — — ^ ~ — — ~ — — — ^ — — — ^ ^ — 

DEVAM ETMEKTE OLAN DAMPİNG SOKUŞTURMASI 

G.T.I.P. MADDE İSMİ ÜLKE TEDÜĞNO SORUŞTURMANIN 
AÇILDIĞI R.G. 
TARİH VE NO. 

5407." 

••: Ayrıntılı 27 
adet GTlP 
şunlardır, 
S4073000, 
»4074100. 
B4074200. 
Ö4074300, 
54074400, 

SENTETİK 
FİLAMENTTEN 
MENSUCAT 

54075100, 
54075200, 
54075300, 
54075400, 
540761la 
54076130, 
54076150, 
54076190, 
54076910, 
54076990. 
54077100, 
54077200. 

ÇİN HALK CUM. 

MALEZYA 

TAYLAND 

TAYVAN 

54075100, 
54075200. 
54075300, 
54075400, 
54076110, 
54076130. 
54076150, 
54076190, 
54076910, 
54076990, 
54077100, 
54077200. 

2000J9 

54077300, 
54077400, 
54078100, 
54078200, 
54078300, 
54078400. 
54079100, 
54079200, 
54079300, 
54079400. 
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3.2.4.2.5. AB'nin Tercihli Ticaret Rejimlerinin Üstlenilmesi :Ülkemiz ile AB ülkeleri arasın
da gerçekleştirilen GB sonrasında uyumlaştırılması gereken alanlardan bir diğeri ise, AB'nin üçün
cü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının ülkemiz akdedilmesine ilişkin çalışmaların 
yürütülmesi olmuştur. 

Bu kapsamda, bugüne kadar, 12 Merkezi ve doğu Avrupa ülkesi, EFTA ülkeleri ve îsrail ile 
STA yapılmış olup, Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Fas, Tunus, Cezayir ve Mısır'dan 
oluşan Kuzey Afrika ülkeleri ile de STA yapılması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Tarafların üçüncü ülkeler ile tercihli ticaret rejimlerindeki farklılıklardan kaynaklanabilecek 
ticaret sapmasının engellenmesi amacıyla, Üçüncü ülkelerle imzalanan STA ile tekstil ve konfeksiyon 
sektörü ile ilgili olarak uygun koşullarda pazara giriş imkanı sağlayacak tavizler de elde edilmiştir. 

3.2.4.3. ABD, Kanada, Meksika ve NAFTA :Benzer gelişme yukanda isimleri verilen üç ülke 
içinde geçerlidir. Kuzey Amerika'da söz konusu üç ülke arasında, ekonomik ve ticari ilişkileri geliş
tirmek amacıyla 1992'de imzaladıkları ve 1994 yılında yürülüğe giren NAFTA oluşumu ile bölge 
içi ticaretin önemli ölçüde artmasına zemin hazırlayan düzenlemeleri gerçekleştirmişlerdir. 

1994 yılında yürülüğe giren ABD, Meksika ve Kanada arasında serbest ticaret bölgesi oluş
masını sağlayan NAFTA Anlaşması sonrasında, miktar kısıtlamalarının kalkması ve gümrük ver
gilerinin düşmesi avantajından faydalanan Meksika konfeksiyon ürünlerinde ABD'nin birinci 
tedarikçisi ülkesi haline gelmiştir. Tekstil ürünlerinde ise AB15'lerden sonra Kanada birinci, Mek
sika üçüncü tedarikçi ülke konumuna yükselmiştir. 
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Tekstil ve konfeksiyon ticaretine ilişkin istatistiki veriler, 1990-99 döneminde Kuzey 
Amerika'dan Kuzey Amerika'ya yapılan tekstil ihracatının önemli ölçüde arttığını (% 47 den % 
63'e), benzer şekilde Latin Amerikaya yapılan ihracatın da büyük bir artış kaydettiğini (% 18'den % 
25'e) göstermektedir. Bölge içi ticaretin önem kazanarak artması diğer bölgelere yönelik gerçekleş
tirilen ihracatın azalması sonucunu doğurmuştur. 

Kuzey Amerika bölgesinde tekstil ve konfeksiyon üretim ve ticaretinin bölge içinde yoğunlaş
ması sonucunu doğuran NAFTA oluşumunu başlatan bir ülke olarak ABD, çıkardığı yasalarla ken
di tekstil ve konfeksiyon ticaretini yönlendirdiği kadar, 186 milyar dolarlık dünya konfeksiyon 
pazarında 59 milyarlık ithalatı ile dünya konfeksiyon ticaretinin yönünü de etkilemeye devam et
mektedir. 

ABD Kongresi aldığı kararlarla Karayıp ve Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilerini geliştirmeye 
yönelik hükümleri içeren "Ticaret ve Kalkınma" yasası ile Karayıp Ülkeleri Ekonomik İyileştirme 
Yasasını (Trade and Development Act of 2000, Caribbean Basin Economic Recovery Act) onay
lamış ve bu ülkelerin ABD pazarına kotasız ve gümrüksüz konfeksiyon satışına imkan sağlayacak 
düzenlemeleri kabul etmiştir. 

ABD menşeli kumaşlardan yapılan konfeksiyon ürünlerinin ithalatı için geçerli rejimden yarar
lanan Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, El Salvador, Honduras gibi Karayıp ülkelerinin ABD'ye 
olan hazır giyim ihracatında da son yıllarda ciddi artışlar görülmektedir. 1999 yılında Orta ve Güney 
Afrika ülkelerden yapılmış olan 250 milyon dolarlık toplam konfeksiyon ithalatının bu anlaşmanın 
sağlayacağı avantajlarla 2008 yılında 4.2 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 

3.2.4.4. Asya Ülkeleri: Benzer bir eğilim Asya ülkeleri arasındaki tekstil ve konfeksiyon 
ticaretine de yansımaktadır. 1990'da Asya ülkelerinden Asya ülkelerine yönelik gerçekleşen ih
racatın toplam Asya tekstil ihracatındaki payı % 57.9 iken bu oran 1999'da % 58.9 olarak gerçek
leşmiştir. Aynı trend Asya içi konfeksiyon ticaretinde de görülebilmektedir. Asya'dan Asya'ya ger
çekleştirilen konfeksiyon ticareti 1990'da Asya toplam konfeksiyon ihracatının % 18.6'sına tekabül 
ederken bu oran 1999'da % 26.6'ya yükselmiştir. Görüldüğü üzere, gerek tekstil ve gerekse de kon
feksiyon ihracatında Asya'da da bölge içi ticaretin payı giderek artmaktadır. 

Ülkelerin birbirine yakın olmasının getirdiği avantajları yanısıra, bölge içinde işgücü maliyet
lerinin düşük olduğu ülkelere tekstil sektörünün gelişmiş olduğu ülkelerden tekstil ürünü ihraç 
edilirken, gelişmekte olan ülkelerde konfeksiyon ürünleri ihraç ederek, bölge içinde tekstil ve kon
feksiyon ticaretinin gelişmesi sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, Asya ülkeleri arasında da ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım, 
tekonoloji geliştirme, bölgesel kalkınmayı hızlandırma amacıyla bölge ülkeleri arasında gümrük 
vergilerinin tümüyle kaldırılmasını öngören Anlaşmalar da imzalanmaktadır. 

3.2.5. 2005 Sonrası Senaryolar: Dünya tekstil ve konfeksiyon üretim ve ticaretinin genel sey
ri çerçevesinde, ticaretteki miktar kısıtlamalarının kaldırılacağı 2005 yılı ve sonrasına ilişkin olarak 
geliştirilen üç ayrı senaryodan birincisine göre, gelişmekte olan ülkelerin tekstil ve konfeksiyon 
ürünleri ihracatının, gelişmiş ülke üretim tüketimlerindeki değişmeye bağlı olarak büyüyeceği tah
min edilirken, ikinci senaryoda ise gelişmiş ülkelerde tekstil ve konfeksiyon üretiminin sabit 
kalacağı artan talebin gelişmekte olan ülkelerce karşılanacağı ve buna bağlı olarak gelişmekte olan 
ülkelerin dünya tekstil ve konfeksiyon ticaretinden daha fazla pay alacağı öngörülürken, üçüncü 
senaryoya göre, gelişmiş ülelerde üretimin bir başka ifadeyle kendine yeterliliğinin azalacağı ve 
gelişmekte olan ülkelerin üretim ve ticaretteki payının ikinci senaryodan daha fazla artacağı ön
görülmektedir. 
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Diğer taraftan, tekstil konfeksiyon ürün ticaretinin, dünya toplam ürün ticaretindeki % 6.1'lik, 
imalat sanayi ürünleri içindeki % 7.9'luk payın da uzun dönemde değişmesi beklenmemektedir. 
Ticaret hacmindeki artışla birlikte, artan rekabete bağlı olarak birim fiyatlarda, özellikle konfek
siyon ürün fiyatlarında düşüşler beklenmektedir. 

01.01.2005 ile birlikte miktar kısıtlamalarının kalkmasıyla beraber, dünyada tekstil ve konfek
siyon ticaretinin önündeki bütün engellerin kalkmış olacağı düşünülmemelidir. Klasik dış ticaret 
korunma önlemleri arasında yer alan gümrük vergisi ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması son
rasında gelişmiş ülkeler, ticarette teknik engeller olarak nitelendirilen yeni önlemlere daha fazla 
başvurmaktadırlar. Anti damping ve anti sübvansiyon soruşturmalarına, ürünlerin çevre ve insan 
sağlığına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi (çevre damping), Sosyal damping olarak 
nitelendirilen çocuk işçi istihdamı ve sosyal güvenlik sistemi dışında istihdam kalan bir istihdam 
olup olmadığının tespitine yönelik aranacak bürokratik şartlarla gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan 
ülkelerden kaynaklanabilecek artan ithalata karşın sayılan tedbirlere sıklıkla başvurması beklen
mektedir. 

Kaliteli, sürekli ve ucuz hammadde temini, nitelikli işgücü, işgücü ve teknoloji kullanımında 
verimlilik, pazara yakınlık ve hızlı üretim, hızlı teslimat, pazarlama ve dağıtım kanallarına doğ
rudan sahip olmak, çevre ve insan sağlığına uygun üretim için gerekli teknolojik yenileşim, ürün 
kalite ve komposizyonunu zengileştirecek, birim üretim faaliyetlerinde tasarruf sağlayabilecek AR-
GE faaliyetleri, sürekli eğitim, moda ve marka olgusu, satış sonrası hizmet, elektronik ticarete uyum 
2005'den itibaren artan uluslararası rekabet karşısında ülkelerin rekabet üstünlüğünü belirleyecek 
unsurlar olarak öne çıkmaktadır. 

3.3. TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT DURUMU: 

Tekstil ve konfeksiyon sektörü, diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 
gerek üretim ve istihdama katkısı ve gerekse ihracat yoluyla döviz kazandırması sebebiyle 
lokomotif sektör olma özelliğini sürdürmektedir. 

Genel ekonomi içinde sektörün üretim ve istihdamdaki payını ortaya koyabilecek sağlıklı 
veriler bulunmamakla birlikte, sektörde, 2.6 milyon kişinin istihdam edildiği değişik kaynaklarca 
ifade edilmektedir. SSK kayıtlarına göre, 5.8 milyonu bulan toplam kayıtlı işgününün yaklaşık 
% 11'i tekstil ve konfeksiyon sektörünce istihdam edilmektedir. 

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün 21,5 milyar $'lık üretim değeri ile GSMH içerisindeki payı 
% 10,7'dir. Sektör, üretiminin yaklaşık yarısını ihraç etmektedir. Sektörün genel ihracattaki payı 
% 36,7'dir. Sektörün genel ithalatımızda % 6,4'lük bir payı bulunmaktadır. 

Sektörde faaliyette bulunan firma sayısının 40 bin civarında olduğu tahmin edilmekte, bu işlet
melerin % 9,0'dan fazlasını KOBİ'lerin teşkil ettiği bilinmektedir. Konfeksiyon sektöründeki işlet
melerin hemen hemen tamamına yakınını KOBİ'ler teşkil ederken, Tekstil sektörü ise ağırlıklı 
olarak büyük ölçekli firmalardan oluşmuştur. 500 büyük sanayi kuruluşu içindeki firmaların yak
laşık '/Vü tekstil ve konfeksiyon firmalarından oluşmakta olup, sektörde faaliyet gösteren firmaların 
VVü doğrudan ihracat yapabilen firmalardan oluşmaktadır. Ülkemizdeki 1.349 yabancı sermayeli 
şirketin (58'i tekstil 173'ü konfeksiyon olmak üzere) 231'i tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet 
göstermektedir. 

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe işletme büyüklüğüne, coğrafi dağılımına, dış ticaret perfor
mansına ve diğer konularda sağlıklı ve detay bilgi teminine yönelik olarak yapılmış genel envanter 
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çalışmaları bulunmamakla birlikte, "Yatırım Teşvik İstatistikleri" incelendiğinde tekstil ve konfek
siyon sektöründeki yatırımların son on yıl öncesine kadar Marmara ve Ege bölgesinde yoğunlaştığı, 
son yıllardaki gelişmelerle birlikte özellikle Güney Doğu Bölgesi'nde tekstil yatırımlarının yapıl
maya başlandığı, görülecektir. 

Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki üretim kapasitesinin büyük ölçüde batı bölgelerimizde 
yoğunlaşmış olması bir dezavanataj olarak gözükse de, uygun politikalarla, özellikle konfeksiyon 
üretiminin işgücü maliyetinin düşük olduğu doğu bölgelerimize kaydırılması durumunda gerek 
doğu bölgelerimizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanmış olacak ve gerekse de gelişmiş ve iş
gücü maliyetinin yüksek olduğu bölgelerin ekonomik kalkınmanın ileri aşamalarına geçmeleri için 
uygun ortam oluşturma imkanları sağlanmış olacak, dezavantaj olarak gözüken bu durum bölgesel 
ekoomik kalkınmadaki dengesizliklerin giderilmesine katkı sağlarken, işgücü maliyetinin doğu böl
gelerimizde düşük olması nedeniyle konfeksiyon sektöründe bir süre daha ucuz işgücü avnatajını 
kullanmayı sürdürebileceğiz. 

3.3.1. Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Yatırımları : Tekstil sektörünün ülkemizdeki gelişmesi 
irdelendiğinde, Cumhuriyetin ilan edildiği ilk yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'ndan devir alınan 
üretim kapasitesinin oldukça küçük olduğu, Sümerbank'ın kurulması ile tekstil sektörüne önemli 
yatırımlar yapıldığı görülmektedir. 1952 yılına gelindiğinde Türkiye'de mevcut 357.924 pamuklu 
iğinin 211.483'ü (% 59'u) ve 6.519 dokuma tezgahının 4.091'i (% 62,8"i) Sümerbank'a ait olduğu 
görülmektedir. 

1953 yılından sonra kamunun tekstil sektöründeki yatırımları yavaşlarken, özel sektör yatırım
larında büyük bir artış görülmüş, pamuklu tekstil sektörü içerisinde özel sektörün payı % 60'ların 
üzerine çıkmıştır. I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planları Döneminde ithalatı tamamen yerli üretimle 
ikame ederek, Türkiye'yi tekstil sanayiinde kendi kendine yeterli bir ülke haline getirmek amaçlan
mış ve pamuk ipliği üretim kapasitesi 1.450.000 iğe, dokuma kapasitesi de 32.000 tezgaha çıkmış
tır. Ayrıca bu dönemde, sentetik elyaf ve iplik üretimine özel sektör önemli yatırımlar yaparak sen
tetik tekstil ürünleri üretiminin ülkemizde gelişmesine öncülük etmişlerdir. 

1960'dan 1980'e kadar uygulanan ithal ikameci politikalar, 1980'li yılların başında yerini dışa 
açık sanayileşme politikalarına bırakmış, uygulanan devlet yardımları politikaları çerçevesinde sağ
lanan yatırım teşvikleri tekstil ve konfeksiyon sektöründe bir büyüme yaşanması sonucunu kaçınıl
maz olarak doğurmuştur. Özellikle ihracata yönelik olarak oluşturulan bu yatırımlar, sağlanan ih
racat teşviklerinin ve genişleyen dünya pazarının da etkisiyle üretimlerini ihracata yönlendirmeyi 
başarmışlar, artan ihracat, sektör yatırımlarını destekleyen bir unsura dönüşmüştür. 

1980'li yıllar ile 1990'ların başlarındaki yıllarda yatırım teşvik unsurları arasında, Kaynak Kul
lanımı Destekleme Primi, Kaynak Kullanımı Destekleme Kredisi ve Fon Kaynaklı Kredi önemli bir 
yer teşkil etmekte ve bu nakit teşvikler tekstil ve konfeksiyon sektöründe olduğu gibi diğer imalat 
sanayiinin de büyük atılım yapmasında tesirli olmuştur. 

1990'lı yılların başına kadar bölge ayırımı gözetilmeksizin uygulanan devlet yardımları özel
likle son on yıldır yörelere göre farklılaştırılarak uygulanmaya başlanmıştır. 

26.12.1994 tarih ve 94/6411 sayılı Kararname ile nakit teşvikler, teşvik unsurları arasından 
çıkarılmış, gümrük ve fon muafiyeti, KDV desteği, yatırım indirimi ve vergi, resim, harç istisnası 
teşvik tedbirleri uygulamaya devam edilmiştir. 
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Farklı rakamlarla ifade edilen tekstil Ve konfeksiyon sektörü toplam yatırım miktarını değer
lendirmek açısından kullanılabilecek en sağlıklı istatistiklerin tekstil ve konfeksiyon makina ithalat 
rakamları olduğu düşünülmektedir. Son 11 yıllık istatistikler incelendiğinde, tekstil konfeksiyon 
makina ithalatının ortalama yıllık 1,4 milyar dolar düzeylerinde olduğu görülmektedir. Sözkonusu 
dönem içerisinde Gümrük Birliği sonucu kotaların kalkacak olmasının ihracatı patlatacağı beklen
tisiyle 1996 yılında tekstil konfeksiyon makina ithalatı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşerek en 
yüksek düzeyine ulaşmıştır. 

TEKSTİL-KONFEKSİYON MAKİNA İTHALATI 

(Milyon $) 
AB 
ABD 
^'içro 
Japonya 
Diğer ülkeler 
TOPLAM 

1993 
725 
20 

174 
172 
43 

1.134 

1994 
453 
53 
98 
65 
33 

701 

1995 
1.040 

20 
257 
173 
76 

1.567 

1996 
1.778 

38 
310 
237 
117 

2.481 

1997 
1.426 

35 
321 
241 
86 

2.110 

1998 
1.017 

21 
194 
174 
63 

1.468 

1999 
390 
16 
63 
66 
36 

571 

2000 
664 
30 

132 
101 
74 

1001 

Değişim 
2000/1999) 

(%) 
70.2 
87.5 

109.5 
53 

105.5 
75.3 

1997 yılında Uzakdoğu Asya'da, 1998 Rusya'da yaşanan fınansal krizlerin etkisi ile sektör 
yatırımları 1997-1999 arasında gerilemesine karşın 2000 yılında bir önceki yıla göre % 75 oranın
da artarak 1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sözkonusu krizler sonrasında oluşan ortamda, sek
töre sağlanan devlet desteklerinin devamı tartışılmaya başlanmıştır. Sektörün bir kısım temsilcileri, 
şu an Teşvik Belgesi verilmesine sınırlama getirilmesini savunurken, bir kısmı ise devlet desteğinin 
devamını savunmuşlar, ilgili kurumların ve sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen top
lantılar sonrasında sektöre yönelik sağlanan devlet yardımlarına bir takım kısıtlamalar getirilmiştir. 

24.05.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2000/1 sayılı ve 23.03.2001 tarihli ve 24351 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2000/1 sayılı Genelge ile bu kısıtlamalar ilan edilmiştir. 

Bu Genelge ile; 

"Kullanılmış makine ve teçhizat Teşvik Belgesi kapsamında teşvik edilemez. 
- Gelişmiş yörelerde kapasite arttırıcı mahiyette olan komple yeni, tevsi ve entegrasyon 

yatırımları için teşvik belgesi düzenlenemez. 
- Ayrıca, komple yeni yatırım olarak yapılacak; 
- Ştraygarn, kamgam, ve pamuk veya pamuk tipi iplik, 
- Ham bez ve kumaş dokuma, 
- Havlu dokuma ve örme, 
- Ev tekstiline yönelik döşemelik ve perdelik kumaş dokuma ile tül dokuma ve örme, 
- Boya, terbiye, apre, baskı (tekstil kimyası), 
- Çuval üretimine yönelik iplik, dokuma, örme ve konfeksiyonu, 
- El halısı, 
Konularındaki teşvik belgesi taleplerinde 

a) İlgili mevzuattaki asgari özkaynak oranlarıyla ilgili hükümlere bağlı kalmaksızın (KOBİ'ler 
hariç) müracaat tarihinde yatırımcının öz kaynak yeterliliğine bakılarak, yatırım tutarının % 50'si 
oranında şirket fonunun bulunduğunun yapılacak bilanço analizinden tesbit edilmesi, 
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b) Yatırımın yapılacağı ildeki Sanayi Odası veya Tic. ve San. Odasının yatırım konusu, yeri, 
mevcut ve potansiyel Pazar durumu gibi kriterler çerçevesindeki görüşünün TOBB aracılığı ile alın
ması, 

c) Yatırımcı tarafından hazırlanacak ciddi Pazar araştırmasına dayalı fizibilite raporu sunulması 
(KOBİ'ler hariç) gerekmektedir." 

Bu şartların uygulamaya konulmasından sonra ve yaşanan krizlerin de etkisiyle Yatırım Teşvik 
Belgesi taleplerinde çok fazla düşüş meydana gelmiştir. 

Komisyon çalışmalarında, sektördeki krizin sebebinin sektöre yapılan aşırı yatırımların yanın
da, kronikleşen bütçe açıkları sonucu reel faizlerin yüksek olmasının, Uzakdoğu krizinden sonra 
ülkemizde uygulanan kur politikası ile kur makasının açılmasının, bankacılık sistemi ve firmaların 
yapısal bozukluklarının bu krizde en önemli etken faktörler olduğu, özkaynak ile yatırım yapıp, ser
maye yapıları güçlü olan işletmelerin bu krizden etkilenmedikleri ve hatta bazılarının daha da 
büyüdükleri ifade edilmiştir. 

Sektörün bütününde kapasite artışı yaratmaksızın, teknolojik yenileşmeyi sağlayacak yatırım
ların mümkün olan en yüksek düzeyde desteklenmesinin uygun olacağı gerek kamu ve gerekse de 
özel sektör temsilcileri tarafından dile getirilen ortak görüştür. 

Son yirmi yıllık dönem içerisinde, gelişmekte olan ülkelerin teknoloji kullanımında verimlilik 
prensibine dikkat etmeksizin gerek pamuklu ve gerekse de sentetik tekstil üretim kapasitelerini 
önemli ölçüde artırırken, gelişmiş ülkelerin söz konusu dönemde, tekstil kapasitelerinde herhangi 
bir kapasite artışı getirmeyen yenileme yatırımlarına yönelmeleri dikkatlerimizi çeken bir husus ol
muştur. 

Son yirmi yıllık dönem içerisinde, gelişmiş ülkelerin sentetik üretim kapasitelerindeki büyüme 
oranı sadece % 1 olmuş, AB pamuklu tekstil üretim kapasitesi ve işgücü % 40 oranlarında daralır
ken, işgücü ve teknoloji kullanımında artan verimliliğe bağlı olarak üretim sadece % 20 düzeylerin
de bir gerileme göstermiştir. 

Uzakdoğu Asya ülkelerinde yaşanan fınansal kriz sırasında, bu ülkelerin, özellikle Güney 
Kore'de yerleşik firmaların düşük fiyatlarla stoklarını eritmeye yönelmelerinin bir sebebi olarak 
yatırımlarını dış kaynakla gerçekleştirmiş olmaları gösterilmektedir. 

Bu itibarla, sektörün desteklenmesine yönelik olarak hazırlanacak plan ve programlarda dün
yadaki gelişmelerin seyri de dikkate alınmalı, mevcut kapasitenin etkin kullanımını sağlayacak ted
birler hayata geçirilmelidir. 

Ülkemiz, son on yılda yoğunlaşarak devam eden yatırımlarla gerek toplam kapasite açısından 
ve gerekse de teknolojik yenilik açısından önemli bir üretim kapasitesine sahiptir. 

Toplam iplik üretim kapasitesi itibarıyla bir değerlendirme yapıldığında, Çin'in dünya iplik 
üretim kapasitesinin yaklaşık % 25'ine sahip olduğu görülmektedir. % 20'lik payı ile Hindistan'ı, 
% 4.5'lik bir paya sahip Pakistan takip etmektedir. 

1999 yılı rakamlarına göre, dünya pamuk üretiminin % 44'ünü, pamuk tüketiminin % 48'ini 
gerçekleştirmekte olan bu üç ülkenin ardından, sahip olduğu iplik üretim kapasitesi itibarıyla hiç 
pamuk üretmeyen, kullandığı pamuğun tamamını ithal eden Endonezya gelmektedir. 

Ülkemiz, dünya iplik üretim kapasitesinin % 3.62'ini elinde bulundurmakta olup, toplam 
kapasite itibanyla dünya sıralamasında beşinci durumda olup, ikinci en büyük üretim kapasitesine 
sahip Hindistan'ın ardından son on yılda gerçekleştirdiği yatırımlarla üretim kapasitesini en fazla ar
tıran ülke konumundadır. 
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1,4 milyon tonu bulan toplam pamuk ipliği üretim kapasitesinin bölgeler itibarıyla dağılımı ise 
şöyledir. Kahramanmaraş dahil GAP % 38, Marmara % 20,6, Akdeniz % 14, îç Anadolu % 12, Ege 
%11.3. 

1,4 milyon tonluk pamuk ipliği üretim kapasitesine karşın, 2000 yılı toplam üretim miktarının 
920 bin ton olarak gerçekleştiği hesaplanmaktadır. Kurulu kapasitenin % 66 gibi düşük bir kapasite 
kullanım oranı ile çalışması, kayıt dışı optimal üretim ölçeğinin yakalanamamış olması birim üretim 
maliyetlerini artıran bir unsurdur. 

Mensucat üretim kapasitesi ve yatırım eğilimleri incelediğinde, en fazla pamuk üreten ve kul
lanan ülke konumundaki Çin'in, dünya toplam dokuma kapasitesinin % 33'lük bölümüne sahip ol
duğunu, Çin'i pamuk üreticisi olmayan Endonezya ve Japonya'nın % 9 ve % 5.5'lik paylarla takip 
ettikleri görülmektedir. Ülkemizin dünya toplam dokuma kapasitesindeki payı % 1,9 olup, kapasite 
itibarıyla 11. sırada gelmektedir. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında düşük bir üretim kapasitesine 
sahip olmamıza karşın, son yıllarda yapılan yatırımlarla özellikle mekiksiz dokuma kapasitesinin 
artması sağlanmıştır. 

Dünya sentetik ve suni elyaf sektöründe, gerek üretim komposizyonu gerekse üretici ülke 
komposizyonunda, tekstil sektörünün genelinde olduğu gibi gelişmiş ülkeler, son yirmi yılda 
üretim kapasitelerini artırmadan modernizasyon yatırımlarını gerçekleştirmişlerdir. Üretim, çevre 
ve işgücü maliyetinin düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerde artış göstermiştir. Artan yatırım ve 
üretim sonrasında I980'de toplam üretim içinde Asya ülkelerinin payı % 25 iken, bu oran 1999 
yılında % 59 yükselmiş, toplam üretim içinde gelişmiş ülkelerin payı ise gerilemiştir. 

Dünyadaki gelişmelere benzer şekilde ülkemizde de son yıllarda üretim kapasitesindeki artışın 
yanısıra, ürün kompozisyonunda da bir zenginleşme görülmüştür. Üretim çeşitleri içinde poliamid 
elyafın payı fazla iken, daha sonraları akrilik ve polyester elyafın payı artmıştır. 

1975 yılında 51 bin ton olan üretimimiz, 1979 yılında 113 bin tona yükselmiş, sürekli artan 
üretimimiz 1999 yılında 648 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Yılık % 9.1'e varan üretim artışı, Asya 
ülkelerinde gerçekleşen % 8,1'lik üretim artışının da üzerinde olmuştur. 

Ülkemiz üretim kapasitesi itibariyle dünyada sekizinci, B.Avrupa'da üçüncü büyük kapasiteye 
sahip olup. 1996 yılı itibarıyla, dünya kapasitesinin akrilikte % 7,8, polyester iplikte % 3, polyamid 
iplikte % 1,9, polyester elyafta % 1,4'üne sahiptir. 

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 
TEKSTİL- 2000/1999 
KONFEKSİYON Birim 1995 1996 1997 1998 1999 2000 (%) 

Yatırım Tutan (Trilyon TL) 1.601 623 752 647 231 631 73,1 
Yatırım Tutarı (Milyar $) 35,02 7,68 4,96 2,48 5,53 1,01 -81,7 
Belge Sayısı (Adet) 2.362 1.123 1.214 . 794 242 515 112,8 
İstihdam (Kişi) 242.378 81.063 92.235 60.537 22.983 32.303 40,5 

3.3.2. Yabancı Sermaye Yatırımları : Özellikle uzakdoğu asya ülkelerinin ekonomik kalkın
malarını büyük ölçüde yabancı sermaye yatırımları ile gerçekleştirdikleri düşünüldüğünde, genç ve 
tüketim eğilimi yüksek bir pazar niteliğinde olmasının ötesinde, diğer yakın pazarlara da geçiş im
kanı sağlayan bir bölgede bulunmamız nedeniyle, ülkemizin, doğrudan yabancı sermaye yatırım
larını çekmesi açısından önemli bir potansiyeli bulunduğu ifade edilebilir. 
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Ancak, makro ekonomik istikrarı sağlayamamış olmamız reel sektördeki ekonomik gelişmeyi 
hızlandıracak yatırımları yavaşlatmakla beraber, ekonomik kalkınma sürecinin hızlandırılmasına 
imkan sağlayacak ilave finansman kaynağına, teknoloji ve üretim yöntemlerinin transferine, yeni 
pazarlara doğrudan ulaşabilme imkanlarına ivme kazandıracak doğrudan yabancı sermaye yatırım
larını ülkemize çekmekte başarılı olduğumuz söylenemez. 

Yabancı sermaye yatırım rakamları incelendiğinde, özellikle Gümrük Birliği'nden sonra önem
li miktarda yabancı sermaye yatırımının olacağına yönelik beklentinin gerçekleşmediği görülecek
tir. Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki yabancı sermaye yatırımları ihmal edilebilir büyüklükler
dedir. Toplam yabancı sermaye yatırımları içerisinde % 5'i geçmeyen tekstil ve konfeksiyon sek
töründeki yabancı sermaye yatırımları yıllar içinde gerek değer ve gerekse de oran olarak azalmış
tır. 2000 yılındaki 1,1 milyar dolarlık yabancı sermaye izinlerinin sadece 50 milyon dolarlık kısmı 
tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik yatırımları kapsamaktadır. Ancak bu rakamların gerçek
leşme durumları belirlememektedir. 

Türk tekstil ve konfeksiyon sektörü, gerek sahip olduğu üretim kapasitesi ve gerekse dünya 
tekstil ve konfeksiyon ticaretinden aldığı yüksek pay itibarıyla rekabet gücü yüksek ülkeler grubun
da yer almaktadır. Ancak, ürün kalitesi ve kompozisyonunda zenginleşme sağlayacak, moda ve 
marka olgusunu geliştirecek, katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlayabilecek, pazarlama 
ve dağıtım kanallarında etkinliği artıracak yabancı sermaye ortaklıklarının desteklenmesi faydalı 
görülmektedir. 

YABANCI SERMAYE İZİNLERİ 

TEKSTİL 
KONFEKSİYON 

TEKSTİL-
KONFEKSİYON 
İMALAT SANAYİ 

TOPLAM 
TEKS-KONF. 

1997 
(Milyon$) 

43,0 

TOPLAM İÇİPAY1 (%) 

42,3 

85,3 
868 

1.674 

5,0 

1998 
(%) (Milyon$) 

5,0 17,0 

4,9 

9,8 
100 

34,4 

51,4 

1.021 

1.646 

3,1 

1999 
(%) (Milyon$) 

1,7 7,3 

3,4 

5,0 
100 

20,3 

27,6 

1.123 
1.700 

1,6 

0,7 
1,8 

2,5 
100 

2000 
Milyon$) 

7,5 
42,3 

49,8 

1,097 
2,660 

1,8 

(%) 

0,6 
3,8 

4,4 
100 

2000/1999 
DEĞİŞİM 

(%) 

2,7 
108,3 

80,4 

56,4 

3.3.3. Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Dış Ticareti: 1999 yılı itibariyle dünya tekstil ihracatın
da % 2,2'lik payı ile 13'üncü, dünya konfeksiyon ihracatındaki % 3,3'lük payı ile 6'ncı konumdaki 
ülkemizin, son yirmi yıllık ihracat performansı içinde en iyi performansı sergilemiş olan tekstil ve 
konfeksiyon sektörüne ait dış ticaret istatistiklerini değerlendirildiğinde: 

3.3.3.1. İhracat: 1980 döneminin başlangıç yılları, ithal ikameci kalkınma modellerinden vaz
geçilerek, dışa açık kalkınma modellerinin benimsendiği, ekonomik kalkınma sürecinde dış ticarete 
önem verilmeye başlandığı yıllar olarak kabul edilmektedir. İthalat ve kambiyo rejimlerinde 
liberaleşmeyi sağlayan önemli yasal düzenlemelerin yapıldığı bu yıllarda, ekonomik kalkınmamızı 
finanse etmek üzere döviz gelirlerinin artırılması amacıyla ihracatı teşvik edici tedbir ve uy
gulamaları da yürürlüğe konmuştur. 
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1980 yılındaki 2.9 milyar dolarlık ihracat, 8 milyar dolarlık ithalat miktarı ile kıyaslandığında, 
bugün ulaşılan 27.2 milyar dolarlık ihracat ve 54 milyar dolarlık ithalat rakamları, ekonomik kal
kınma sürecinde dış ticaret sektörünün payının her geçen gün arttığını göstermektedir. 

Dışa açık kalkınma modelinin uygulandığı son yirmi yıllık dönem içerisinde ihracat açısından 
bir değerlendirme yapıldığında, ihracat performansının en iyi alan olduğu sektörün tekstil ve kon
feksiyon olduğu görülecektir. 1980'de sektörün toplam ihracat içindeki payı % 25 iken, tekstil kon
feksiyon sektörü ihracatının toplam ihracattan daha fazla artması nedeniyle bu oran 2000 yılında 
% 36'ya yükselmiştir. 

Sözkonusu dönemde, tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatı ürün kompozisyonu da katma 
değeri yüksek konfeksiyon ürünleri lehine değişmiştir. 

1980'de 687 milyon dolar olan elyaf ihracatımız, 2000 yılında 165 milyon dolara düşerken, 
dönem içinde yaratılan ve kısaca yukarıda özetlenen kapasitenin kullanılması ile 1980'de 687 mil
yon dolar olan tekstil ürünleri ihracatı 2000 yılında 3.8 milyon dolara yükselmiştir. 

Tekstil ve konfeksiyon ihracatımızın 2000 yılı verileri ışığında ürünler itibariyle dağılımı in
celendiğinde ise, örme giyim eşyasının % 37 paya sahip olduğu, bunu % 25'lik paya sahip olan 
dokuma giyim eşyası, % 23'lük paya sahip olan pamuklu ve sentetik mensucat, % 4'lük paya sahip 
olan sentetik iplikler, % 3'lük paya sahip olan pamuk ipliği ve halının izlediği görülmektedir. 

Avrupa Birliği, tekstil ve konfeksiyon sektörü dış ticaretimizde ağırlığını korumakla birlikte, 
tekstil konfeksiyon ihracatımızın ülke kompozisyonunda da değişiklikler olmuştur. 

1980 yılında AB'ye yönelik tekstil ürünleri ihracatımızın toplam tekstil ürünleri ihracatı için
deki payı % 54 iken bu oran 2000'de % 52 gerilemiş, konfeksiyon ürünleri ihracatımızda AB'nin 
payı% 67'den% 73'e yükselmiştir. 

Tekstil konfeksiyon ihracatımızın özellikle son dönemde en fazla arttığı ülkelerden biri olan 
ABD'nin toplam sektör ihracatı içindeki payı % 5'den % 14'e yükselmiştir. Bu dönemde, özellik
le 1995-1998 yılları arasında, tekstil ve konfeksiyon ihracatımızın önemli ölçüde artığı MDAÜ, 
BDT ülkelerinin payı toplam sektör ihracatımız içindeki payı anılan dönemde % 15 gibi yüksek 
düzeylere ulaşmıştır. 

Ancak, BDT ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz ve Avrupa Birliği ülkelerinin MDAÜ'ne 
yönelik tekstil ürünleri ihracatının artması sonucunda, bu pazarlara yönelik ihracatımız daralmış, 
toplam sektör ihracatında bu ülkelerin payı % 9 seviyelerine gerilemiştir. 

Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yönelik tekstil konfeksiyon ihracatımız değer olarak artış kay
detmesine karşı oransal olarak bu ülke grubunun payı azalmıştır. Özellikle Avrupa ülkeleri için kon
feksiyon üreticisi konumuna gelen Kuzey Afrika Ülkeleri tekstil ürünleri ihracatı için potansiyel 
pazar olabilirler. 

Tekstil ve konfeksiyon ihracatımızın 2000 yılı verileri çerçevesinde ülkeler itibariyle dağılımı 
incelendiğinde, Avrupa Birliği'nin % 65 gibi belirgin bir paya sahip olduğu, ABD'nin ise % 14'lük 
payla ikinci en önemli ihraç pazarı olduğu anlaşılmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise, Al
manya % 29, İngiltere % 11, Fransa % 6 ve İtalya ise % 5 paya sahip bulunmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerin tekstil konfeksiyon sektöründe kendine yeterlilikleri azalacağı dikkate alın
dığında, hedef pazarlarımızı dünya toplam tekstil ve konfeksiyon ticaretinin % 85'lik bölümünü 
oluşturan ABD, AB15'ler, Japonya ve Kanada gibi ülkelerin oluşturması gerekmektedir. 
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1980 sonrasında dış ticaret ve kambiyo rejimlerinin liberalleştirilmesi ve ihracata sağlanan 
nakit teşvikler, ihracat artışının temel nedenleri olarak kabul edilmektedir. 1990'h yılların başlarına 
kadar sağlanan nakit ihracat teşvikleri, yıllar içinde azalarak, 1995 yılından itibaren tamamen kal
dırılmıştır. 

1995 yılından itibaren uygulanan İhracatta Devlet Yardımları karar ve tebliğlerinde belirtilen 
ihracatta devlet yardımları unsurları, Dünya Ticaret Örgütü eki anlaşmalardan biri olan "Sübvan
siyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması" çerçevesinde hazırlanmaktadır. Bu çerçevede uy
gulanmakta olan yardım unsurları ile, ihracat performansına bağlı, nakit, doğrudan parasal teşvik
leri yerine, ihracat performansına bağlı olmayan ve diğer ülkelerin ticaretine zarar vermeyecek 
şekil ve miktarlarda uygulanan AR-GE, Eğitim, Çevre, İstihdam, Pazar Araştırması, Moda marka 
yaratmaya yönelik çalışmalar desteklenmektedir. 

İhracatın desteklenmesine yönelik olarak hazırlanan karar ve tebliğler çerçevesinde uygulan
makta olan AR-GE, Çevre, Pazar Araştırması, Yurtdışı Ofis-Mağaza, Yurt Dışı Fuar, İstihdam, 
Eğitim teşvikleri kapsamında 1996-2000 döneminde kullandırılan devlet yardımları miktarı 118 
milyon dolar civarındadır. 

3.3.3.2. İthalat: 1980 yılında 133 milyon dolar olan toplam tekstil ve konfeksiyon ithalatının 
tamamı tekstil hammadde ve ürünleri ithalatından oluşmaktaydı. Yıllar içinde dışticaret rejimindeki 
liberalleşmeye ve konfeksiyon ürünleri ihracatımızdaki artışa bağlı olarak tekstil ürünleri it
halatımızda da yüksek oranlı artışlar meydana gelmiştir. 

2000 yılında 3.440 milyon dolara ulaşan toplam tekstil ve konfeksiyon ithalatının % 93'ü teks
til ürünleri ithalatından oluşmakta olup, toplam tekstil hammadde ve ürün ithalatımız 3.2 milyar 
dolara yükselmiştir. Toplam tekstil ithalatımız içinde pamuk ithalatımızın 670 milyon dolara yük
selmiş olması dikkatleri çeken bir husustur. Konfeksiyon ürünleri ithalatımız özellikle 1995 yılın
dan sonra değer ve oran olarak hızla artmaya başlamıştır. 1995 yılında 42 milyon dolar olan kon
feksiyon ithalatımız 2000 yılında 231 milyon dolara yükselmiştir. 

Tekstil ve konfeksiyon ithalatımızın 2000 yılı verileri çerçevesinde ülkeler itibariyle dağılımı 
incelendiğinde, Avrupa Birliği'nin % 42 gibi belirgin bir payla ilk sırayı aldığı, ABD'nin ise % 9'luk 
payla ikinci en önemli ithal pazarı olduğu anlaşılmaktadır. 1995 yılı rakamlarına göre, Avrupa Bir
liği ülkeleri arasında, İtalya % 11, Almanya % 10 paya sahip bulunmaktadır. Asya ülkeleri arasın
da ise, Çin % 7, Kore % 6 ve Hindistan % 5 paya sahip bulunmaktadır. 

Ancak tekstil ithalatı incelendiğinde çok farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 1999 
yılında kayıtlı olarak yapılan 1109 milyon $'hk kumaş ithalatının değer olarak % 50,1'i AB ül
kelerinden, % 10,7'si de Çin'den ithal edilmiştir. Ama, 739.802.000 metrekarelik bu ithalatta AB ül
kelerinin miktar olarak payı sadece % 20,5 (151.812.000 m2) iken, Çin'in payı % 31,6 (233.697.000 
m2) dir. Zira, AB'den ithal edilen kumaşların birim fiyatı 3,66 $/ m2 ile ithalat ortalama fiyatının 
(1,50 $/ m2) iki katından daha yüksek iken, Çin'den ithal edilen kumaşların birim fiyatı 0,51 $/ m2 

ile ithalat ortalama birim fiyatının sadece 1/3 kadardır. 

Başta Çin olmak üzere, uzakdoğu ülkelerinden yapılan bu yüksek miktardaki ve aşırı düşük 
fiyatlı (büyük bir olasılıklı dampingli) iplik ve kumaş ithalatının, Türk Tekstil Sanayii için önemli 
bir haksız rekabet kaynağı olduğu kesindir. Bu ithalatın Türk Tekstil Sanayiinin yaşadığı krizdeki 
rolü küçümsenemez. 
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Tekstil ve konfeksiyon ithalatımızın 2000 yılı verileri ışığında ürünler itibariyle dağılımı in
celendiğinde ise, sentetik ve pamuklu kumaşın % 30 paya sahip olduğu, bunu % 19'luk paya sahip 
olan pamuk, % 17'lik paya sahip sentetik iplikler, % 13'lük paya sahip olan diğer elyafların izlediği 
görülmektedir. 

1999 YILI TÜRKİYE'NİN KAYITLI KUMAŞ İTHALATI 

(x 
Değer 

1.000$) 

TOPLAM 1,109,032 
AB Ülkeleri 
Diğer OECD 
Ülkeleri 
AB Dahil 
OECD Ülkeleri 

Çin 
Çin Dahil Uzakdoğu 

Ülkeleri 

Kaynak: DİE 

ÜLKELER 

AB ÜLKELERİ 
OECR ÜLKELERİ 
PAN AVRUPA ÜLKELER 
ESKİ S.S.C.B 
ORTADOĞU ÜLKELERİ 
KUZEY AFRİKA ÜLKE. 

CİN 
ENDONEZYA 
FİLİPİNLER 
G.KORE 
HİNDİSTAN 
HONG-KONG 
MALEZYA 
PAKİSTAN 
SİNGAPUR 
TAYLANT 
TAYVAN 

UZAK DOĞU TOPLAM 
SERBEST BÖLGE 
DİĞER ÜLKELER 
GENEL TOPLAM 

Kaynak: DİE 

555,469 

87,655 

643,124 

118,991 

317,543 

Payı 

(%) 

100,0 
50,1 

7,9 

58,0 
10,7 

28,6 

Miktar 
(x 1.000 m2) 

739,802 
151,812 

30,822 

182,634 
233,697 

476,620 

MENSUCAT İTHALATI (000 m2- US$) 

m2 

158,572 
30,417 

1,117 
8,346 
7,937 
2,124 

155,343 
16,731 
12,159 
77,929 
26,015 

6,281 
11,015 
15,089 

299 
11,984 
16,319 

349,164 
46,962 
15,338 

1997 

US$ 

686,090 
70,571 

5,790 
10,685 
8,881 
3,649 

127,815 
19,787 
10,332 

132,884 
13,526 
8,637 

11,030 
20,280 

413 
8,002 

30,433 
383,141 
147,187 

16,648 
619,978 1,332,642 

US$/m2 

4,33 
2,32 
5,19 
1,28 
1,12 
1,72 
0,82 
1,18 
0,85 
1,71 
0,52 
1,38 
1,00 
1,34 
1,38 
1,67 
1,86 
1,10 
3,13 
1,09 
2,15 

m2 

157,396 
38,873 

1,652 
7,642 

32,011 
1,641 

133,969 
2,278 

14,250 
17,401 
12,030 
6,190 

21,131 
15,507 

103 
18,205 
16,188 

330,252 
44,418 
10,383 

1998 

US$ 

650,421 
92,838 
7,697 

15,828 
19,092 
3,262 

123,258 
17,054 
10,277 

139,314 
9,434 

12,076 
18,898 
23,073 

366 
10,880 
34,415 

399,046 
142,305 

9,175 
624,267 1,339,664 

US$/m 

4,13 
2,39 
4,66 
2,07 

2,060 
1,99 
0,92 
0,84 
0,72 
1,92 
0,78 
1,95 
0,89 
1,49 
3,56 
0,60 
2,13 
1,21 
3,20 
0,88 
2,15 

Payı 

(%) 

100,0 
20,5 

4,2 

24,7 
31,6 

64,4 

m2 

151,812 
30,822 
10,401 
6,328 
4,657 
5,745 

233,697 
18,976 
13,646 

108,592 
12,766 
5,125 

36,433 
13,750 

252 
16,083 
17,300 

476,620 
35,608 
17,809 

Birim Fiyatı 

1999 

US$ 

555,469 
87,655 
10,703 
11,631 
5,459 
8,373 

118,991 
14,989 
8,067 

99,833 
13,836 
7,272 

13,543 
9,383 

183 
9,955 

21,491 
317,543 
103,664 

8,535 
739,802 1,109,032 

($/m2) 

1,50 
3,66 

2,84 

3,52 

0,51 

0,67 

US$/m2 

3,66 
2,84 
1,03 
1,84 
1,17 
1,46 
0,51 
0,79 
0,59 

. 0,92 
1,08 
1,42 
0,37 
0,68 
0,73 
0,62 
1,24 
0,67 
2,91 
0,48 
1,50 
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3.3.4. Sorunlar ve Çözüm önerileri : Çalışmanın ilk bölümünü oluşturan kısımda tekstil ve 
konfeksiyon sektörünün ülkemiz ve dünyadaki son yirmi yıllık gelişimi ve mevcut durumuna iliş
kin tespitler yapılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünü oluşturan sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı bu bölümde, 
Komisyonu'muzda dile getirilen görüşler doğrultusunda, sorunlara ve çözümlere ilişkin olarak özel 
sektör temsilcileri ile kamu görevlilerince dile getirilen hususlar ele alınmaktadır. 

Sorunları ve çözümlerin değerlendirilmesi esnasında ise, öncelik sektörü doğrudan ilgilendiren 
özel sorunlara ve bu sorunların çözümüne ilişkin getirilen Önerilere verilmekte, sektörü doğrudan 
ilgilendirmeyen, ancak genel ekonomik şartlara ve genel yasal düzenlemelere bağlı olarak ortaya 
çıkan ve yeni düzenlemeler yapıldığında sektörün gelişimine destek olabileceği ifade edilen husus
lar ikinci bölümde değerlendirilecektir. 

3.4. ÜRETİM GİRDİLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR : 

2005 sonrasında artan uluslararası rekabet ortamında firmaların veya genelde ülkelerin rekabet 
üstünlükleri olarak öne çıkacak unsurların başında, kaliteli, sürekli ve ucuz üretim girdisi temin et
mek gelmektedir. 

Bu kapsamda, ülkemiz tekstil ve konfeksiyon sektörünün geleceğini kaliteli, sürekli ve ucuz 
üretim girdisi temin edilip edilemeyeceği hususu belirleyecektir. 

İşçilik maliyetlerindeki yüksek kamu payı ile istihdam üzerinde devlet katkısının olmayışı, 
tekstil sektörünün temel hammaddesi olan pamuğa ilişkin geliştirilmiş bir "ulusal pamuk 
politikası"nın bulunmayışı, enerji ve finansman maliyetlerinin yüksekliği ile sektörün yeteri kadar 
kredi kullanamıyor olması, Komisyonumuzda dile getirilen görüşlerde, sektörün temel girdilerinde 
karşılaşılan sorunları olarak öne çıkmıştır. 

Üretimde girdi sorunları olarak ifade edilen bu husuları sırasıyla inceleyelim. 

3.4.1. Tekstil Hammaddelerinde Yaşanan Sorunlar 

Pamuk: 

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün ülkemizdeki gelişimini destekleyen temel unsur, ülkemizin 
kaliteli ve verimli pamuk üretimine sahip olmasıdır. Verimlilik bakımından dünyada dördüncü 
sırada bulunan ülkemizde pamuk üretimi tekstil sektörünün gelişimine bağlı olarak artmıştır. Ancak 
tekstil sektöründeki hızlı gelişim neticesinde toplam pamuk talebi, üretim miktarını aşmış ve ül
kemiz 1992 yılında net pamuk ithal eden ülke konumuna gelmiştir. Ülkemizin toplam pamuk 
üretimi 1998/99 sezonunda en yüksek düzeyine ulaşarak 880 bin ton olarak gerçekleşmiş, ancak 
dünya pamuk fiyatlarındaki sürekli düşüş ve süreklilik arz etmeyen destekleme politikalarımız 
neticesinde pamuk üretimi 780 bin tona kadar gerilemiştir. 1.300 bin tona yükselen toplam pamuk 
ihtiyacımız artan ithalatla karşılanmış ve toplam pamuk ithalatımız 540 bin ton ve 660 milyon 
dolara yükselmiştir. 

Pamuk ithalat ve ihracatını sınırlayan her hangi bir dış ticaret önlemi bulunmadığı için, tekstil 
ve konfeksiyon sanayicileri dünya fiyatından hammadde temin etme imkanına sahiptirler. Bu itibar
la, hammadde temininde sektörün herhangi bir kısıtlama ve zorlukla karşı karşıya olduğunu söy
lemek mümkün değildir. Öte yandan, artan pamuk ithalatı ülkemizi dünya pamuk ticaretinde pamuk 
fiyatının oluşumunu etkileyebilecek önemli ithalatçı ülkelerden biri haline getirmiştir. 
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Türkiye'de pamuk üretiminin ve verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi ... gibi 
hususlar önemli olmakla birlikte, en önemli husus kalitenin iyileştirilmesidir. Bu nedenle zaten 
makbul olan Ege-Antalya pamuğunun; Bilinçli bir şekilde gübrelenmesi ve ilaçlanması (Çevre dos
tu üretim yapılması), Elle temiz bir şekilde toplanması; itinalı bir şekilde roller-gin çırçırlanması; 
toplanması, taşınması ve çırçırlanması sırasında yabancı madde karışmasının önlemesi... gibi husus
ları teşvik edecek sistemlerin geliştirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. 

Ulusal Pamuk Politikasının unsurları olarak ortaya konulan, pamuk vadeli işlemler borsasına 
işlerlik kazandırılması, pamuk üretiminin prim sistemiyle desteklenmesi, pamuk kontrolünde tek 
balya sistemine geçilmesi, pamuk AR-GE çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılması ve sektörde 
kurumsal yapının gelişmesine katkı sağlayacak bir "Ulusal Pamuk Konseyinin" kurulmasında ve 
kanunla kurulmuş olan "Pamuk Danışma Kurulu"na daha fazla etkinlik kazandırılmasında yarar 
vardır. 

Pamuk üretiminde sahip olduğumuz geliştirilebilir ekolojik avantajlar ve GAP projesinin dev
reye girmesi ile üretimi artırmak ve dolayısıyla ithalatı azaltmak mümkün olsa da, "Ulusal Pamuk 
Politikası" olarak ifade edilen olgu, pamuk üretiminde kalite artışı sağlayacak politika araçlarından 
fazlasını içinde barındırmaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yılda 2 defa toplanan "Pamuk Danışma 
Kurul"ndan farklı olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinatörlüğünde Ulusal bir Pamuk 
Konseyi oluşturulmalıdır. Oluşturulacak Ulusal Pamuk Konseyi'nde tekstil ve konfeksiyon imalat 
ve ticareti (özellikle ihracaatıyla) ve pamuk üretim ve ticaretiyle ilgilenen kesimlere ilaveten, uğ
raşan kesimlerin de ağırlıklı olarak temsil edilmeleri gerekmektedir. Konsey İcra Kurulu'nda 
pamuk, tekstil ve konfeksiyon üretimi ve ticaretiyle uğraşan özel sektör temsilcilerinin çoğunlukta 
olmaları gerekmekteyse de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı gibi ilgili kamu kuruluşlarının temsilcileri de yer almalıdır. 
Dolayısıyla İzmir Ticaret Borsası'nın, Ege Çiftçiler Derneği ve Ege İhracatçılar Birliği ile birlikte 
başlattığı ve "Ulusal Pamuk Konseyi" kurulmasına ilişkin çalışmalarda, yukarıda belirtildiği gibi, 
ilgili tüm kesimlerin dengeli bir şekilde temsilini sağlayacak yönde düzenlemeler yapılmalı ve 
kurulacak olan Konseyin sekretarya görevinin de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce yürütül
mesinde fayda görülmektedir. 

Ulusal Pamuk Politikası sadece pamuk üretimi açısından Tarım Bakanlığını, pamuk ticareti 
bakımından Sanayi Bakanlığını, standartları ve ihracat gelirlerimize en fazla katkıyı sağlaması 
bakımından Dış Ticaret Müsteşarlığını ve pamuk AR-GE çalışmaları bakımından da Üniversite ve 
Araştırma Enstitülerini ilgilendiren bir konu olarak değerlendirildiğinde, politikaların tespiti ve uy
gulamaların yürütülmesi aşamalarında eksikliklerin oluşması kaçınılmaz hale gelmekte, tespit 
edilen politikalar, uygulamaya geçirilmeden etkisini yitirmektedir. 

Bununla birlikte sorunun sadece organizasyon yapısından kaynaklandığını düşünmek isabetli 
bir yaklaşım olmayacaktır. Belirlenecek politikaların uygulanması ve oluşturulacak kurulların çalış
masında yeterli kaynak tahsisinin yanısıra, ilgili kesimlerin kısa vadeli çözüm arayışlarından uzak
laşarak, uzun vadeli çözümleri tercih edecek yaklaşımları da benimsemesi gerekmektedir. 

Özetle, pamuk ekonomisini kayıt altına almak, pamuk üretiminde kalite ve verimi artırmak, 
pamuk ticaretinde tüm kesimler lehine olumlu gelişmelere ulaşmak amacıyla geliştirilecek, içinde 
pamuk AR-GE çalışmalarını, pamuk vadeli işlemler borsasını, pamuk kontrolünde tek balya sis
temini, değişken prim sistemini içeren Ulusal Pamuk Politikası belirlenmiş ve bu politikayı uy-
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gulayacak tüm tarafların yer aldığı organizasyon da teşkil edilmiş olsa dahi, yeterli kaynak ile 
kurumsal irade birleştirilmediğinde sektörün pamuk temininde karşılaştığı sorunu çözmek mümkün 
olmayacaktır. Yukarıda ifade edilen hususlar kısa vadede çözüm getirilmesi gereken konular olarak 
değerlendirilmelidir. 

Başta poliester olmak üzere sentetik elyaf ve ipliklerin rekabeti nedeniyle Dünya'dan pamuk 
fiyatları düşük seyretmekte olup, Türk çifçisinin pamuk satış fiyatları genellikle maliyetinin altında 
kalabilmektedir. Ancak mali güçsüzlükleri nedeniyle iplikçiler pamuklarını Eylül-Aralık aylarında 
pamuk ucuz iken satın alamadıklarından, pamuk çiftçinin elinden çıkıp Birlik'lerin ve spekülatör
lerin eline geçtikten sonra, İlkbahar-Yaz aylarında sık sık Türk pamuğunu Dünya piyasalarındaki 
fiyatların çok üstündeki fiyatlara satın alma durumunda kalmaktadırlar. 

Geçmişte, 1993/94 sezonunun başında, Türk ve özellikle kıymetli Ege Pamuğu düşük fiyatlar
la (15.000 TL./kg)ihraç edildikten sonra, 1994 İlkbaharında yüksek ölçekli bir devalüasyon yaşan
mış, bu arada Dünya'daki pamuk fiyatları da arttığı için Türk Tekstil Sanayii kalitesi belirsiz 
pamuğu 55.000-70.000 TL. fiyatlarla ithal etmek zorunda kalmıştır. Acilen önlem alınmadığı tak
tirde, yüksek oranlı bir devalüasyonun yaşandığı bu yılda da, ihracat artar ve tekstil sanayii canlanır
sa, yaz aylarında pamuk fiyatlarında anormal artışların meydana gelmesi muhtemeldir. 

3.4.2. İşgücü Maliyetlerini Yükselten Kamusal Düzenlemeler, Kayıtdışı İşgücü Sorunu : Emek 
yoğun üretimin gerçekleştirildiği konfeksiyon sektöründe, işgücü maliyeti, üretim maliyeti içinde 
en yüksek paya sahip maliyet kalemidir. 

Ancak ucuz işgücüne sahip ülkelerin önümüzdeki dönemde de konfeksiyon sektöründe rekabet 
üstünlüğüne sahip olacağını söylemek mümkün bulunmamaktadır. Konfeksiyon sektöründe sıra 
malı üreten ülkelerin rekabet etme şansının bulunmadığı bir dönemde, katma değeri yüksek, moda 
ve markalı ürünler üretip, yüksek gelir grubunda yer alan gelişmiş ülkelerdeki pazar payımızı ar
tırabilmek için nitelikli işgücüne sahip olmak bir zorunluluktur. 

Konfeksiyon sektörünün ihtiyaç duyacağı moda yaratabilecek olan eğitim ve kültür birikimine 
ve deneyimine sahip tasarımcı ve stilistleri yetiştirmek, sektörün ihtiyaç duyduğu ara ve teknik 
eleman ithiyacını tespit ederek, ihtiyacın karşılanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak, mesleki 
eğitim faaliyetlerini ihmal etmemek sektörün geleceğine yatırım yapmak anlamına gelmektedir. 

Konfeksiyon sektöründe yüksek oranda kayıtdışı işçi çalıştırılması Komisyon toplantılarında 
dile getirilen diğer bir husustur. Bu durum kayıtlı işçi çalıştıran işletmelerle, kaçak işçi çalıştıran iş
letmeler arasında haksız rekabet oluşmasına sebep olmakta, kayıtlı işçi çalıştıran ve kayıt altında 
kalmak isteyen işletmeleri de kayıt dışına yönelmeye zorlamaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi ve asgari ücretle işçi çalıştıran işverenin istihdamdan 
nedeniyle üstlendiği, sigorta primleri, diğer vergi ve kesintilerin gelişmiş ülkelere kıyasla daha yük
sek olduğu, sektör temsilcileri tarafından dile getirilen şikayetlerin başında gelmektedir. Sektör tem
silcileri, sigorta primlerinde, OECD ülkelerinde olduğu gibi, belirli oranda devlet katkısının olması, 
dolayısıyla işçi ve işveren üzerindeki yükün azaltılması durumunda sistemin kayıt altına gireceği, 
böylelikle firmalar arasındaki haksız rekabetin önlenmesinin yanısıra, SSK'nın toplam prim mik
tarının yükselebileceğini ifade etmiştir. 

Ayrıca sektör temsilcileri, 4447 sayılı yasada yapılan değişikliğin sektör gerçekleriyle uyuş
madığını, sektörde ücretlerin genelde net ücretler üzerinden belirlendiğini, bu nedenle işgücü 
mobiletisinin yüksek olduğunu, daha yüksek net ücret teklifi alanların derhal iş değiştirdiklerini, işe 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 



- 8 5 -

başlangıç tarihinden önce bir bildirimin mümkün olmadığını ve yeni yasa değişikliğinin işgücünün 
kayıt altına alınması konusunda olumlu katkılar sağlamasının beklenmemesi gerektiğini ifade et
mişlerdir. 

Konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren, fason üretim aşamasından koleksiyon hazırlama, 
moda yaratabilme aşamasına geçmiş firmalar ile kendi markasıyla üretim yapan işletmelerin tem
silcileri, yurtdışındaki firmaların sipariş vermeden önce, özellikle işçilerin çalışma şartları ile il
gilendiklerini, çocuk işçi ve kayıtdışı işçi çalıştırılmasına kesinlikle hoşgörü ile bakmadıklarını ve 
daha başka teknik hususları da inceleyerek akabinde sipariş verdikleri ifade etmiştir. Sosyal dam
ping olarak nitelendirilen bu husus, üzerinde tartışma yaratılmayacak kadar önemli bir husustur. 

Bu hususla ilgili olarak, kamu sektörün temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda ise, sek
törde ücretlerin net ücret üzerinden belirlendiği ifade edilmiştir. Yetkililer, bu nedenle işçilerin 
sadece aldıkları ücret ile ilgilendiklerini, sendikaların bulunduğu işletmelerde kayıtdışılığın söz 
konusu olmadığını belirtmişler ve sektörde en fazla rastlanan kaçağı; 

1. Ücretlerin eksik gösterilmesi, 

2. Gün sayısının eksik gösterilmesi, 

3. Kaçak işçi çalıştırılması, 

4. Yabancı kaçak işçi çalıştırılması, 

Şeklinde sıralamıştır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri de işveren üzerinde istihdamla bağlantılı 

yüklerin önemli miktarlara ulaştığını ifade etmiştir. Bununla beraber Sosyal Sigortalar Kurumunun 
en büyük ve asıl gelir kaynağını sigorta pirimlerinin teşkil ettiğini ve kayıt altına alınabilen işçi ve 
işveren kesiminden alınan prim, vergi ve diğer kesintilerin sosyal güvenlik sisteminin etkin iş
lemesini sağlayan etkin kaynak olduğunu da belirtmiştir. 

Yapılan açıklamada, her bir sigortalı işçi için işverenden, sigorta primine esas kazanç sınırları 
içinde % 14 sigortalı, % 19.5 ila % 25 arasında işveren payı olmak üzere toplam % 33.5 ile % 39 
oranında sigorta primi kesildiği hatırlatılarak sigorta priminin çalışan ile çalıştıran tarafından his
seleri oranında ortaklaşa karşılanması gerekirken, özel sektörde çalışanların net ücret üzerinden an
laşmaları nedeniyle söz konusu primin tümünün işveren tarafından karşılandığı, dolayısıyla SSK 
primlerinin % 35.5 ila % 39 oranında işgücü maliyetlerine yansıdığı belirtilmiştir. 

Teknik hesaplamalara göre, asgari ücret 139 milyon TL. iken, yapılan kesintilerden sonra iş
çinin eline 102 milyon TL.geçerken, işveren tarafından devlete ödenen miktar 76 milyon TL'dir. 

Sektör ayrımı gözetmeksizin her sektör için eşit ağırlıkta bir maliyet kalemi oluşturan sigorta 
primleri, vergi ve diğer kesintilere ilave olarak, 01.04.2001 tarihinde yürürlüğe giren ve taban sigor
ta primine esas meblağı 210 milyon liraya yükseltilmesini'öngören karar sonrasında işverene getir
diği 23.5 milyon TL. ek ödeme, işverenler tarafından sektörde kayıtlı işçi çalıştırılmasını engel
leyecek bir karar olarak değerlendirilmektedir. 

Yapılan son düzenleme; sosyal güvenlik hizmetlerinden hak etmeyenlerin yararlandığı, tüm 
çalışanların kayıt altına alınmasını sağlayacak uygulama ve denetim eksikliğinin bulunduğu bir or
tamda getirilen ilave yüklerin sadece tekstil ve konfeksiyon sektörünü değil, bütünüyle her sektörü 
olumsuz etkileyecek bir düzenleme olarak değerlendirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 



- 8 6 -

Sosyal güvenlik sistemini yaygınlaştırabilecek, işletmeleri kayıt altına almak üzere denetimleri 
yürütebilecek, haksız hizmet kullanımlarını önleyebilecek bir kontrol sisteminin olmayışı veya 
denetim ve kontrol işlemleri için yeterli elemanın görevlendirilmemiş olması çözüm getirilmesi 
gereken öncelikli bir sorun olarak görülmelidir. 

Etkin çalışan denetim ve kontrol mekanizmaları, caydırıcı ve uygulanan yasal yaptırımlar, sis
temlerin işleyişine en fazla katkı sağlayacak hususlar olarak değerlendirilmelidir. 

Ekonomimizde kayıt miktarını artırmadığımız müddetçe, mevcut kayıtlı kesim üzerine ilave 
yükler getirecek düzenlemelerin, kısa dönemde gelir artırıcı bir yönünün bulunduğu kabul edilse 
bile, uzun dönemde haksız rekabetten kaynaklanan gelişmeler neticesinde kayıtlı kesimin daralması 
kaçınılmaz olacak, kısa vadede doğru olarak gözüken bir seçenek, uzun vadede olumsuz sonuçlar 
doğuracaktır. Bu itibarla, kayıtlı kesime ilave yükler getiren 01.04.2001 tarihinden itibaren geçerli 
olan yeni düzenlemenin kaldırılmasının, yakın gelecekte özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörün-
ce yabancılar tarafından aranacak olan kayıtlı işçi çalıştırılması zorunluluğunun uygulanacak uzun 
vadeli politikalarla teşvik edilmesi tercih edilmelidir. Bu suretle denetim kayıt dışı unsurlara kay
dırılmalıdır. 

Bu çerçevede, sürdürülebilir ekonomik kalkınma sürecinde ara sektörlerden biri olan ve 
ekonomik kalkınma için büyük katma değerler yaratan konfeksiyon sektörünün ülkemiz ekonomik 
kalkınmasına bir süre daha kaynak yaratmasını sağlamak, ekonomik kalkınmada bölgeler arası den
gesizlikleri gidermek üzere, ülkemizin batı bölgelerinde ve gelişmiş büyük şehirlerimizde yoğun
laşmış konfeksiyon, emek yoğun dikim işlemleri üretiminin, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerine kaymasını sağlayacak devlet politikalarının belirlenmesine de çalışılmalıdır. 

Belirlenecek politikalar sadece vergi veya fınansal teşvik unsurlarından oluşmamalı, bunlardan 
önce, istihdam, eğitim, ulaşım, enerji ve diğer konularda olabilecek sorunları, başlangıçta çözecek 
politikalar belirlenerek alt yapının hazırlanmasına önem verilmelidir. 

Reel (cari) işgücü ve işgücüne bağlı diğer maliyet kalemlerinin batı bölgelerimize göre olduk
ça ucuz olduğu doğu ve güneydoğu yörelerimizde konfeksiyon üretiminin yapılması sektöre işgücü 
maliyetleri açısından bir avantaj sağlarken, bu yörelerin sosyo-ekonomik kalkınmasının hızlandırıl
ması da sağlanmış olacaktır. Sektörde bu yönde oluşan eğilim devlet politikaları ile desteklen
melidir. 

3.4.3. Finansman Sorunu ve Eximbank Kredileri: İşletme ve öz sermaye yetersizliği, sektörün 
ihracat performansını sınırlayan bir faktör olmanın ötesinde, ekonominin daraldığı dönemlerde iş
letmelerin faaliyetlerini sürdürmelerini etkileyebilecek boyutlarda sorunlar yaratabilmektedirler. 

Yatırımlar bölümünde bahsedildiği üzere, 1997 ve 1998 yılında diğer ülkelerde yaşanan fınan
sal krizler sonrasında pazar kaybına uğrayan ve kısa vadeli kredi kullanarak yatırım ve üretim yapan 
işletmelerin kriz dönemini atlatamadıkları ve Önemli miktarda işletmenin el değiştirdiği bilinmek
tedir. Ticari bankaların açmış olduğu kredilerin yetersizliği ve faizlerin yüksekliği de sektörün dile 
getirdiği hususlardan biridir. 

Eximbank'ın özel sektöre daha fazla kredi kullandırmasını teminen Eximbank'a aktarılan büt
çe kaynaklarının artırılması sektörün öncelikli talebidir. Aracı bankalar vasıtasıyla kredi kullanıl
ması sırasında karşılaşılan, kredi kulanımını zorlaştıran veya geciktiren sorunların giderilmesi de 
sektörün talepleri arasında yer almaktadır. 
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Eximbank iki tür kısa vadeli ihracat kredisi kullandırmaktadır; aracı bankalar kanalıyla Sevk 
Öncesi İhracat Kredileri ile doğrudan, teminat karşılığında firmaların ihracat performansına dayalı 
ihracat kredileri. Eximbank yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, aracı bankalar 
vasıtasıyla verilen kredilerin kullandırımı aşamasında Eximbank'ın, ödenecek kredilerin bildirimini 
aracı bankaların yanısıra kredi kullanacak firmalara da yaptığı (olası gecikmeleri önlemek amacıy
la), kredileri alan firmaların ise kredileri alıp almadığı konusunda Eximbank'ı doğrudan bilgilen
direcekleri bir oto-kontrol sisteminin kurulduğu ifade edilmiştir. 

Kısa vadeli ihracat kredi programlan çerçevesinde, 2000 yılında 3.3 milyar dolarlık kredi kul
landırıldığı ve kullandırılan kredilerin % 51'nin tekstil ve konfeksiyon (deri konfeksiyon dahil) sek
töründe faaliyet gösteren firmalara kullandırıldığı, 2001 yılında kısa vadeli kredi kullandırım mik
tarının 3.7 milyar dolar olmasının beklendiği, kısa vadeli ihracat kredi sigortası programı çer
çevesinde garanti kapsamına alınan ihracat miktarının 2000 yılında 3 milyar dolar olduğu, 2001 
yılında ihracat kredi sigortası kapsamına ise alınacak ihracat miktarının 3.3 milyar dolar olacak 
şekilde kredi programlarının hazırlandığı Eximbank yetkililerince ifade edilmiştir. 

2001 yılında, Eximbank kredi programları kapsamında toplam 7 milyar dolarlık ihracat finans
manı ve sigorta programı kapsamında desteklenmesi için yurt dışından bulunacak fonlara ilaveten 
Hazine tarafından kaynak aktarılması gerektiği Banka yetkililerince dile getirilmiştir. 

Yukarıda özetlenen hususlara ilişkin olarak Eximbank tarafından Komisyona arz edilen açık
lamalar aşağıda yer almaktadır. 

Türk Eximbank, gerek ihracatçılara nakdi krediler sağlamak yolu ile gerekse ihracatçıların 
politik ve ticari risklerden arındırılmış ortamlarda çalışmalarına imkan tanıyan sigorta ve garanti 
programları ile ülkemiz ihracatının teşvik edilmesinde özel bir öneme ve konuma sahip resmi bir 
ihracat finansman kuruluşudur. 

Banka, 2000 yılında ihracat sektörüne 3,5 milyar dolar nakdi kredi desteği ve 3,0 milyar dolar 
tutarında sigorta/garanti imkanı sağlayarak toplam 6,5 milyar dolar seviyesinde bir destek vermiş
tir. Bu tutar Türkiye ihracatının % 24'üne tekabül etmektedir. Aynı dönemde Kısa Vadeli Kredi 
Programlarından yararlanan 3781 firmanın % 65'i küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) niteliğin
dedir. 

Kısa Vadeli İhracat Kredi Programları, firmaların ihracata hazırlık aşamasında, finansman ih
tiyaçlarını karşılamayı amaçlamakta olup, bu programlardan, ihracatçılar, imalatçılar veya imalat-
çı-ihracatçı olan firmalar, malların serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında yarar
lanmaktadırlar. 

Kısa Vadeli Kredi Programları, aracı banka vasıtısayla yada direkt olarak yürütülmektedir. 

- Aracı banka vasıtasıyla kullandırılan krediler; 

- Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi (SÖİK-TL) ve 

- Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK-DÖVİZ) dir. 

Bankaca, direkt olarak teminat karşılığında kullandırılan krediler ise; geçmiş takvim yılı 
itibariyle FOB/D AB bazında en az 1.000.000 ABD $*ı tutarında ihracat yapılmış olması şartıyla kul
landırılan Performans TL ve Performans Döviz İhracat Kredileri ile Dış Ticaret Şirketleri-TL Döviz 
Kredileri'dir. 
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Sözkonusu kredilerde kredi miktarı, taahhüt edilen FOB ihracat tutarı üzerinden (% 100 
oranında) tesbit edilmekte olup, kredi vadesi; TL kredilerde 180 gün, döviz kredilerinde ise 90-180 
gündür. Kısa Vadeli İhracat Kredilerinde uygulanan faiz oranları, firmanın banka nezdinde toplam 
riskine göre kademeli olarak belirlenmektedir. 19 Mart 2001 tarihinden itibaren kredilerin faiz oran
ları TL cinsinden kredilerde % 52-56, döviz cinsinden kredilerde ise Libor+ % 3,5 ila Libor+ % 4 
seviyelerine çekilmiştir. Türk Eximbank nezdinde Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptıran fir
malar için, TL Kredileri faiz oranlarında 4 puan, döviz kredilerinde ise 0.5 puan indirim uygulan
maktadır. 

Türk Eximbank'ın bankalar aracılığıyla kullandırdığı ÖİK-TL Kredilerinde firma limiti 
1 Trilyon TL, SÖİK-Döviz kredilerinde ise 10 milyon Dolardır. Bankaca, direkt olarak kullandırılan 
Performans ve DTŞ Kredilerinde tahsis edilen firma limitleri ve teminat oranları firmaların ihracat 
performanslarına göre belirlenmektedir. İhracat performansları yüksek olan firmalar belirli mali ve 
hukuki kredibilite koşullarını sağlamaları kaydıyla indirimli teminat oranlarından da yararlanabil
mektedir. Eximbank'ca doğrudan kullandırılan sözkonusu kredilerde teminat unsurları Banka 
Teminat Mektupları, Devlet îç Borçlanma Senedi, DFİF prim alacaklarından oluşmaktadır. 

Eximbank bir ihtisas bankası olarak çok şubeli bir yapıda değildir. Aracı banka modeli, çok 
sayıda firmaya yönelik kredi işleminin az sayıda personelle yürütülmesine, ticari bankaların ülke 
çapında yaygın şube ağlarından yararlanarak geniş bir ihracatçı kesime hizmet verebilmesine imkan 
tanımaktadır. 

Ayrıca, sözkonusu kredilerde firma ve ihracat riski aracı banka tarafından üstlenilmekte ve 
kredilerin geri ödenmesinde bir sorun yaşanmamaktadır. Bu husus, kredi geri dönüşlerinin yeni 
kredilerin kaynağını oluşturması nedeniyle Eximbank faaliyetlerinin sorunsuz devam edebilmesi 
için çok büyük bir öneme sahiptir. İhracatçıların geniş ölçüde benimsediği bir finansman modeli ol
ma özelliğine sahip olan bu krediler, 1989 yılından bu yana yoğun olarak kullandırılmaktadır. 

2000 yılında kullandırılan kısa vadeli kredilerin % 65'i aracı bankalar vasıtasıyla kullandırıl
mıştır. İhracatçıların zaman zaman aracı banka vasıtasıyla kullandırılan kredi ağırlığının direkt 
kredilere yönlendirilmesi talep edildiği, ancak bu uygulama, Eximbank kaynaklarının, kredibilitesi 
ve ihracat performansı yüksek büyük şirketlere kaymasına neden olabileceği gibi, Eximbank'ın üst
lendiği riski de arttıracağı, oysa ki Eximbank'ın güçlü mali yapısının muhafaza edilmesi yine ihracat 
sektörü için önemli bir güvence teşkil etmekte olduğu ifade edilmiştir. 

Aracı bankalar, Eximbank tarafından firmalara tahsis edilen krediyi aynı gün firma hesabına 
aktarmak zorundadır. Aracı banka hesabına aktarılan fonun usulsüz olarak bankada alıkonulması 
olasılığına karşın, kredi tahsisi konusuda aynı gün Eximbank tarafından firmaya da faksla bilgi 
verilmekte, firmalardan kredinin tam olarak gününde kendilerine ödendiğini/ödenmediğini beyan 
eden teyid yazısı alınmaktadır. Kredi tahsisinin açıklandığı şekilde yapılmaması, bankaların Exim-
bank'a verdikleri Aracı Banka Taahhütnamesine aykırılık teşkil edeceğinden kredi, tahakkuk et
tirilen cezai faizi ve vergileri ile birlikte bankadan tahsil edilmektedir. Ayrıca, bahsedilen şekilde bir 
uygulama yapıldığı veya krediyi ilgili Uygulama Esaslarında belirtilen amaç dışında kullandığı tes
pit edilen aracı bankaların kredi limitleri geçici veya süresiz olarak iptal edilmektedir. 

Banka sahibi holdinglerin diğer firmaların önüne geçerek kredi kullanmalarının önlenmesini 
teminen; ticari bankalarının hisselerinin % lO'undan fazlasına sahip oldukları iştirak ve kuruluşlar 
ile bunların ayrı ayrı veya birlikte sermayelerinin % 25'inden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve 
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kuruluşlara bulandırabilecekleri azami kredi miktarı, Bankalar Kanunu'nda % 60 oranı üst sınır 
olarak belirtilmiş olmasına rağmen, sözkonusu bankalara Eximbank tarafından tahsis edilen nakdi 
ve gayrinakdi limitlerin % 40'ı ile sınırlandırılmıştır. Bunun üzerine kredi tahsisi mümkün değildir. 

Bankanın kredi programları arasında, ticari bankalar aracılığıyla kullandırılan Sevk Öncesi TL 
ve Döviz Kredilerinin yanısıra doğrudan kullandırılan Dış Ticaret Şirketleri TL ve Döviz Kredileri 
ile Performans TL ve Döviz Kredilerinden ayrı olarak; 

- İhracatçıların ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu 
pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacıyla yürütülen sevk sonrası 
niteliğini haiz Kısa Vadeli İhracat Alacakları Iskonto Programı, 

- T.C. Merkez Bankası Kabul Finansmanı kapsamında, vadesine en fazla 120 gün kalmış ticari 
bankaların avalini taşıyan bonoların TC Merkez Bankası reeskontuna sunulması suretiyle yürütülen 
Sevk Öncesi Reeskont Kredisi Programı, 

- İhracatçıların, Türk menşeli ürünlerin yurt dışındaki tüketicilere doğrudan pazarlanmalarını, 
bu suretle dış pazarlarda Türk mallarına ilişkin marka ve kalite imajının yerleştirilmesini teminen, 
yurt dışında mağaza/alışveriş merkezi açmalarına yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla 
yürütülen Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi Programı, 

- İhracatçılarımızın gerek İslam Kalkınma Bankası'na (İKB) üye ülkelerden gerekse İKB'nin 
onayına bağlı olarak diğer ülkelerden yapacakları ithalat işlemlerine finansman desteği sağlamak 
amacıyla yürütülen İhracata Yönelik İthalat Finansman Kredisi (ITFO-LINE) Programı, 

- İhracatçılarımızın İslam Kalkınma Teşkilatı üyesi veya OECD üyesi ülkelere yapacakları ih
racatları kredilendirmek üzere İslam Kalkınma Bankası (İKB) bünyesinde mevcut fondan kullan
dırılan İhracatın Finansmanı Programı (EFS), 

- İhracat sektöründe faaliyet gösteren imalatçı firmaların kısa/orta vadeli işletme sermayesi ve 
ihracat amaçlı yatırımlarını desteklemek amacıyla yürütülen Dünya Bankası kaynaklı İhracat 
Finansmanı Aracılık Kredisi (EFİL) Programı 

- Türkiye'de yerleşik, ihracata yönelik otomotiv, elektronik eşya, dayanıklı tüketim malları ve 
yüksek katma değer içeren özellikli sanayi malı imal eden imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve komple 
fabrika, tesis yapımı, taahhüt işleri ve gemi inşa alanında faaliyet gösteren firmalara destek sağlayan 
Özellikli İhracat Kredisi Programı, 

Mevcuttur. 

Ayrıca, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı ile; ihracatçıların mal bedellerini tahsil 
edememeleri nedeniyle nakit akışlarında ortaya çıkacak sorunlar asgariye indirilmektedir. Alıcı 
kredisi niteliğindeki ülke kredi/garanti programları ile Türk müteahhit ve müteşebbislerinin ülke 
riskinden arınarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri, mevcut pazarlardaki rekabet şanslarının ve 
bu yolla ihracatın arttırılması sağlanmaktadır. 

Türk Eximbank, bu işlevlerini yerine getirebilmek ve ihracatçıların talepleri doğrultusunda 
kredi kullanabilmelerini teminen gerekli fonları sağlamak amacıyla, sermaye aktarımlarının 
yanısıra, sürekli olarak yurtiçi ve yurtdışı bankalardan TL ve Döviz olarak borçlanma yoluna git
mekte, orta vadeli köprü kredileri kullanmakta, swap işlemleri yapmaktadır. 

Bütçeden aktarılan kaynakların yanısıra iç ve dış mali.piyasalardan sürekli borçlanarak sek
törün finansman ihtiyacını sağlamaya çalışan bankaca bir taraftan yurtiçi ve yurtdışı borç geri 
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ödemeleri aksatılmaksızın yapılırken, diğer taraftan da günlük olarak kredi ödemeleri gerçekleştiril
mektedir. Gerek bankacılık sisteminin ihracatçıya yeterince destek olmaması, gerekse sözkonusu 
banka tarafından uygulanan faiz oranlarının alternatiflerine göre daha düşük olması nedeniyle fir
maların bankaya olan talepleri yoğunlaşmakta, her geçen gün ilgili banka nezdinde kredi kullanan 
firma sayısı hızla arttığı ifade edilmiştir. 

Diğer taraftan, her yıl sektörden gelen talepler doğrultusunda revize edilerek uygulanmakta 
olan programlar ile ihracat sektörüne verilen desteğin artarak devam edeceği belirtilmiştir. 

Bu itibarla, 2001 yılı bütçesinde yer alan, ancak bugüne kadar Eximbank'a transfer edilmeyen 
bütçe kaynaklarının bir an önce anılan bankaya aktarılması ihracatın desteklenmesi açısından fay
dalı sonuçlar doğuracaktır. Ekonomik kalkınmamız için ihracatın en önemli kaynak olarak ilan edil
diği bir dönemde, Eximbank sermaye yapısının güçlendirilmesi için kaynak yaratılması ihmal edil
meden gerçekleştirilmesi gereken bir husus olarak kabul edilmelidir. 

3.4.4. Kaliteli ve Ucuz Enerji Temini: Komisyon çalışmaları süresince, enerji maliyetlerinin 
yüksek olması ve enerji kalitesinin düşük olması sektörün rekabet gücünü olumsuz yönde et
kilemektedir. 

Türkiye Enerji Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Komisyona gönderilen açıklama aşağıda 
yer almaktadır. 

Türkiye genelinde kullanılan elektriğin yaklaşık % 75'inin dağıtımını üstlenen Teşekkül yani 
TEDAŞ, Ana Statüsünün ilgili maddeleri ve Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri 
doğrultusunda abonelerine elektrik enerjisi satışını yapmaktadır. 

Elektrik enerjisinin birim fiyatının belirlenmesinde öncelikle TEAŞ'tan ve dışarıdan alman 
enerji bedelleri, Teşekkülün personel giderleri, malzeme giderleri, amortismanlar, vergiler, fonlar 
gibi kalemlerden oluşan mali gereksinimleri, yatırım harcamaları gibi çeşitli giderler göz önüne 
alınmaktadır. 

Diğer ülke fiyatları ile kıyaslandığında pahalı olmasındaki en önemli etkenlerden biri aboneye 
satış fiyatının içinde bulunan fon ve paylardır. Kanun ve Kararnameler ile oranları belirlenmiş yak
laşık % 13'ler mertebesinde olan fon ve payları (% 8 oranında Hazine payı, % 1 oranında Enerji 
Fonu ve % 3,5 oranında TRT payı) toplamakta Teşekkül aracı olmakta ve ilgili mercilere aktarmak
tadır. (Bu fon ve paylardan Hazine Payı uygulamasına 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren son veril
miştir.) Ayrıca daha sonra faturaya, belediye sınırları içindeki sanayi abonelerine % 1, diğer 
abonelere % 5 oranında uygulanan Belediye Tüketim Vergisi ve % 18 oranında da KDV yansıtıl
maktadır. 

2000 yılı aylık bazda TEAŞ'tan alış fiyatları ile son kullanıcıya satış fiyatları 2000 yılının 
Aralık ayında Hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde TEAŞ'ın toptan satış fiyatı 4,5 cent/kwh ol
maktadır. TEDAŞ'ın 21 Aralık 2000 itibariyle satış fiyatı ise 7.21 cent/kwh olup bunun içinden aracı 
olduğu, abonelerden toplayıp ilgili mercilere aktarmakla yükümlü olduğu fon ve paylar düşül
düğünde 6.31 cent/kvvh'lik bir ortalama satış fiyatı ortaya çıkmaktadır. 

Tüketiciler arasında fiyat farklılıkları bulunmaktadır. Ancak, Ortalama Satış Fiyatının abone 
grupları arasında dağılımını yaparken, gruplar arasında çok büyük fiyat farklılıklarının olmamasına, 
tüketim içinde ağırlığı yüksek olan sanayinin yurtiçi ve yurtdışı rekabetini sağlayabilme, aboneleri 
rasyonel enerji kullanımına teşvik etmeye dikkat edilmekte, yöreler için farklı tarifeler uygulamak
tadır. 
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Bunun yanı sıra bilindiği gibi, enerji fiyatları, sadece piyasa güçlerinin belirlediği bir değişken 
olmayıp, aynı zamanda kamu gücünün istediği ekonomik sonuçlara ulaşmak için kullandığı bir 
araçtır. Bu nedenle TEDAŞ Yönetim Kurulu elektrik enerjisi satış fiyatlarını belirlemekte serbest 
görünmekte ise de, uygulamada, makro ekonomik dengeleri gözetmek, bazı sektörleri destekleme, 
bölgeler arasındaki farklı gelişmeyi dengelemek gibi sebeplerle, elektrik enerjisi satış fiyatlarını 
belirlemede devlet telkini bulunmaktadır. Böylece bazı abone gruplarına, (arıtma tesisleri, tarımsal 
sulama, ark ocakları, içme ve kullanma suyu vb.) diğer abone gruplarına göre daha ucuz elektrik 
enerjisi satılmaktadır. 

Tekstil sektöründe kullanılan enerjinin kesintisiz, kaliteli ve gerilim düşümsüz gelmesi olduk
ça önem arzetmektedir. Gerilim düşümünün 3 ana nedeni bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Güç yetersizliği, 
2. Hatların yetersizliği ve 
3. Bakımların zamanında yapılmamasıdır. 
Güç yetersizliğinin giderilmesi için mevcut trafoların büyütülmesi gerekmektedir ki bunun en 

kısa sürede gerçekleşmesi için yatırım programına konulmakta ve ödenek ayrılmaktadır. Tekstil 
sektöründeki abonelerimizin % 80'ni müstakil trafolu aboneler olup trafolar abonelere aittir. Eğer 
trafo gücünde bir yetersizlik var ise ya abonelerden bunu büyütmeleri istenmekte ya da bedeli kar
şılığında Teşekkülümüzce yapılmaktadır. 

Gerilim düşümünü önlemek için ayrıca ilave hat ve tesis yapılmakta ve periyodik bakımlara 
önem verilmektedir. Bir iki yıl öncesine kadar özellikle Kahramanmaraş İlinden, enerjinin kalitesiz 
olması ile ilgili yoğun şikayetler gelirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan 
sıkıntıların çözümü için 380 ve 154 kV birçok iletim tesisi projesi planlanarak yapılmıştır. Özellik
le Keban-özlüce, Özlüce-Erzurum, Erzurum-Horasan 380 kV'luk enerji iletim hatları ile Batman 
TM ve 154 kV'luk Batman-Tatvan hattının tamamlanmasıyla bölgede iletim sisteminden kaynak
lanan sorunlar büyük ölçüde çözülmüştür. 

Bugün Türkiye'de sanayide uygulanmakta olan elektrik enerjisi satış fiyatları, diğer ülkelerle 
kıyaslandığında bazı ülkelere göre ucuz ve bazı ülkelere göre ise pahalıdır. Pahalı olmasının nedeni 
elektrik enerjisi satış tarifelerinin içerisinde pek çok vergi ve fonların bulunmasıdır. Daha önceki bir 
soru da bahsettiğimiz gibi bütün bu fon ve paylar, devletin enerjiden dolaylı olarak vergi topladığını 
ve hatta TRT gibi bir sektörün elektrik enerjisi fiyatları ile finanse edildiğini göstermektedir. Tab
loda açık bir şekilde görülen bir husus da "satın alma gücü paritesine göre" hesaplanan elektrik 
fiyatlarının Türkiye'de çok yüksek olduğudur. 

ÜLKELER İTİBARİYLE SANAYİDE ELEKTRİK FİYATLARI 
Birim : $/kwh 

AVUSTURYA 
BELÇİKA 
KANADA 
ÇEK.CUMH. 
DANİMARKA 

SANAYİDE ELEKTRİK 
FİYATLARI 

1994 

0,072 
0,059 
0,038 
0,056 
0,063 

1995 

0,081 
0,068 

(-) 
0,061 
0,069 

1996 

0,081 
0,065 

(-) 
0,059 

0,073 

SANAYİ ELEKTRİK 
FİYATLARI 

1997 

0,081 

(-) 
( • ) 

0,052 
0,064 

(Satın Alma Gücü Paritesine Göre) 

1994 

0,059 
0,053 
0,042 
0,145 
0,046 

1995 

0,058 
0,053 

( • ) 

0,132 
0,045 

1996 1997 

0,061 0,070 
0,054 (-) 

(-) (-) 

.(-) (-) 
0,049 0,049 
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FİNLANDİYA 
FRANSA 
ALMANYA 
YUNANİSTAN 
MACARİSTAN 
İRLANDA 
İTALYA 
JAPONYA 
KORE 
MEKSİKA 
HOLLANDA 
POLONYA 
PORTEKİZ 
İSPANYA 
İSVEÇ 
İSVİÇRE 
TÜRKİYE 
İNGİLTERE 
A.B.D. 

(-) Veri yoktur 

1994 

0,052 
0,053 
0,089 
0,055 
0,046 
0,061 
0,091 
0,172 
0,068 
0,047 
0,065 
0,035 
0,116 
0,078 
0,036 
0,106 
0,077 
0,067 
0,047 

Kaynak: TİSK-OECD, Energy Prices and Taxes, 1 st Quarter 1998 
Türkiye'de tüketilen elektriğin % 8'inden fazlasını tek başına tekstil sanayii tüketmektedir. 

Dolayısıyla bu sanayide enerji tasarrufunun ve enerjinin bilinçli kullanımının sağlanması ile oto-
prodüksiyonun artırılması hususları, ülkemizde söz konusu olan kurulu elektrik üretim 
kapasitesinin puant saatlerinde (17.00-22.00 arasında) yetersiz kalması sorununun hafifletilmesine 
önemli katkı sağlayacaktır. 

Komisyonumuza Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Genel Müdürlüğünce verilen bil
gilere göre, bu acil sıkıntıyı gidermek için kurulmalarına karar verilen veya verilmekte olan toplam 
1379,5 M W kurulu güçteki 29 elektrik üretim projesine 2002 yılı sonuna kadar işletmeye alınmaları 
kaydıyla Hazine Garantisi verilebilecektir ve bu santrallerden alınacak elektrik enerjisi fiyatları ilk 
yıl için genelde 8 cent/kwh'un üzerindedir. Mobil santrallerde de fiyatlar motorin santralleri için 
14.3 cent kwh, Fuel-Oil santralları içinde 8-10 cent/kwh ile TEDAŞ'ın 2000 yılı Eylül sonu sınai 
Maliyeti olan 4,02 cent kwh'ın çok üzerindedir. 

Bu bakımdan tekstil sanayiinin TEDAŞ'tan elektrik çekimini genelde, özellikle puant saatlerin
de azaltması, milli ekonomiye aşırı yük getiren bu mobil ve hazine garantili santrallere olan ihtiyacı 
azaltması bakımından da büyük önem taşımaktadır. 

Ko-jenerasyonda ısı enerjisi (buhar) elde edilirken aynı zamanda elektrik enerjisi de üretilmek
tedir. Dolayısıyla ko-jenerasyon tesislerindeki elektrik üretim maliyetleri, termik santrallere nazaran 
oldukça daha düşüktür. Tekstil terbiye tesislerinde yüksek miktarlarda buhar tüketilmektedir, 
dolayısıyla bu tesislerde buhar üretilmesi şarttır. Buhar üretilirken elektrik de üretilirse, yani ko-
jenerasyon gerçekleştirilirse, işletmeler hem elektriklerini daha ucuza mal etmiş olacak hem de 

1995 

0,063 
0,060 
0,100 
0,062 
0,045 
0,066 
0,093 
0,185 
0,072 
0,031 
0,075 
0,040 
0,122 
0,081 
0,039 
0,125 
0,076 
0,068 
0,047 

1996 

0,062 
0,057 
0,086 
0,059 
0,048 
0,066 
0,101 
0,127 
0,068 
0,038 
0,071 
0,040 
0,112 
0,080 
0,045 
0,120 
0,085 
0,065 
0,046 

1997 

0,055 
0,049 

(•) 
0,053 
0,054 
0,063 
0,094 

(-) 
0,040 
0,048 
0,063 
0,036 
0,097 
0,064 
0,034 
0,102 
0,077 
0,065 
0,044 

1994 
0,044 
0,045 
0,070 
0,068 
0,072 
0,064 
0,096 
0,097 
0,089 
0,081 
0,055 
0,074 
0,163 
0,087 
0,028 
0,069 
0,189 
0,067 
0,047 

1995 

0,046 
0,045 
0,069 
0,069 
0,069 
0,063 
0,095 
0,099 
0,090 
0,075 
0,058 
0,071 
0,150 
0,081 
0,028 
0,072 
0,157 
0,065 
0,047 

1996 

0,048 
0,044 
0,063 
0,065 

( • ) 

0,064 
0,096 
0,100 
0,091 
0,086 
0,058 

(-) 
0,141 
0,080 
0,031 
0,074 
0,180 
0,062 
0,046 

1997 

0,049 
0,044 

( • ) 

0,063 
(-) 

0,066 
0,098 

0,094 
0,097 
0,059 

(•) 
0,138 
0,075 
0,027 
0,075 
0,170 
0,058 
0,044 
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TEDAŞ'ın elektrik dağıtım şebekesinden elektrik çekmeyerek, yaşanan ve Sonbahar aylarından 
itibaren artması beklenen elektrik yetersizliğinin çok fazla olmasının önlenmesine katkıda da bulun
muş olunacaktır. 

Çeşitli ko-jenerasyon tesisleri arasında en düşük maliyetle üretim yapanlar doğal gazla çalışan
lardır. Ancak şu anda ülkemizde her yerde ve yeterli miktarda doğal gaz bulunmadığından, LPG, 
motorin veya doğal gaz ile çalışan ko-jenerasyon tesisleri kurmak zorunda kalınmaktadır. Bölgeler 
ve işletmeler arasında maliyet farklılıklarına neden olan bu durumu ortadan kaldırmak için, doğal 
gaz ile çalışmayan ko-jenerasyon tesislerine LPG, motorin veya fuel-oil'in, birim enerji bazında 
doğal gaz ile aynı fiyata verilmesi sağlanılmalıdır. Bu durumda oluşacak akaryakıt tüketim vergisi 
kaybı, elektriğin mobil santrallerden veya Hazine garantili olarak kurulacak santrallerden pahalı 
olarak satın alınmasıyla doğacak zarardan daha düşük olacaktır. 

Elektrik enerjisi tüketim miktarı gün içerisinde saatlere göre değişmekte olup, gece saatlerinde 
(22.00-7.00) en az, akşam saatlerinde (17.00-22.00) en yüksek olmaktadır. Elektrik tüketiminin en 
fazla olduğu saatlere "Puant saatleri" denilmekte ve bu saatlerde bir kesinti olmaması için, kurulu 
gücün bu saatlerdeki tüketimi karşılayacak seviyede olması gerekmektedir. Dolayısıyla puant saat-
lerdeki tüketimin azaltılması, kurulu güç ihtiyacını düşürmek açısından büyük önem taşımaktadır. 

Puant saatlerinde elektrik tüketimini kısarak geceye kaydırılmasını teşvik etmek için 
TEDAŞ'ın uygulamaya başladığı 3 terimli tarifede, elektrik fiyatları gündüz saatlerinde normal, 
gece saatlerinde çok ucuz, puant saatlerinde de çok pahalıdır.Tekstil fabrikaları normalde Pazartesi-
Cumartesi günleri 3 vardiya çalışmaktadırlar. Ancak talep yetersizliği nedeniyle kapasite kullanma 
oranlan düştüğünde, vardiyalardan biri kapatılmaktadır ve normal olarak kapatılan bu vardiya gece 
vardiyası olmaktadır. Halbuki gece vardiyası yerine akşam vardiyası kapatılır ve 3 terimli tarife uy
gulanırsa, bir taraftan fabrikaların elektrik maliyetleri düşecek, diğer taraftan da puant saatlerindeki 
elektrik tüketimi azalarak, Türkiye'nin kurulu güç ihtiyacı aşağıya çekilmiş olacaktır. 

Birçok AB ülkesinde puant saatlerindeki elektrik tüketimini azaltmak için, elektrik tüketiminin 
normal hafta içi günlere nazaran daha düşük olduğu Cumartesi-Pazar günleri, tüm gün boyunca 
gece tarifesi uygulanmakta ve puant saatlerinde normal saatlerdekinin % 10'undan fazla elektrik al
mamayı taahhüt eden işletmelere, gündüz saatlerinde de ucuz bir tarifeyle elektrik verilmektedir. 
Benzer önlemler alınarak Türkiye'de de tekstil sanayiinin hiç olmazsa bu kriz döneminde çalışma 
saatlerini değiştirerek, hem elektriği daha ucuz fiyatlarla almalarının, hem de puant saatlerindeki 
elektrik tüketiminin azaltılmasının sağlanmasında büyük yarar vardır. 

Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe kaçak elektrik kullanımı konusunda TEDAŞ yetkililerince 
Komisyonumuza verilen bilgiye göre; 

Elektrik dağıtım sisteminde oluşan kayıp ve kaçaklar, 1994 yılında TEK'in ikiye bölünmesi ile 
Anonim Şirket olarak yeniden teşkilatlanan TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) nin 
en önemli sorunlarından biridir. Türkiye genelinde 1999 yılında iletim kaybı % 2,6 olarak gerçek
leşirken dağıtım kaybı, aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi % 16,6 olmuştur. TEDAŞ'ın 1999 yılın
da toplam kayıp-kaçak oranı % 20,4'tür, Bu değer içinde hem teknik kayıplar hem de teknik ol
mayan kayıplar olarak tanımlanan kaçak kullanım (sayaçların hatalı yazması ve okuyamama gibi) 
gibi hususlardan kaynaklanmaktadır. 

Aşırı yüklü giderler, uzun dağıtım hataları ve benzer nedenlerden meydana gelen teknik kayıp
lar, batılı ülkelerde % 7-8 oranındadır. Ancak, ülkemizde sistemin büyüklüğü ve talep artışları dik
kate alınarak teknik kayıp % 10 oranındadır. TEDAŞ'ta kayıp ve kaçak değeri olarak ortaya konan 
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% 20 oranındaki değerden, söz konusu teknik kayıp çıkartıldığı zaman geriye kalan % 10 'luk oran 
ülkemizdeki kaçak kullanımı göstermektedir. 

Kayıp ve kaçak kullanımın en aza indirilmesi için, 2000 yılını seferberlik yılı olarak kabul ve 
ilan eden TEDAŞ bu yönde çıkardığı genelge ve bağlı ortaklara gönderdiği talimatlarla konunun 
üzerine ciddiyetle giderek, Türkiye genelinde çok sık taramalar yapmaktadır. Bu taramalarda, top
lam 2,6 milyon müşteri taranmış, sonucunda 268.000 kaçak yakalanmış, 32,3 trilyon Türk Lirası 
kaçak tahakkuku yapılmış ve 21.825 kaçak vakası savcılığa intikal ettirilmiştir. 

BAĞLI ORTAKLIK VE ELEKTRİK DAĞITIM 
MÜESSESELERİN KAYIP. VE KAÇAKLARI İLE İLGİLİ 

DEĞERLENDİRME NOTU 
1 OCAK - 3 1 ARALIK 2000 

Kaçak Taramsı Yapılan Müşteri Sayısı 2.564.023 
Kaçak Yakalanan Müşteri Sayısı 267.724 
Kaçak Tahakkuku 32,302 Trilyon TL. 
Kaçak Tahsilatı 14,925 Trilyon TL. 
Savcılığa Verilen Kaçak Sayısı 21.825 
Aşağıda yer alan tabloda Türkiye'deki kayıp-kaçak kullanıma ilişkin veriler gösterilmektedir. 

Bu tablo incelendiğinde, Tekstil Sektörünün oldukça yoğun olduğu illerden, Bursa'da kayıp-kaçak 
oranı % 14,3 İstanbul'da 22,1 Denizli'de % 9,7 Adana'da % 23,5 Kahramanmaraş'ta % 11,2 olduğu 
görülmektedir. Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün yoğun iller arasında olan Kahramanmaraş, Bur
sa ve Denizli'de TEDAŞ ortalamasının altında bir kaçak kullanım söz konusudur. Adana'da kayıp 
değerinin yüksek çıkmamasının nedeni sıfır kayıplı olarak kabul edilen müstakil trafolu büyük müş
terilere satışın TEAŞ tarafından yapılmasından dolayı TEDAŞ istatistiklerinde bu tüketimlerin yer 
almamasıdır. İstanbul'da 1999 yılında gerçekleşen % 22,1 oranındaki kayıp-kaçak değerinin % 
10'unu teknik kayıp olarak alırsak % 12,1'lik bir değer kaçak kullanım olmaktadır ki, bu da sanayi 
müşterileri sık sık kontrol edildiğinden sanayideki kaçaklarda değil, İstanbul'da çok yoğun 
gecekondulaşmadan kaynaklanmaktadır. 

MÜESSESELER KAÇAK İZLEME TABLOSU 
(2000 Yılı Kümül'atif) 

Yakalanan Kaçak Tahakkuk Edilen Tahakkuk Edilen Tahsil Edilen Savcılığa Verilen 
MÜESSESENİN ADI Sayısı Kaçak (kwh) Kaçak (Milyon TL.) Kaçak (Milyon TL.) Kaçak Sayısı 

01-ADANA 
02-ADIYAMAN 
03-AFYON 
04-AĞRI 
05-AMASYA 
07- ANTALYA 
08-ARTVİN 
09-AYDIN 
10-BALIKESİR 
11-BİLECİK 

15,149 
1,304 

687 
5,396 
1,039 

13,405 
454 

2,298 
1,547 

181 

30,071,580 
4,817,010 
1,540,314 
4,072,852 
1,389,405 

13,814,588 
227,122 

3,380,528 
10,338,846 

330,345 

2,462,519,623,000 
245,841,000,000 

95,585,340,000 
263,062,902,922 

97,626,365,683 
1,532,100,521,064 

35,564,464,080 
246,347,852,464 
351,763,000,000 

23,495,273,755 

1,115,645,778,000 
48,378,000,000 
84,872,253,000 
96,591,634,396 
70,977,311,241 

447,903,311,239 
1,822,000,000 

140,769,482,208 
171,265,000,000 
16,344,540,843 

371 

35 
562 

103 
1 

48 
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MÜESSESENİN ADI 

12-BİNGÖL 

13-BİTLİS 

15-BURDUR 

16-BURSA 

17-ÇANAKKALE 
19-ÇORUM 

20- DENİZLİ 

21-DİYARBAKIR 

.23- ELAZIĞ 

24-ERZİNCAN 
. 25-ERZURUM 

26-ESKİŞEHİR 

27-GAZİANTEP 

28-GİRESUN 

29-GÜMÜŞHANE 
30- HAKKARİ 

31-HATAY 
32-ISPARTA 

33- İÇEL 

35- İZMİR 
36-KARS 
37-KASTAMONU 

40-KIRŞEHİR 

43-KÜTAHYA 
44-MALATYA 

45-MANİSA 
46-K.MARAŞ 

47-MARDİN 

48-MUĞLA 

49-MUŞ 

50-NEVŞEHİR 
51-NİĞDE 
52-ORDU 

53-RİZE 

55-SAMSUN 
56-SİİRT 

57-SİNOP 
58-SİVAS 

Yakalanan Kaçak 
Sayısı 

2923 

1,858 

325 
2,946 

761 

738 

1,250 

4,359 

1,565 

299 
3,915 
2,068 

9,144 

509 

248 
2,176 
2,793 

452 
7,185 

17,856 

785 
598 
418 

357 

4,466 

4,487 
6,017 
2,886 

2,982 

4,321 

201 
356 

6,400 

1,169 

3,543 
1,616 

339 
940 
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Tahakkuk Edilen Tahakkuk Edilen 
Kaçak (tarh) Kaçak (Milyon TL.) 

1,606,687 101,097,179,000 

1,784,007 118,140,601,396 

430,174 36,420,000,000 

6,705,261 584,505,631,000 

626,927 76,799,000,000 
1,667,711 133,087,000,000 

1,773,918 197,308,000,000 

6.587.947 489,954,000,000 
2,367,283 152,274,500,000 

657,104 50,008,080,220 

2,880,224 156,176,000,000 

3,881,873 265,293,000,000 

27,347,959 1,609,086,020,579 

1,092,209 50,403,758,000 

244,286 17,982,948,000 
1,266,584 104,281,000,000 

5,626,057 350,397,760,000 

486,135 36,960,748,004 
12,321,935 774,176,000,000 

37,174,861 2,497,139,735,574 
471,032 32,048,826,332 

923,250 53,574,159,000 
499,497 38,934,906,550 
481,000 34,351,000,000 

5,315,043 453,252,000,000 

7,817,869 493,751,279,000 
7.555.948 524,875,000,000 
3,323,682 229,303,000,000 

7,979,276 660,706,460,000 

4,172,097 205,444,000,000 

1,21,079 53,443,826,326 

1,706,716° 62,231,564,747 
2,637,967 197,215,000,000 

1,479,690 113,314,203,000 

5,081,385 327,937,375,588 

1,548,970 110,507,361,000 
440,692 38,268,348,000 

1,672,516 117,415,000,000 

Tahsil Edilen Savcılığa Verilen 
Kaçak (Milyon TL.) Kaçak Sayısı 

43,429,400,000 

77,528,490,322 

30,117,000,000 

, 408,249,921,000 

49,393,000,000 

60,690,000,000 
125,734,000,000 

16,821,000,000 

107,838,300,000 

42,344,088,353 
88,206,000,000 

161,940,000,000 
671,526,341,489 

54,839,932,000 

14,861,305,000 
37,166,000,000 

162,176,730,000 
30,216,033,995 

415,424,000,000 
1,370,155,556,237 

11,731,096,332 
21,946,080,000 

29,881,273,300 
17,016,000,000 

331,761,000,000 

347,128,064,000 

418,084,000,000 
100,517,000,000 

298,409,079,000 

91,862,000,000 
35,990,766,511 

46,124,709,476 
152,277,000,000 

79,542,696,000 

159,530,667,803 
60,486,774,000 

34,209,199,000 
98,755,000,000 

406 
472 

1 
510 

38 
14 

289 
58 
30 

789 
16 

571 

9 
61 

435 
4 

121 
121 
149 

3 
217 
118 
48 

1,657 
10 

488 
13 
44 

192 
38 

143 
640 

15 
2 
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3.4.5. Sektörün KDV Uygulamasında Karşılaştığı Sorunlar: Tekstil ve konfeksiyon sek
törünün, KDV konusundaki temel sorunu, sektörün ana girdisi sayılan iplik ve kumaşın, Komisyon 
çalışmalarının başladığı tarih itibariyle % 17, 15.05.2001 tarihinden itibaren de % 18 oranında 
KDV'ye tabi tutulmasından kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca, tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihraç ettiği mallar dolayısıyla, KDV Kanunu uyarın
ca yapılması gereken (nakden ve mahsuben) KDV iadelerinin zamanında yerine getirilmemesi de, 
bu sektöre mensup kesimlerin çok yakındığı bir durumdur. Gerisinde, ihracat istisnasının tevsikin
de vergi dairesine ibraz edilen "gümrük beyannamesinin teyidindeki gecikmeler", "müteselsil 
sorumluluk" gibi uygulamalar bulunan bu durumun, basit idari düzenlemelerle giderilmesi müm
kündür. Dolayısıyla ihracat istisnası nedeniyle doğan iadelerdeki gecikmelerin yapısal bir sorun 
kabul edilmemesi gerekir. 

3.4.5.1. Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü İşlemlerine Uygulanan KDV Oranından Kaynaklanan 
Sorunlar ve Çözümü: KDV'nin mevcut oran rejimi içinde tekstil ve konfeksiyon sektörünün temel 
maddesi olan pamuğun vergi oranı % l'dir. Bunun dışında sektörün girdi olarak kullandığı iplik ve 
kumaş ise % 17 (15.5.2001'den itibaren ise % 18) oranında KDV'ye tabi tutulmaktadır. 

Elyaftan giysiye kadar olan tekstil ve konfeksiyon üretimi bir bütün kabul edildiğinde, ara mal 
niteliği taşıyan "iplik" ve "kumaş" için KDV oranının % 17 (15.05.2001'den itibaren ise % 18) ol
ması, sektördeki kayıt dışı işlem hacminin temel nedeni olarak gösterilmekte ve bu durumun sah
te fatura kullanımının artmasını özendirdiği ifade edilmektedir. 

Maliye Bakanlığı'nın yaptığı inceleme ve tespitlerde de, gerçek olmayan ihracat olayları ile 
sahte fatura kullanımının bu sektörde yoğunlaştığının anlaşılması, belirtilen durumu destekleyen bir 
husustur. 

Öte yandan, başta DİR kapsamında ithal edilen iplik ve kumaşların yasa dışı yollarla yurt içi 
piyasaya KDV'siz fiyatla sunulması, % 17 (15.05.2001'den itibaren ise % 18) KDV'li satılmak 
durumunda olan yerli iplik ve kumaşlara olan talebi azaltmakta ve üretimde daralma etkisi doğur
maktadır. 

Ayrıca, tekstil ve konfeksiyon sektörü içindeki kişi ve kuruluşlar, ihraç edilecek ürünlerin doğ
rudan ve/veya dolaylı girdileri için ödedikleri (% 17 veya 18) katma değer vergisini, İhracat son
rasında geri almaktadırlar. Ancak mevcut oran yapısı içinde, ihraç edilen tekstil ve konfeksiyon 
ürünlerini girdilerine ödenen KDV'nin yüksek olması, sonuçta gerçekleşecek iadenin miktarını da 
büyütmektedir. 

Yukarıda belirtilen (ve sektörde uygulanan KDV oranından kaynaklanan) yasal olmayan işlem 
ve durumları kavrayıp, engellemekle görevli olan Maliye Bakanlığı'nın aşağıda ayrıca belirtilecek 
bazı düzenlemeleri ise sektörün gerçekleştirdiği gerçek ihracatlara ilişkin hakedilmiş iadelerde 
gecikmelerin yaşanmasına sebep olmaktadır. 

Bu faktörler yani, ihraç edilecek ürünler nedeniyle önceden ödenen % 17 (veya 18) oranındaki 
KDV'nin ihracatın yapılması sonrasında hemen geri alınamaması, sektörü finansman sıkıntısına 
düşüren ya da mevcut sıkıntısının derecesini artıran faktörlerdir. 

Onun için, tekstil ve konfeksiyon sektörü temsilcilerinin öteden beri istediği gibi KDV oranının 
bu sektörün ara malı konumundaki iplik ve kumaşın toptan satışları için % 2-5 aralığında tespit 
edilmesi, mevcut sorunların aşılmasının en temel noktasıdır. Ancak Komisyon çalışmaları sırasın
da böyle bir düzenlemenin mevcut KDV oranları dışında iki yeni oran ihdasını gerektirdiği, bu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 



- 9 7 -

durumun KDV tekniği ve bütçe hedefleri bakımından uygun olmayacağı, bu tür taleplere verilecek 
olumlu cevapların diğer sektörleri de benzeri taleplerde bulunmak konusunda özendirdiğine ilişkin 
açıklamalar yapılmıştır. 

Bununla birlikte Komisyonumuz, katma değer vergisinin sistemini gözeterek iplik ve kumaşın 
toptan satışlarına ilişkin KDV oranının yeni bir oran ihdasına neden olmamak bakımından % 8'e 
düşürülmesinin, toplam KDV hasılatını olumsuz etkilemeyeceği ve Bakanlar Kurulunun yetkisin
deki bu düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiği yargısına ulaşmıştır. 

3.4.5.2. İhracat İstisnasından Doğan KDV İadelerinin Yerine Getirilmesinde Ortaya Çıkan 
Gecikmeler: Onbeş yıllık bir geçmişi bulunan KDV Kanununun ihracat istisnası için geliştirilip 
uyguladığı (nakit ve mahsup temeline kurulu) bir iade sistemi mevcuttur. Ancak, Komisyon çalış
maları sırasında özellikle son dönemde KDV iadelerinin geç yapıldığı çok yakınılan bir durum ol
muştur. 

Sektörde finansman sıkıntısı da yaratan bu durum, temelde hayali ihracat ve sahte fatura kul
lanımının yaygınlığının olumsuzluklarını başka bir deyişle kamunun tahsil etmediği vergilerin 
iadesini önlemeyi amaçlayan "gümrük beyannamelerinin teyidi" ve "müteselsil sorumluluk" gibi 
uygulamalardan kaynaklanmaktadır. 

Ancak, yürütme organının konuyla ilgili birimleri olan Maliye Bakanlığı ile Gümrük Müsteşar
lığı gümrük beyannamelerinin elektronik ortamda teyidinin sağlanması konusunda işbirliğine git
mişler ve bu sorunun çözümünü büyük ölçüde sağlamışlardır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı vergi ve 
SSK prim borçlarına mahsubu talep edilen iade alacaklarının teminat aranmadan ve teyit sonucu 
beklenilmeksizin yerine getirilmesi uygulamasını başlatmıştır. İade alacaklarının teyit sonucu bek
lenmeden nakden alınmak istenilmesi durumunda ise teminat gösterilmesi yeterli olmaktadır. 

Yine Komisyonumuzun çalışmaları sırasında sektörün yakındığı "müteselsil sorumluluk" uy
gulamasının iyi niyetli mükelleflerin rahatsız olmayacakları bir şekilde ve yeniden düzenleneceği 
hususunda bilgi sahibi olunmuştur. Nitekim, Komisyon çalışmalarının son dönemine rastlayan 10.5 
2001 tarihinde Maliye Bakanlığının yayımladığı (82 Seri No.lu) KDV Genel Tebliği ile "alıcıların 
KDV dahil toplam işlem bedelini banka veya benzeri fınans kurumları aracılığıyla ödemeleri ve 
banka veya benzeri fınans kurumuna yapılacak ödemeye belgede satıcıya ait bilgilere yer verilmesi 
halinde, tarafların müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap olmayacakları" açıklanmıştır. 

Sonuç olarak, tekstil ve konfeksiyon sektörünün KDV konusunda karşılaştığı sorunların büyük 
bir bölümü çözüme kavuşturulmuştur. Sektörün ana girdisi olan iplik ve kumaşın toptan satışlarına 
ait KDV oranının Bakanlar Kurulunca indirilmesi konusunda yapılan girişimlerin de olumlu sonuç 
vereceği Komisyonumuzun ortak kanaatidir. 

3.4.6. Dahilde İşleme Rejimi ve Gümrük Uygulamalarından Kaynaklanan Sorunlar: Komisyon 
çalışmalarında bilgisine müracaat edilen sektör temsilcileri tarafından dile getirilen, Dahilde İşleme 
Rejimi ve gümrük uygulamalarından kaynaklanan ithal edilen ürün miktarının düşük gösterildiği, 
beyan edilenden daha fazla ithalat yapıldığı, bütünüyle ithalat aşamasında miktar ve değer kaçak
larının oluştuğu, ithalat ve ihracat işlemlerini sağlıklı ve hızlı bir şekilde takip edebilecek bilgi-
otomasyon sisteminin henüz tamamlanmamış olması, Dahilde İşleme Rejimi Kararları ile Gümrük 
Kanunu arasında paralellik sağlanamaması sonucunda ortaya çıkan bürokratik engeller ve Gümrük 
uygulamalarından kaynaklanan sorunlar gibi, hususlar aşağıda değerlendirilmektedir. 
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3.4.6.1. Gümrük İdarelerinin Sayısı ve Otomasyonu : Sektör temsilcileri, gümrük 
idarelerimizin dış ticaret hacmimiz de gözetilerek Avrupa Birliğî  standartlarına uygun biçimde 
düzenlenmesi ve gümrük idarelerinin sayısının azaltılması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Türkiye Ulusal Programı'nda da belirtildiği gibi, gümrük teşkilatında modern bir idari yapının 
oluşturulması çalışmalarından biri de "Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi"dir. Bu proje 
(GİMOP) ile, gümrük mevzuatının ve rejimlerinin geliştirilmesi, gümrük teşkilatının yeniden 
düzenlenmesi, gümrük mevzuatının yeknesak uygulanması, personel kaynağının daha iyi kullanıl
ması, dış ticaret istatistiklerinin daha hızlı ve etkin üretilmesi, daha etkili vergi tahsilatı ile seçici an
cak daha etkili gümrük kontrolünü sağlamaya yönelik bir bilgisayar sisteminin geliştirilmesi ve uy
gulanması amaçlanmaktadır. 

GİMOP kapsamında geliştirilen BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) yazılımı ile güm
rük işlemlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesine başlanılmış olup, projenin tamamlanması ile 
Avrupa Birliği müktesebatının gümrük ile ilgili alanlarda uygulanması için gerekli idari ve teknik 
yapı geliştirilmiş olacaktîr. Nisan 2001 itibariyle Türkiye'deki tüm gümrük işlemlerinin % 83'ü 
elektronik ortamda yürütülür hale getirilmiştir. Projenin tamamlanacağı 2001 yılının Ekim ayı 
itibariyle bu oran % 96'ya ulaşacak ve 50 gümrük idaresinde BİLGE sistemi uygulanıyor olacaktır. 

GİMOP çerçevesinde gümrük idareleri Türkiye genelinde otomasyona geçtiğinde, otomasyon 
kapsamı dışında kalan ve bu nedenle risk analizi uygulanmayan gümrük idarelerine suiistimal 
amaçlı kayma olacağı, bu itibarla projeden beklenen faydanın sağlanamayacağı gerçeği karşısında, 
otomasyona dahil olmayan gümrük idarelerinin kapatılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. 

Yolculara hizmet veren sınır ve hava limanı gümrük idareleri ihmal edildiğinde; ithalat, ihracat 
ve transit işlemlerinin % 96'sının 51 gümrük idaresinden gerçekleştirildiği görülmektedir. Geri 
kalan gümrük idareleri, gümrük denetimlerinde zafiyet yarattıkları gibi teknik donanım ve personel 
gibi sınırlı kaynakların da israfına neden olmaktadır. Bu çerçevede işlevini yitiren gümrük 
idarelerinin faaliyetine son verilmesi ya da bir kaç müdürlüğün bir çatı altında tek müdürlük olarak 
yeniden organize edilmesi geremektedir. 

Bu doğrultuda, 17.09.1999 tarihli 23819 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99/13314 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenleme sonucunda, mevcut gümrük idarelerinin yaklaşık 
1/3'ünü oluşturan 98 Gümrük İdaresi ve 22 Gümrük Muhafaza İdaresi kapatılmış, gümrük 
idarelerinin birleştirilmesi sonucunda 120 gümrük idaresinden tasarruf edilmiştir. Böylece toplam 
414 olan gümrük ve gümrük muhafaza idare sayısı 294'e, toplam 204 olan gümrük müdürlüğü sayısı 
ise 130'a indirilmiştir. 

Gümrük Müsteşarlığı'nda, 1250 kişisi merkez teşkilatında, 6650 kişisi de taşra teşkilatında ol
mak üzere toplam 7900 personel istihdam edildiği, kamu harcamalarından tasarruf amacıyla, hiz
met verimliliği sıfır düzeyinde olan gümrük idarelerinin de kapatılmasına yönelik başlatılan çalış
maların henüz tamamlanmadığı ayrıca belirtilmiştir. 

Gümrük İdaresi ve Otomasyonu Projesi kapsamında yukarıda bir kısmı izah edilen çalış
maların yanısıra, gümrük denetim ve kontrollerinin etkinliğini artırmak üzere gelişmiş ülkelerde uy
gulanmakta olan risk analizi benzeri yeni yöntemlerin de kullanılacağı Gümrük Müsteşarlığı yet
kililerince ifade edilmiştir. Sektör temsilcileri ile ortaklaşa belirlenecek risk kriteleri tanımına giren 
bir ithalatın otomatik olarak takibe alınacağı bu sistemde riskli ülke, riskli ürün ve firma takibinin 
daha sağlıklı yapılabileceği yetkililerce ifade edilmiştir. 
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Gerek Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları kapsamında dış ticaret politika önlemlerine tabi ol
maksızın ihraç kaydıyla getirilen kota veya damping vergisi bulunmayan, veyahutta kota veya dam
ping vergisine tabi bir ithalatın gerekse de serbest, kati şekilde ithalatı yapılan ürünlerin takibinin 
sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacak bilgi-otomasyon sisteminin tamamlanması, denetim ve 
kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi, personel kalite ve sayısının artırılması kayıtdışı ithalatın 
önlenmesi açısından önem arz eden hususların başında gelmektedir. 

3.4.6.2. İhtisas Gümrükleri: İthal eşyasında aranan zorunlu standartların korunması, tam kıy
met tespitiyle vergi kaçakçılığının önlenmesi, belirlenen eşyada ithalatın denetim altına alınması et
kin gümrük denetimlerinin yoğunlaştırılması, önemli ithal kalemleri itibariyle kıymet, tarife menşe 
ve standartlar yönünden etkin bir denetimin yapılmasının sağlanması amaçlarıyla kurulan ihtisas 
gümrükleri konusunda sektör tarafından dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şöyledir: 

1. Uzakdoğu ülkelerinden yapılan tekstil ürünleri ithalatının yerli sanayi üzerinde yarattığı hak
sız rekabetin önlenebilmesi için tekstil ithalatını kısıtlayacak tedbirlerin alınması zorunludur. Bu 
çerçevede Tekstil ihtisas gümrük müdürlüklerinin sayılarının artırılması gerekmektedir, 

2. İhtisas gümrüklerinde tekstil ve konfeksiyon sektörünü tanıyan, bu konuda eğitim almış, 
gerekli teknik bilgiye sahip uzman personel istihdam edilmelidir. 

3. İhtisas gümrüklerinin yeterli donanımla teçhiz edilmesi gereklidir. Sektör temsilcileri bu 
konuda gerekli teknik ve mali desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtmişlerdir. 

4. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen ithalat da dahil olmak üzere, üçüncü ül
kelerden yapılacak tekstil ve konfeksiyon ana hammaddeleri (kimyevi ve yardımcı maddeler hariç) 
ithalatı ihtisas gümrüklerinden yapılmalıdır. 

Mevcut ihtisas gümrüklerinin sayılarının arttırılması yerine, tüm gümrüklerin teknolojik ve 
beşeri donanım bakımından iyileştirilerek gümrük denetiminde etkinliğin arttırılmasının daha uy
gun olacağı düşünülmektedir. 

3.4.6.3. İthalatta Kıymet Tespiti 
1. Sorun ve Talepler: 

Sektör temsilcilerinin konuya ilişkin talepleri aşağıda belirtilmiştir: 

Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen iplik ve kumaşın, miktar bazında artarken toplam kımet ve 
birim kıymet bazında azalmasının yarattığı haksız rekabet sektörün en önemli sorunlarındandır. 
Gümrük giriş beyannamesi üzerinde beyan edilen eşya miktarından daha fazla miktarda eşya fiili 
olarak ithal edilmektedir. Dampingli, düşük kıymetli, düşük faturalandırılmış ve kayıt dışı yollarla 
gerçekleştirilen tekstil ithalatı yerli üretimi ciddi olarak tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Tekstil it
halatının kısıtlanmasını sağlayacak tedbirler alınmalı; bu çerçevede ithalatta asgari kıymet veya em
sal fiyat uygulaması başlatılmalıdır. 

2. İlgili Mevzuat: 

İthal eşyanın gümrük kıymeti DTÖ Kuruluş Anlaşması eki "GATT'ın 7. Maddesinin Uygulan
masına Dair Anlaşma" hükümlerine göre belirlenir. Bu konuda DTÖ üyesi ülkelerin % 90'ında ve 
Avrupa Birliği'nde aynı mevzuat uygulanmaktadır. Ülkemizde 1995 yılından itibaren uygulanmaya 
başlanan bu mevzuat 5 Şubat 2000 tarihinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na derç edilmiştir. 

İthalatta kıymet tespiti 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 23 ila 31. Maddelerinde yer alan 
hükümlere göre yapılmaktadır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 24. maddesine göre, ithal eşyasının 
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gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta, 
4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 27 ve 28 inci maddelerine göre gerekli düzetmelerin yapıldığı, 
fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır. Bu maddeye göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıy
meti, aynı Kanunun 25. Maddesinin 2. Fıkrasının (a),(b),(c),(d) bentlerinin sırasıyla uygulanmasıy
la belirlenir. 

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 24. ve 25. Maddelerine göre belirlenemeyen ithal eşyasının 
gümrük kıymeti, aynı Kanunun 26. maddesinde belirtilen prensip ve genel hükümlere göre uygun 
yöntemlerle ve Türkiye'de mevcut veriler esas alınarak belirlenir. Ancak söz konusu Kanunun 26. 
maddesi gereğince, gümrük kıymeti belirlenirken; Türkiye'de üretilen eşyanın Türkiye içindeki 
satış fiyatı, gümrük idaresinin iki alternatif kıymetten yüksek olanını kabul etmesini öngören bir sis
tem, eşyanın ihraç ülkesindeki iç piyasa fiyatı, aynı veya benzer eşyanın, 25. Maddenin 2. Fık
rasının (d) bendi hükümlerine göre hesaplanmış kıymeti dışındaki maliyet bedeli, Türkiye'den baş
ka bir ülkeye ihraç edilmek üzere satışmış eşyanın fiyatı, asgari gümrük kıymetleri, keyfi veya fik-
tif kıymetler asas alınamaz. 

Diğer taraftan, tüm Gümrükler Başmüdürlüklerine muhatap ve halen yürürlükte bulunan 
28.12.1998 tarihli 40878 sayılı yazımız ile Uzakdoğu ülkelerinde ortaya çıkan ekonomik kriz 
nedeniyle bu bölge menşeli eşya ithalatında düşük kıymetli fatura kullanılma ihtimalinin yüksek 
bulunduğu, bu itibarla bu bölge menşeli eşya ithalatında düşük kıymetli fatura kullanılma 
olasılığına karşı azami seviyede bulunması gerektiği bildirilmiştir. 

3. Değerlendirme : 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan bir satış
ta ortaya çıkmayan, maliyet hesaplamasına dayanan asgari ithal birim fiyatlarının, fiyat kontrolün
de kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla, herhangi bir sektör için esas alınarak oluş
turulan fiyatların, ithal eşyasının gümrük kıymeti olarak kabul edilmesi ve bu fiyatın altında ithalata 
izin verilmemesi mer'i mevzuatımız ve uluslar arası yükümlülüklerimiz ile bağdaşmamaktadır. 

İthalat sırasında gümrük idaresine beyan edilen kıymetin mevzuata uygunluğu, gerektiğinde 
aynı eşya ve benzer eşya kıymetleri ile de karşılaştırılmak suretiyle, gümrük idareleri tarafından in
celenmektedir. Gümrük idaresince beyan edilen kıymetin doğruluğundan ve gerçekliğinden şüphe 
edilmesi halinde ise kıymet araştırmasına gidilmektedir. Bu çerçevede, ithal edilmek istenilen eş
yanın gümrük kıymetinin gerçeklik ve doğruluğunu tevsik eden ilave bilgi ve belge istenilmekte, 
beyan edilen kıymet konusunda şüpheye düşülmesi halinde gerektiğinde yurt dışı araştırması da 
yapılarak beyanın sıhhati araştırılmakta ve elde edilen sonuca göre işlem yapılmaktadır. Araştırma 
sonucunda beyan edilen kıymetin düşük olduğunun anlaşılması halinde ek tahakkuk çıkarılmak 
suretiyle eşyanın ithali sırasında alınmamış gümrük vergileri tahsil edilmektedir. 

Herhangi bir sektörde zarar veya zarar tehdidi yaratacak şekilde düşük kıymetle ithalat yapıl
ması halinde kamu otoritesinin müdahalesiyle ithalatın durdurulması ticaretin serbestleştirilmesine 
yönelik ve tarafı olduğumuz uluslar arası mevzuata aykırıdır. Düşük kıymetli ithalata karşı tedbir 
olarak, haksız rekabete ilişkin mevzuat hükümlerinin işletilmesi gereklidir. 

İthalat bedelinin bir kısmının açıktan ödenmesi ve kambiyo taahhüdünün yerine getirilmesi 
bakımından ithalata ilişkin evrakın ve faturanın banka üzerinden transfer edilen bedele göre düzen
lenerek işlem yapılması konusunda intikal eden her türlü bilgi ve belge denetim birimlerine intikal 
ettirilecek gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılması sağlanmaktadır. 
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Diğer taraftan, Gümrük İdaresinin Otomasyonu Proje'nin tamamlanması ile birlikte uy
gulamaya başlanılacak olan DATA-Warehouse projesi kapsamında bir kıymet veri tabanı oluş
turulacaktır. Türkiye'yi ithal edilen eşyanın kıymetini içerecek olan bu bilgi bankasının kullanıma 
açılması, kıymet tespiti ve kıymet araştırması konusunda yürütülen faaliyetlerdeki etkinliği ar
tıracaktır. 

Diğer taraftan, Gümrük Müsteşarlığı Komisyona sunduğu bilgi notunda, Gümrük İdaresinin 
Otomasyonu Projesi'nin tamamlanmasını müteakiben, oluşturulacak kıymet veri tabanı ile, kıymet 
tespiti ve kıymet araştırması konusunda yürütülen faaliyetlerdeki etkinliğin artacağını belirtmiştir. 

3.4.6.4. İthalatta Menşe Şahadetnamesi İbrazı ve "Sevk Öncesi İnceleme" Uygulamasının Baş
latılması : 

İthal mallarının kalite, miktar veya fiyatının doğruluğunu kontrol etmek için gerekli olduğu öl
çüde ve gerekli olduğu sürece sevk öncesi incelemeye başvurma imkanı sağlayan DTÖ eki anlaş
malardan biri olan Sevk Öncesi İnceleme Anlaşmasının ülkemizce de uygulanmasını sağlayacak 
olan mevzuat Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü gündemindedir. 

Bu konuya ilişkin olarak tekstil ve konfeksiyon sektöründe farklı iki görüş bulunduğu tespit 
edilmiştir. 

Tekstil sektörü temsilcileri, düşük faturalama ile ithalat yapıldığı bilinen ülkelerden yapılan 
belirli tekstil ürünleri ithalatında Meksika örneği'nde olduğu gibi "ön İthalat İzni" (DTÖ Sevk Ön
cesi İnceleme Anlaşması) uygulaması getirilmesi gerektiğini ifade ederken, konfeksiyon sektörü 
temsilcileri ise, sevk öncesi inceleme uygulamasına geçilmesinin konfeksiyon ihracat açısından 
olumsuz sonuçlar doğuracağı yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Tekstil sektörü temsilcileri ayrıca, Uzakdoğu ülkeleri menşeli iplik ve kumaşların başka ülkeler 
menşeini taşıyormuş gibi gösterilerek ithal edildiğini belirtmekte ve» menşe yanıltmasının engel
lenebilmesi için tekstil ürünlerinin ithalatında menşe şahadetnamesi aranmasını talep etmektedirler. 
Ancak 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 21 maddesine göre ithalatta menşe şaadetnamenin ibrazı ih
tiyaridir. 

İthal eşyasının orijinal menşe ülkesinin belirlenmesini sağlamak amacıyla ithalatta menşe 
şahadetnamesi aranması uygulamasının, kotaya veya gözetim önlemine tabi tekstil ürünleri it
halatının doğru ve etkin biçimde izlenebilmesini de temin edeceği sektör temsilcileri tarafından dile 
getirilmiştir. 

Diğer taraftan, Gümrük Müsteşarlığınca, Dampinge karşı vergi, kota ve gözetim önlemi gibi 
ticaret politikası önlemlerine tabi tekstil ve konfeksiyon ithalatında, bu önlemlerden kaçınmak 
amacıyla eşyanın menşeinin saptırılması riski karşısında alınabilecek tedbirlere ilişkin olarak bir 
risk analizi çalışması başlatılmış bulunmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerce kurulan sevk öncesi inceleme şirketleri tarafından talep edilen yüksek üc
retler, gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere kaynak transferine yol açmanın ötesinde, güm
rük idarelerince yürütülebilecek faaliyetlerin uluslararası şirketlere devredilmesi de denetim ve kon
trol mekanizmasında da ayrıca sorunlar oluşmasına neden olabilecektir. Uzun sürecek incelemeye 
bağlı olarak sevkiyatın ve ihracatın gecikmesi nedeniyle, ihracatımızın olumsuz yönde et
kilenebileceği hususu da dikkate alınması gereken bir durumdur. Komisyonumuz dampingli fiyatlı 
ve sınırlardan kaçak mal sokulmasına kesinlikle karşıdır. Her türlü denetim yapılarak yurda dam
pingli ve kaçak mal girişi önlenmelidir. 
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Gümrük idarelerinde istenilen otomasyon düzeyine ulaşıldığında, gerekli ekipman ve personel 
ile donatıldığında, denetim ve kontrol mekanizmaları güçlendirildiğinde dile getirilen sorunlar 
önemli ölçüde yararlı olacaktır. 

Komisyonumuz bu projenin bir an önce tamamlanması gerektiğinde görüş birliğine varmıştır. 

3.4.6.5. Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları: Bu konuya ilişkin sektörde iki farklı görüşün ol
duğu tespit edilmiştir. Tekstil sektörü temsilcileri, gerek Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ve 
gerekse gümrüklerdeki yetersiz kontrol ve denetimden dolayı kayıtdışı olarak yurda sokulan tekstil 
ürünleri ithalatından kaynaklanan bir haksız rekabetle karşı karşıya bulunduklarını, ithalattan kay
naklanan haksız rekabete karşı gerekli önlemlerin alınmadığını dile getirmişlerdir. 

Konfeksiyon sektörü temsilcileri ise, ülkemizde üretilen ürünlerden daha yüksek kalitede olan, 
uluslararası rekabetçi fiyatla yurt içinden temin edilemeyen hammaddelerin ve konfeksiyon ihracat
çılarımızın yurt dışındaki alıcılarının tedarik şartı koyduğu ülkelerden ithal edilmesi gereken 
kumaşların serbestçe ithal edilebilmesi görüşünü, savunmaktadırlar. 

Sektör temsilcileri Dahilde İşleme Rejimi uygulamalarından kaynaklanan temel sorunları; 

1. İhracatçıların ihtiyaç duyduğu hammaddelerin uluslararası piyasa fiyatları düzeyinden temin 
edilmesi ancak, takip ve kontrollerin yapılarak ithal edilen bu hammaddelerin iç piyasada kullanıl
masını önleyebilecek takip ve düzenlemelerin yeteri düzeylere çıkarılamaması, 

2. Belge sürelerinin toplu halde uzatılmasına bağlı olarak ihracat taahhütlerinin zamanında 
kapatılmaması, 

3. Gümrük Kanunu ile Dahilde İşleme Rejimi Kararları uygulamalarını uyumlaştırarak bürok
ratik uygulamaların azaltılamaması, 

4. Belge kapsamında yapılan ithalata ait teminatların teyit işlemlerinin uzun sürmesi nedeniy
le, teminatların zamanında geri alınamaması, 

5. Dahilde İşleme Rejimi mevzuatının AB kriterlerine uygun hale getirilmemesi, 
6. Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatlarla taahhütlerin kapatılması, 

7. Belge taahhütlerinin gerçekdışı beyanname ve özel fatura kapsamı ihracatlarla kapatılması, 

8. Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan it
halat ve ihracatların miktar, değer ve trafiğini takip ederek yerli üreticilerin aleyhine bir durum 
oluşup oluşmadığını tespit ederek, gerekli tedbirlerin derhal alınmasını sağlayacak bilgi-otomasyon 
ağının bulunmaması 

Şeklinde sıralanmıştır. 

3.4.6.6. Dahilde İşleme Rejimi: İthalat sırasında alınması gereken vergilerin teminata bağlan
ması suretiyle ithal edilen eşyanın Türkiye'de işlendikten sonra öngörülen sürede ihraç edilmesini, 
işlenmiş ürünlerin ihraç edilmesinden sonra da ithalat sırasında alınmış olan teminatların iade edil
mesini veya ithalat sırasında tahsil edilmiş olan vergilerin iade edilmesini sağlayan, böylece ihracatı 
teşvik etmeyi amaçlayan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir. 

Ülkemizde Dahilde İşleme Rejimi'nin uygulanmasına, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki 
Gümrük Birliği'nin 6 Mart 1995 tarihli ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tamamlanmasın
dan doğan yükümlülüklerimiz çerçevesinde, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren başlanılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 



- 1 0 3 -

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 95/7615 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı, 
31.12.1995 tarihli ve 22510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 

Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretimi 
için gerekli olan (kendilerinin ve/veya yan sanayicilerinin ihtiyacı) hammadde, yardımcı madde, 
yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde (serbest böl
geler hariç) yerleşik firmalar tarafından Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ithali esnasında ticaret 
politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak ithaline 
müsaade edilmektedir. 

Dahilde İşleme İzin Belgeleri; firma müracaatına istinaden, yerli üreticilerin temel ekonomik 
çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi; üretimin katma değer yaratan ve kapasite kullanımını ve ih
racat potansiyelini artıran koşulları sağlaması ve firmanın ihracat performansı ve kapasite raporları 
dikkate alınarak düzenlenmektedir. 

Dahilde İşleme İzin Belgeleri ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince, kapatılmak
tadır. İthal sırasında alınan teminatlar; ihracatın yapıldığının tevsiki halinde iade edilmektedir. 

Dahilde İşleme Rejimi Karan'nı hazırlayan ve uygulamayı yürüten Dış ticaret Müsteşarlığı İh
racat Genel Müdürlüğü'nce Komisyona sunulan bilgi notunda, 1997 yılında Uzakdoğu Asya ül
kelerinde yaşanan fınansal krizinin sonuçları çerçevesinde artan çok düşük fiyatlı elyaf, iplik, ham 
bez ve kumaş ithalatı nedeniyle ülkemiz üreticilerinin karşı karşıya kaldıkları haksız rekabetin ön
lenmesi amacıyla, 2000/4 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 14.maddesinin (b) fıkrasında 
belirtilen "Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz olarak 
etkilenmemesi" hükmü gereğince yapılan ithalatların disiplin altına alınabilmesi için aşağıda 
sıralanan bir dizi önlemler alındığı belirtilmektedir. * 

İmalatçı olmayan ihracatçı firmaların üçüncü ülkelerden yapacakları ithalatlar için Gümrük 
Müsteşarlığınıza sunmuş oldukları ihracat projelerinin Dahilde İşleme İzin Belgesine bağlanmadığı, 

Hambez ve kumaş ithalatı öngörülen Dahilde İşleme İzin Belgeleri sürelerinin altı (6) ay olarak 
sınırlandırıldığı, 

Tüm sektörler için düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinde ithal ve ihraç edilecek ürün
lerin özellikleri ile 8 (sekizli)'li bazda G.T.İ.P.'lerinin belirtildiği, 

Üçüncü ülkelerden yapılacak tekstil ve konfeksiyon ana hammaddeleri (kimyevi ve yardımcı 
maddeler hariç) ithalatı "Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüklerinden" 

AT.R belgesi tevsik edilmek kaydı ile serbest dolaşımdaki tekstil ve konfeksiyon maddelerinin 
ithalatı tüm gümrük müdürlüklerinden, 

EUR-1 belgesi tevsik edilmek kaydıyla EFTA ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması yapmış ol
duğumuz ülkelerden yapılan tekstil ve konfeksiyon maddelerinin ithalatının tüm gümrük müdürlük
lerinden, 

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Dahilde İşleme İzin Bel
gesi kapsamında yapacakları ithalatın tüm gümrük müdürlüklerinden, 

Serbest Bölge'ye ihraç edilmiş olan Türk menşeli tekstil maddeleri ithalatının serbest bölge 
gümrük müdürlüklerinden yapılmasına müsaade edildiği belirtilen bilgi notunda, 
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Dahilde İşleme Rejiminin Avrupa Birliği normlarına uygun hale getirilmesi amacıyla Avrupa 
Birliği ve ülkemiz uygulamaları arasındaki uyumlaştırma ve farklılıkları ortadan kaldırma çalış
malarına devam edilerek; 99/13819 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2000/4 sayılı Dahilde 
İşleme Rejimi Tebliği hazırlanarak yürürlüğe konulduğu, 

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen malın bir başka Dahilde İşleme 
İzin Belgesi'nin ithal edilecek maddeler arasında yer alması ve ihraç edilmesi kaydıyla yurt içinde 
teslimine, mücbir sebep ile fevkalade haller nedeniyle eşyanın kaybı veya tekrar kullanılamayacak 
hale gelmesi halinde ihracat taahhüdünün müeyyidesiz kapatılmasına imkan sağlandığı; 

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılacak ithalatlar nedeniyle ihracatçıların verdikleri 
teminat mektupları yükünü azaltmak amacıyla uygulanmakta olan Teminat Sigortası Sistemi yerine 
% 10 nispetinde indirimli teminat uygulamasına; 

Marmara Bölgesi'nde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen ihracatçılarımıza, ek süre 
ve taahhütlerinin müeyyidesiz kapatılmasına imkan; 

14.10.1998 tarih ve 23493 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/11766 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile, münhasıran Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren ve Dahilde İşleme İzin 
Belgesine sahip firmaların belge kapsamında yurtiçi hammadde alımlarında, 3065 sayılı KDV 
Kanununun 11.maddesi 1.fıkrasının (c) bendi hükmüne göre işlem yapılmasına imkan sağlanarak 
KDV tecil-terkin sisteminin uygulanmasına geçildiği, sözkonusu kararname uygulamaya bütün sek
törleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi nedeniyle 16.05.2001 tarih ve 24404 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan 16.05.2001 gün ve 2001/2325 sayılı kararname ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

4458 sayılı yeni Gümrük Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle, 1615 sayılı eski Gümrük 
Kanunu'nun 118 ve 119.maddeleri çerçevesinde yapılan geçici kabul ve geçici muafiyet uy
gulamalarının kaldırılması nedeniyle; özellikle tekstil ve konfeksiyon ve deri sektörlerinde yardım
cı malzeme olarak kullanılan eşyanın geçici kabul yoluyla getirilebilmesi için 2000/6 sayılı Tebliğ 
hazırlanarak aynı uygulamaların devamına imkan sağlandığı, 

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe kayıt dışı işlemlerin engellenmesi ve ihracatçıların maruz 
kaldıkları haksız rekabetin önlenmesini teminen deri-deri mamulleri hariç olmak üzere özel 
faturaların tekstil ve konfeksiyon sektörüne ilişkin Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne 
sayılması uygulamasına, 19/1/2001 tarih ve 24292 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 
2001/1 sayılı Tebliğ ile son verildiği, 

Sözkonusu konu bilgi notunda yer alan diğer hususlardır. 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ilgili birimlerince yürütülmekte olan ve yukarıda zikredilen kararların 

tekstil ve konfeksiyon sektörü açısından önemli faydalar sağladığına olan kanaatinin yanısıra, 
Komisyon, Gümrük ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları arasında koordinasyonu sağlayacak ortak karar 
alma mekanizmasının geliştirilmesinin önemli olduğu kanaatine sahip olmuştur. 

Gümrük Müsteşarlığınca Komisyona sunulan bilgi notunda ise, 04.11.1999 tarihli ve 23866 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu'nun 108. ila 122. Maddelerinde Dahilde İşleme Rejimi'ni düzenleyen hükümlere yer veril
diği belirtilmektedir. 

Söz konusu bilgi notunda ayrıca, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, dahilde işleme izinlerinin 
gümrük idarelerince verildiği, izin kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemlerin de gümrük idareleri 
tarafından izlendiği ifade edilerek, topluluk üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını etkileyecek 
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nitelikte olan dahilde işleme izinlerinin Avrupa Birliği Komisyonu tarafından verilmekte olduğu, 
Komisyon tarafından verilen dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirilen ithalat, ihracat ve 
taahhüt kapatma işlemlerinin ise yine gümrük idareleri tarafından yapıldığı belirtilmektedir. 

Dahilde İşleme Rejimi'nin ülkemizdeki uygulamasında, madde politikalarının belirlenerek, 
Dahilde İşleme Rejimi'nin en etkin şekilde uygulanmasının sağlanması için, uygulamanın yürütül
mesinde izinin verilmesi, izin kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinin takibi, 
izinin öngördüğü taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü ve gerektiğinde müeyyide 
uygulanması gibi gümrük idaresinin yapması gereken takiplerin gümrük idarelerince realize edil
mesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesini temine yönelik olarak, ilgili 
Müsteşarlıklar arasında koordinasyon ve iletişimi sağlayacak, birlikte karar alınmasını temin 
edecek Daimi Çalışma Gruplarının oluşturularak, işlerlik kazandırılmasında Komisyonca fayda 
mülahaza edilmektedir. 

Dahilde İşleme İzin Belgelerine Karar ve Tebliğlerle global ek süre verilmesi, Komisyonca, 
Dahilde İşleme Rejiminden beklenen faydayı azaltan ve yerli üreticiler aleyhine haksız rekabet 
doğuran bir husus olarak algılanmaktadır. 

Bu itibarla Komisyon, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın takibini zorlaş
tıran, gerek sektör ve gerekse de firma bazında ihracat performansının gelişmesini engelleyen 
Dahilde İşleme İzin Belgelerine Karar ve Tebliğlerle ek süre verilmesi uygulamasına son verilerek, 
ithal edilen ürünlerin makul süreler içerisinde yurt dışına çıkarılmasını sağlayacak uygulamaların 
benimsenmesinde fayda mülahaza etmektedir. 

Diğer taraftan, gerek Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında ve gerekse de kati, serbest 
olarak gerçekleştirilen ithalat kapsamında yapılan kayıtdışı, gerçek olmayan ithalatın önlenmesi, 
ayrıca Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhütlerinin düzgün takip edilebilmesi, Dahilde İşleme Rejimi 
kapsamında yapılan ithalat ve ihracatlar ile ilgili olarak ilgili birimlerin aynı gün içinde bilgilen-
dirilebilmesine yardımcı olacak gümrük işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesinin en 
önemli etken olduğu düşünülmektedir. 

3.4.7. İhracatta Kota Sorunları: Tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatımızın % 65'i Avrupa 
Birliği ülkelerine, % 15'i Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. 
ABD ve AB ülkelerinin tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik dış ticaret politikaları tekstil ve 
konfeksiyon ihracatımızı doğrudan etkileyen unsurlardır. 

3.4.7.1. Amerika Birleşik Devletleri : Raporun birinci bölümünde de belirtildiği üzere, Tür
kiye'nin ikinci büyük pazarı olan ABD'ye yönelik ihracatta ilk kez 1985 yılında başlayan ve halen 
21'i tekstil, 21'i konfeksiyon olmak üzere toplam 42 kategoride devam etmekte olan miktar kısıt
lamaları, ABD ile olan tekstil konfeksiyon ticaretimizdeki gelişmenin seyrini belirleyen ve Tür
kiye'nin bu pazardaki payını artmasını engelleyen en önemli unsurdur. 

Komisyon çalışmaları süresince, sektör temsilcileri, ABD'ne yönelik ihracat artışını sınırlayan 
kota probleminin bir an önce aşılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulması hususunu sık sık 
dile getirmişlerdir. 

Dış Ticaret Müsteşarlığını temsilen Komisyon çalışmalarına katılan yetkililerce yapılan açık
lamalarda, miktar kısıtlamalarının 42 kategori ürünü kapsamasına karşın, ihracatın % 50'sinden 
daha büyük bir kısmını 5-6 kategorinin oluşturduğu, özellikle bu kategorilerde ihracatçıların kota 
ihtiyacı mevcut esneklik hakları da kullanılmasına rağmen karşılanamadığı ifade edilmiştir. Yapılan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 



- 1 0 6 -

açıklamalarda, ihracatında sıkışıklık yaşanan ürün kategorilerinin sırasıyla kategori 
338/339/638/639 (örme tişört ve bluzlar), kategori 347/348 (pantolon ve şortlar), kategori 350 (bor
nozlar), kategori 351/651 bayan gecelik ve pijamalar), kategori 361'den (pamuklu çarşaf) oluştuğu 
belirtilmiştir. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Komisyona sunulan bilgilerde, yaşanan kota sorunlarını aş
mak amacıyla, ilki 1995 yılı Temmuz ayında Cenevre'de, ikincisi 1998 Nisan ayında yine Cenev
re'de ve üçüncüsü de 1999 Eylül'ünde Vaşington'da olmak üzere toplam üç müzakere sonunda üç 
anlaşma imzalandığı, sıkıntı yaşanmakta olan kategorilerde ciddi oranda rahatlık sağlayacak ilave 
esneklik haklarının edinildiği, ancak, gerek ABD'ye yönelik sürekli artış trendinde olan tekstil ve 
konfeksiyon ihracatımız gerekse tüm bu anlaşmalar sonucu sağlanan ilave esnekliklerin 2000 yılın
da son bulması ile başta kategori 347/348 (pantolonlar) ile kategori 361 (pamuklu çarşaf) olmak 
üzere mezkur kategorilerde yeniden sıkıntı yaşanmasına neden olduğu belirtilmektedir. 

Anılan Müsteşarlıkça ayrıca, söz konusu sorunun aşılması için gerekli bürokratik girişimlerde 
bulunulmuş olmasına rağmen bugüne kadar bir sonuç alınamadığı ifade edilmiştir. 

Bu itibarla, tekstil ve konfeksiyon ihracatımız için önemli pazar konumunda olan ABD'nin 
kendi ulusal çıkarları doğrultusunda uyguladığı sektörel politikaları makul karşılanabilir olarak 
kabul etmekle.birlikte, ABD'nin tekstil ve konfeksiyon sektörünü dış rekabete daha fazla açma 
eğilimi içerisinde olduğu bir dönemde, tekstil ve konfeksiyon ihracatımızda uygulanan miktar kısıt
lamalarında esneklik sağlanmaması konusundaki katı tutumunu, iki ülke arasındaki stratejik işbir
liği anlayışına uymayan bir yaklaşım olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek gerekmektedir. 

ABD firmalarının, Türk firmalarının yıllar içerisinde geliştirdiği "know-how" ve kaliteli üretim 
anlayışını kabul ederek siparişlerini Türkiye'ye yönlendirdikleri ve ülkemizin ekonomik istikrara 
kavuşmak için her şeyden daha fazla ihracata yöneldiği bir dönemde, iki ülke arasındaki stratejik 
işbirliği anlayışını her zaman vurgulayan ABD yönetimi nezdinde, tekstil ve konfeksiyon ihracatın
da yaşanan kota sorununun aşılmasını teminen hükümetimiz tarafından da gerekli girişimlerde 
bulunulmasında fayda mülahaza edilmektedir. 

3.4.7.2 . ABD ile Yapılabilecek Tercihli Ticaret Anlaşması: 

NAFTA ve CBI tercihli ticaret anlaşmaları, ABD ile NAFTA ve ABD ile CBI ülkeleri arasın
da imzalanan anlaşmalar olup, tercihli ticaret anlaşmalarına verilebilecek iyi örneklerdir. Bu tercih
li ticaret anlaşmaları bir taraftan NAFTA ve CBI ülkelerinin ABD'ye olan ihracatlarını artırmalarına 
yardımcı olurken, diğer gümrüksüz ihracattan faydalanabilmek için belli orandaki hammaddelerin 
ABD kaynaklı olması bu anlaşmalar ile şart koşulduğu için ABD'nin ihracatını da olumlu yönde et
kilemektedirler. 

1985 yılında ABD ile İsrail arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması da İsrail'in ABD'ye ih
raç ettiği endüstriyel ürünlerin çoğuna gümrük muafiyeti tanınabilmesine imkan sağlamıştır. 
ABD'den İsrail'e ihraç edilen ürünler de benzer şekilde gümrük muafiyetlerinden faydalanmaktadır
lar. Ayrıca, bu anlaşma ile İsrail ve anlaşmaya üye diğer ülkelerin ortaklığıyla, QIZ (Qualifying In-
dustiral Zones) olarak adlandırılan endüstri bölgelerinde üretilen ürünlerin ABD'ye ihracatlarında 
da İsrail'de üretilen ve ABD'ye ihraç edilen ürünlere tanınan avantajlar geçerlidir. 

ABD ve İsrail'in destekleri ile benzer şekilde hazırlanacak bir tercihli ticaret anlaşması Türkiye 
ile adı geçen ülkeler arasındaki ticareti zenginleştirme imkanı sağlayacaktır. Belli oranda, % 15 gibi, 
hammaddenin ABD'den ithal zorunluluğu ile ABD'nin pamuk, iplik, kumaş, makine, ambalaj ve 
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benzeri ürünleri Türk ihracatçıları tarafından satın alınarak yeni ihraç ürünleri üretilecek ve bu 
ürünlerin ABD'ye gümrüksüz olarak ihracatı mümkün olabilecektir. Böyle bir tercihli ticaret anlaş
ması ABD'nin tarımsal ve endüstriyel ihracatını artırırken Türkiye'nin ihracatına da kota ve gümrük 
vergisi ile ilgili sorunları azaltması ve rekabet gücünü artırması yoluyla katkıda bulunacaktır. 

3.4.7.3. Avrupa Birliği: Avrupa Birliği ülkeleri ile ülkemiz arasında Gümrük Birliği oluşturan 
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)'nın Türk tekstil ve konfeksiyon sektörü açısından değer
lendirilmesi raporun birinci bölümünde yapılmıştır. 

Komisyon çalışmaları sırasında, sektör temsilcileri tarafından, AB'nin Ortak Ticaret 
Politikalarının üstlenilmesi çerçevesinde uygulanmaya başlanan ortak gümrük tarife oranlarının, 
tekstil ve konfeksiyon sektörü açısından zamansız ve aşırı bir liberalizasyona neden olduğu, ulus
lararası rekabete karşı sektörün gümrük tarife oranları ile korunabilme imkanının yitirildiği, buna 
karşın tekstil ve konfeksiyon sektöründen çekilmekte olan AB'nin üçüncü ülkelerle gerçekleştirdiği 
ikili anlaşmalarda ülkemiz şartlarını dikkate almaksızın verdiği tavizlerle aleyhimize olan geliş
melere neden olduğu ifade edilerek, 1/95 sayılı OKK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde gerekli ön
lemlerin alınması talep edilmiştir. 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği'nin tamamlanmasına ilişkin 1/95 sayılı Or
taklık Konseyi Kararı'nın ilgili hükümleri ile Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin Ortak Gümrük 
Tarifesi'ne uyum sağlayacağını hüküm altına alınmış olup, Türkiye'nin tek taraflı olarak OGT had
lerini yükseltmesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan, söz konusu Kararın 14. maddesinin 3. fıkrasında "Türkiye 1. fıkrada öngörülen
den farklı vergileri geçici olarak askıya almayı veya yeniden uygulamayı planladığı durumlarda, 
Topluluğa derhal bilgi verecektir. Bu Kararlarla ilgili danışma temasları Gümrük Birliği Ortak 
Komitesi'nde yapılacaktır." ifadesi yer almaktadır. 

Ayrıca, Kararın "Korunma Tedbirleri" başlıklı 61. maddesi ile Katma Protokolün 60. mad
desinde belirlenen korunma tedbirleri mekanizmaları ile usullerinin geçerliliğini koruyacağını teyit 
etmişlerdir. Katma Protokolün 60. maddesinde "Türk ekonomisinin bir faaliyet sektörünü veya dış 
mali istikrarını tehlikeye düşürecek ciddi bozukluklar ortaya çıkar veya Türkiye'nin bir bölgesinin 
ekonomik durumunun bozulması şeklinde güçlükler belirirse, Türkiye gerekli korunma tedbirlerini 
alabilir. Bu tedbirler ve bunların uygulama usulleri Ortaklık Konseyine geciktirmeksizin bildirilir." 
denilmektedir. 

Belirtilen hususlar çerçevesinde, Türkiye pazarında rahatsızlık yaratan üçüncü ülke menşeli 
tekstil mamullerine karşı, "1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı"nda yer aldığı gibi, Or
tak Gümrük Tarifesi'nin yükseltilebilmesi dahil her türlü tedbirin değerlendirmeye alınmasında fay
da mülahaza edilmektedir. 

Diğer taraftan, tekstil ve konfeksiyon sektörünü dış rekabete karşı korumak istmeyen AB'nin, 
gerek üçüncü ülkelerle gerçekleştirdiği ikili anlaşmalarda ve gerekse de DTÖ Tekstil ve Giyim An
laşması hükümleri çerçevesinde, "Entegrasyon Listeleri"nin hazırlanmasında, ülkemiz ve sektör 
görüşünün alınması noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğinin AB tarafına iletil
mesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği oluşturan 1/95 sayılı Ortaklık Kararı'nın 16. mad
desine göre, Türkiye AB'nin tercihli ticaret rejimini üstlenmek durumundadır. 
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Bu çerçevede, EFTA, 12 Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkesi ve İsrail ile AB'ninkine benzer Ser
best Ticaret Anlaşmaları imzalanmış ve son dört yıl içerisinde yürürlüğe girmiştir. Bunlar; İsrail (1 
Mayıs 1997), Romanya (1 Şubat 1998), Litvanya (1 Mart 1998), Macaristan (1 Nisan 1998), Es-
tonya (1 Temmuz 1998), Çek ve Slovak Cumhuriyetleri (1 Eylül 1998), Bulgaristan (1 Ocak 1999), 
Polonya (1 Mayıs 2000), Letonya (1 Haziran 2000) ve Makedonya (1 Şubat 2000) 

Diğer taraftan Fas, Mısır, Faroe Adaları, Hindistan, Filistin ve Tunus ile görüşmeler halen 
devam etmektedir. Ürdün, Malta, Güney Afrika ve Meksika'ya taslak anlaşma metinleri iletilmiş 
olup, cevap beklenmektedir. 

Türkiye'nin bu ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması akdetme isteği, öncelikle Türkiye-AB iliş
kilerinde tercihli ticaret politikası önlemlerini üstlenme yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. 
Diğer ve asıl önemli unsur ise Türkiye'nin söz konsu anlaşmaları imzalayarak, anılan ülkelerin 
pazarlarına AB ile eşit koşullarda girme imkanını elde etmeye çalışmasıdır. 

3.4.8. Eğitim ve Ar-Ge: Tekstil ve konfeksiyon dünyada rekabetin en fazla yaşandığı sektör
lerin başında gelmektedir. Gelişmiş ülkelerin dahi halen terketmek istemedikleri tekstil ve konfek
siyon sektöründe, dünya ticareti 2005 yılına kadar miktar kısıtlamalarına tabi olacaktır. 

Bugün için ticaretin önündeki en büyük engel olarak görünen kotaların 2005 yılında sona er
mesiyle birlikte ticaret serbestleşecek ve rekabet daha da şiddetlenecektir. Türkiye gibi sermayenin 
pahalı ve işgücü maliyetlerinin giderek arttığı ülkelerde rekabeti aşmanın en önemli yolu üretim 
kalitesini artırmak, moda ve marka yaratmaya yönelmek olarak görülmektedir. Kaliteli üretim, yeni 
teknoloji makine parkının yanısıra bu teknolojiyi kullanabilecek vasıflı ve verimi yüksek işgücünü 
zorunlu kılmaktadır. Tasarımdan hammaddeye, kesimden dikime, örme ve dokumadan boya ve ter
biyeye, ambalajlamadan pazarlamaya dek bir çok aşamada verimli işgücüne gereksinim bulunmak
tadır. 

Ülkemizde bu alanda eğitim veren ve en önemli sanayi sektörümüze destek olacak ölçüde Mil
li Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve meslek yüksek okulları ile Üniversitelerimizde teks
til mühendislikleri bölümleri var olmakla birlikte mevcut okulların bazılarının öğretmen eksiği, 
bazılarının ekipman eksiği ile kaşı karşıya bulunduğu, bazılarının ise yer seçiminde hatalar olduğu 
hatta daha da önemlisi hangi branşlara hangi bölgelerde ihtiyaç duyulduğunun tespiti açısından 
özel sektörle yeterli derecede işbirliği bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Tekstil ve konfeksiyon sanayii çok sayıda ve üretim teknikleri açısından önemli farklılıklar 
gösteren alt sektörlerden oluşmaktadır. Bu da eğitimde uzmanlaşmayı gerektiren bir husustur. Tür
kiye'de Ege Üniversitesi dışında tekstil mühendisliği bölümlerinin hepsinde tek tip tekstil mühen
disi yetiştirilmektedir. 

Türkiye'nin en büyük ve yaygın sanayii olmasına ve Türkiye ihracatının % 35-40'ını tek başına 
sağlamasına rağmen Türk Üniversitelerinde bir tane bile Tekstil İşletmeciliiği veya Moda Pazar
lamacılığı Bölümü yoktur. 

Dünya'nın 8.Büyük kimyasal lif ve iplik üreticisi olmamıza ve Dünya'nın 6-7. büyük boyar-
madde ve tekstil kimyasalları tüketen ülkesi olmamıza rağmen Türk Üniversitelerinde bir tane bile 
Tekstil Kimyası Bölümü yoktur. 

Son yıllarda Dünya'nın 2. büyük tekstil yatırımı yapan ülkesi olmamıza rağmen Türk Üniver
sitelerinde bir tane bile Tekstil Makineleri bölümü yoktur. 
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Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii çok büyük başarılar sağlamış ve ülkenin lokomotif 
sanayii haline gelmiştir. Doğru veya yanlış yapılan büyük yatırımlar sonucunda sanayiinin kapasite 
ve teknoloji problemi yoktur, ancak çok ciddi boyutlarda "her düzeyde iyi yetişmiş ve uzmanlaşmış 
eleman" sıkıntısı bulunmaktadır. Bu nedenle tekstil eğitim-öğretiminin kalitesinin artırılması ve 
yukarıda sayılan yeni alanlarda da elemanların en iyi şekilde yetiştirilmesi şarttır. 

Türkiye'de kurulu bulunan üniversiteler incelendiğinde ülke ekonomisine pek fazla katkıda 
bulunmayan alanlar için bile fakültelerin kurulmuş olduğu görülmektedir. Ancak ülkenin ekonomik 
olarak lokomotif sanayii durumunda olan ve çok büyük yatırımlara sahip bulunan tekstil ve konfek
siyon sektörü için eleman yetiştiren bir tane bile Tekstil Fakültesi bulunmamaktadır. Tekstil mühen
dislerinin eğitim-öğretimleri çeşitli fakülteler içinde sıkışıp kalmış tekstil mühendisliği bölümleri 
tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum da tekstil sanayiinin Türkiye için sahip ol
duğu önemi ve büyüklüğü açısından bakıldığında büyük bir tezat meydana getirmektedir. Bu neden
le Türkiye'de acilen Tekstil Fakültelerinin oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için Ege, 
İstanbul Teknik ve Uludağ Üniversiteleri bünyesinde bulunan Türkiye'nin en eski ve en gelişmiş 
Tekstil Mühendisliği Bölümlerinin Tekstil Fakültelerine dönüştürülmelerinde yarar vardır. 

Kurulacak olan bu Fakülteler "Tekstil Mühendisliği Fakülteleri" olmayıp, "Tekstil Fakülteleri" 
olacaklardır. Zira bu Fakülteler bünyesinde müstakil program uygulayan en az üç Tekstil Mühen
disliği (Tekstil Teknolojisi-iplik, dokuma, örme; Tekstil Terbiyesi; Konfeksiyon) bölümünün yanın
da Tekstil Makineleri, Tekstil Kimyasal, Tekstil İşletmeciliği ve Moda Pazarlamacılığı., gibi bölüm
ler de yer alacaklardır. 

Diğer taraftan, konfeksiyon sektöründe, işgücü ve teknoloji kullanımına bağlı olarak işletme 
verimliliğini artıracak, tekstil sektöründe ürün komposizyonunu zenginleştirip, katma değeri yük
sek ürünlerin geliştirilmesini sağlayacak AR-GE faaliyetlerine gerekli önemin verilmediği, 
bütünüyle sektörde AR-GE bilincinin gelişmediği ve AR-GE faaliyetleri için ayrılan kaynağın son 
derece yetersiz olduğu tespit edilmiştir. 

Zengin bilgi toplumu ülkelerde ve hatta G.Kore ve Tayvan'da AR-GE faaliyetleri için ayrılan 
kaynak Gayrisafı Milli Hasıla'nın % 2.5-3,5'u civarında iken, Türkiye'de G.S.M.H.'nın sadece % 
0,5'i kadar bir pay AR-GE faaliyetlerine ayrılmaktadır. Ülke ekonomisinin ve ihracatının lideri olan 
Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii'nin, Türkiye'nin bu zaten son derece yetersiz olan AR-GE har
camaları içerisindeki payı ise sadece % 1,5'tur. Bu çok önemli eksikliğin ve çelişmelerin giderilmesi 
amacıyla tekstil ve konfeksiyon sektörünün AR-GE faaliyetleri için daha fazla kaynak sağlanması 
şarttır. 

Dünya tekstil ticaretinde kotaların tamamen kalkacağı 2005 yılma kadar geçecek olan 4 yıl
lık sürenin son derece verimli kullanılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı, 
YÖK, TÜBİTAK, KOSGEB, TSE ve Milli Prodüktivite Merkezinin tekstil ve konfeksiyon eğitim 
ve öğretimi, AR-GE ve yayın hizmetleri için daha fazla kaynak ayırmalarının sağlanması ve gerek 
kendi aralarında gerekse sektör ile yapabilecekleri işbirliğinin somutlaştırılarak bir program 
dahilinde hayata geçirilmesi de büyük önem arzetmektedir. 

3.4.9. Çevre Etkisi: Tekstil sanayiinin alt sektörleri arasında özellikle tekstil terbiye (boya-ap-
re) alt sektörü önemli bir su tüketicisidir. Su olmadan terbiye sanayii olmaz. Türkiye'de 1 kg örgü 
kumaşın terbiyesi için kullanılan ortalama su miktarı 110 litre'nin, 1 kg dokuma kumaş için de 130 
litre'nin üzerindedir. Buna göre Türk Tekstil Terbiye Sanayii'nin şu andaki günlük su tüketimi 
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350.000 m3 (ton) civarındadır ve bu sanayi tam' kapasite ile çalıştığında bu rakam 600.000 ton'u 
geçecektir. (4 kişilik bir ailenin ayda 15-20 m3 su tükettiği kabul edildiğinde, bu 4-5 milyonluk bir 
nüfusun su tüketiminden daha yüksek bir rakamdır). 

Tekstil sanayii, kullandığı suyun büyük bir kısmını yer altı su kaynaklarından kendi imkan
larıyla sağlamaktadır. Fakat, tekstil terbiye sanayiinin % 60'ının yoğunlaştığı Trakya (özellikle Çor
lu, Çerkezköy) ve Bursa'da yer altı su kaynaklan süratle azalmaktadır. Bu nedenle yeni işletmeler 
kurulur iken DSİ raporlarına önem verilmesi şarttır. 

Tekstil sanayii orta düzeyde bir su kirleticisidir ve tekstil sanayii (özellikle boyahane)atık 
suları, esasında tehlikeli olmayan renk dışında, kolaylıkla arıtılabilmektedir. Ancak arıtma tesis
lerinin kurulması ve özellikle çalıştırılması, sanayicilere önemli bir ek yük getirdiğinden, hala arıt
ma tesisi olmayan veya göstermelik olarak kurulmuş arıtma tesislerini çalıştırmayan işletmelerin 
sayısı, ihmal edilmeyecek kadar çoktur. Bu tip tesisler, yalnız çevreyi kirleterek değil, aynı zaman
da yurtdışında Türkiye'nin geri kalmış bir ülke imajına sahip olmasına neden olarak ve aratma tesis
lerine sahip olan ve bunları çalıştıran işletmelere karşı haksız rekabete yol açarak da zararlı olmak-

> tadırlar. 

Bu nedenlerle tekstil ve özellikle de tekstil terbiye sanayiinde bu tasarrufu ve atık suların daha 
iyi arıtılmasını sağlamaya yönelik her türlü AR-GE faaliyetleri öncelikle ve en üst düzeyde teşvik 
edilmelidirler. Bu konularda yapılacak yatırım ve çalışmalar da mümkün olduğunca desteklen
melidirler. 

Hızlı sanayileşme, yetersiz kontrol ve bilinçsizlik sonucu birçok tekstil fabrikasının kıymetli 
tarım alanlarına kurulması sonucu, bu alanların tarımsal amaç dışı kullanılması yoluyla çevre hak
kı ihlal edilmiştir. Müsebbiblerinin cezalandırılmaları şarttır. Ancak son 10 senede yaşanan hızlı ve 
bilinçsiz tekstil sanayi yatırımlarından sonra, bu yatırımların yoğunlaştığı bölgelerin yetkililer 
tarafından tekrar gözden geçirilerek, bu alanların hala kıymetli tarım alanları olup olmadığının 
yeniden tespitinde de yarar vardır. 

3.4.10. Organizasyon : Komisyonun gerek illerde yapmış olduğu ziyaret sırasında gerekse 
Meclis çalışmalarında hem tekstil hem de hazır giyim sektörlerinde dernekler sanayi ve ticaret 
Odaları, meslek komiteleri, sendikalar, ihracatçı birlikleri adı altında çok sayıda örgütlenmeler ol
duğu tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu örgütlenmelerin kendi içinde bir tutarlılığı olmakla 
beraber görüş ayrılıklarının sektöre hakim olduğu, birlikte hareket ederek ortak çıkarlar geliştirme 
noktasında bir anlayışın bulunmadığı kanaatına varılmıştır. 

Diğer taraftan, sektörle ilgili konularda yasal düzenlemelerde bulunan, uygulamaları yürüten 
kamu kurumları arasında da koordinasyon ve iletişim eksikliği bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Bu itibarla, gerek kamu kurumları arasında ve gerekse de özel sektörde birliktelik sağlayacak, 
her iki kesimin birlikte hareket ederek, ortak karar alınmasına imkan tanıyacak bir kurumsallaş
manın sağlanmasında Komisyonumuzca fayda mülahaza edilmektedir. 

Bu itibarla, tekstil ve hazır giyim sektöründe ve bağlantılı diğer sektörlerde üretim, ithalat, ih
racat, maliyet, tüketim, pazarlama gibi konularda ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip et
mek, istatistik verileri temin etmek ve değerlendirmek, mevcut ve ortaya çıkması muhtemel sorun
ları tespit etmek ve çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak suretiyle sektörün rekabet gücünü artır
mak ve gelişmeler karşısında gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesini sağlamaya yönelik olarak 
kamu kesiminin ilgili birimleri ile ve özel sektörden ilgili tüm tarafların katılımının sağlandığı bir 
platform oluşturulmasında yarar vardır. Bu amaçla; 
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1. DPT Müsteşarlığınca Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması öncesi geçici olarak 
oluşturulan "Tekstil ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu" nda sektörle ilgili tüm kamu ve özel 
sektör kurum ve kuruluş temsilcileri yer almaktadırlar. Bu komisyonun sürekli hale getirilmesi 
kanunlara uygundur ve Başbakan adına DPT Müsteşarlığı'nın yetkisindedir. 

Sürekli hale getirilecek bu Özel İhtisas Komisyonu'nun yeniden düzenlenmesi gereken alt 
komisyonları mevcuttur. Alt komisyonlar gerekli görülen sıklıkta, fakat en azıyla Ocak, Nisan, 
Temmuz ve Ekim aylarının ilk haftası içerisinde toplanmalı, gerek duyulduğunda da alt komisyon 
başkanları biraraya gelmelidirler. 

Tekstil ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu'nun geniş katılımlı olağan toplantısı ise, her 
yıl Haziran ayında yapılmalı ve gerektiğinde olağanüstü toplantılar yapılması da mümkün olmalıdır. 

Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarının sekretarya hizmetleri, DPT ve Dış Ticaret Müsteşarlık
larının oluşturacakları bir organizasyon tarafından sağlanmalıdır. 

2. özel sektör için bir örgütlenme modeli önermek Komisyonumuzun görevi olmamakla 
beraber, yukarıda da belirtildiği gibi, bu hususta büyük bir eksiklik duyulmasına rağmen, sektör alt 
kuruluşları yetkilileri, aralarındaki görüş ayrılıkları ve çıkar çatışmaları nedeniyle, biraraya gelerek 
tüm tekstil ve konfeksiyon sektörünü kapsayacak bir üst kuruluş oluşturamamaktadırlar. Bu neden
le Komisyonumuz, sektörün alt sektörleri arasındaki koordinasyonu ve birlikteliği sağlamak üzere; 

a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Kurulu'ndan birisi teks
tilci ve birisi hazır giyimci olmak üzere iki, 

b) İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliğinden bir, 
c) İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliğinden bir, 
d) Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikasından bir 
e) Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nden bir 
Yetkilinin katılacağı bir "Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü İcra Kurulu" nun oluşturulmasında 

yarar görmektedir. 
3. Kamu kesimindeki ilgili kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması için; 
a) Maliye Bakanlığı (Gelirler Genel Müdürlüğü); 

b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Sanayi Genel Müdürlüğü); 
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 
d) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı; 
e) Çevre Bakanlığı; 
f) Millî Eğitim Bakanlığı (Kız ve Erkek Mesleki Eğitim Genel Müdürlükleri); 
g) DPT Müsteşarlığı; 

h) Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, AB Genel 
Müdürlüğü, Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü); 

i) Hazine Müsteşarlığı (Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü); 
j) Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü); 
k) Eximbank; 

t) YÖK'ün 
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Sektörle ilgili yetkililerinin katılacağı bir "Tekstil ve Hazır Giyim Koordinasyon Kurulu" oluş
turulmalıdır. 

Bu kurulun sekretarya hizmetleri Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca sağlanmalıdır. Bu kurul, olağan 
olarak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk haftası içerisinde toplanmalıdır. Olağanüstü 
olarak da toplanabilecek kurulun toplantılarına gerektiğinde Tekstil ve Hazır Giyim Özel İhtisas 
Komisyonu Alt Komisyon Başkanları ile Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü İcra Kurulu üyelerinin de 
katılabilmeleri mümkün olmalıdır. 

3.4.11. Teknik Tekstiller : Üretimlerinde ileri teknoloji katkıları ve üretim teknikleri kullanılan 
ve,veya günlük teknik ihtiyaçlarda kullanımı artan yüksek katma değerli tekstillere Teknik Tekstil
ler demekteyiz.Tarım, İnşaat, Ev tekstilleri, Sağlık tekstilleri, Çevre, Anbalaj, Ulaştırma araçları yan 
ürünleri, Spor ve korunma malzemeleri yapımı ve mühendisliğin değişik alanlarında kullanım yeri 
bulmaktadırlar. 1985'te 33 Milyar, 1995'te 50 Milyar $ Ciro yapan ve 2005'te Pazar paylarının 70 
Milyar $*ı geçeceği Öngörülen dünya cirosunda Türkiye'nin payı yok denecek kadar azdır. Ülkemiz 
tabii ve sentetik elyaf üretimi ve çeşitli karışımları oluşturabilecek üretim kapasitelerine çoklukla 
sahiptir ve know-how alımı ile üretimini bu sahalarda yoğunlaştırabilir. Tekstilci ülke olarak anılan 
Türkiye'nin bu pazardan enazından 8-10% pay alması hedeflenmelidir.Aslında ev tekstili, non-
Woven ambalaj ve sağlık tekstilinin ilk bölümlerinde bazı girişimler oluşmuştur.Ancak daha ileri 
teknikleri kullanmak ve ürün çeşidini arttırmak katma değerin maksimizasyonunu sağlayacaktır. 
Sanayicilerimizin bu alana ilgilerini arttırmak maksadıyle İhracatçı Birlikleri ve DEIK Türk 
Amerikan İşkonseyi yürütme kurulunda gerekli ön kararlar aldırılmış ve 16-20 Ekim 2001 tarihin
de ABD Tennessee,Nashwille'de yapılacak IFAI (Endüstriyel Tekstiller Uluslararası Birliği) 2001 
Expo ve Konferanslarına katılım için stand kiralanmıştır.DTM'nin de onayladığı katılımda sanayiin 
geniş temsili için Haziran ortalarında başlatılacak bir tanıtım kampanyası planlanmaktadır. 

TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KULLANIM ALANLARI VE PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 
Miktar 1000 Ton 

Tanm İnşaat Giyim Yer altı Evtekstili Sanayi Sağlık Taşıt Çevre Anbalaj Spor Korunma Toplam 

1995 741 849 647 251 1439 1523 1177 1918 167 423 237 117 9,321 
2005 1021 1266 824 574 2259 2344 1652 2483 305 658 390 215 13,688 
Artış % 37,7 49,1 27,3 128,6 56,9 53,9 40,3 29,4 82,6 55,5 64,5 83,7 46,8 

Değer Milyon $ 

Tanm İnşaat Giyim Yer altı Evtekstili Sanayi Sağlık Taşıt Çevre Anbalaj Spor Korunma Toplam 

1995 3.470 2.680 6.070 1.180 6.300 7.580 6.660 11.480 1.000 1.810 1.570 1.200 50.000 

2005 4.940 4.320 7.640 2.660 9.680 11.560 9.530 14.370 1.610 2.920 2.510 2.230 72.360 

Artış % 42,3 61,2 25,8 125,4 53,6 52,5 43,1 25,1 61,0 61,3 59,8 85,8 44,7 
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IV. BÖLÜM 

4.1. SONUÇ VE ÖNERİLER : 

4.1.1.Sonuç : Gayri Safı Milli Hasıla içindeki payı ve istihdama olan katkısı açısından Tür
kiye'nin en önemli sektörü konumunda bulunan tekstil ve konfeksiyon sektörü özellikle 1980 son
rasında benimsenen dışa açık, ihracata dayalı kalkınma modeliyle beraber büyüme sürecine girmiş 
ve 1980'li yıllarda hem ülke ekonomisi içinde önemli bir gelişme kaydetmiş hem de dünya tekstil 
ve konfeksiyon ticaretindeki artışın çok üzerinde bir ihracat performansı yakalamıştır. 

Ancak, 1990'h yılların ikinci yarısından itibaren gerek iç gerekse dış faktörlerden kaynaklanan 
nedenlerden dolayı sektör ciddi sorunlar yaşamaya başlamıştır. Dış faktörler olarak 
sıralayabileceğimiz hususların başında Gümrük Birliği ile birlikte AB ülkelerine yönelik ihracat
ta kotaların kalkmasına karşın Gümrük vergilerinin AB ülkelerinden yapılan ithalatta sıfıra, üçün
cü ülkelerden yapılan ithalatta ise % 6'lar seviyesine düşürülmesi, dünyada bu sektöre yapılan 
yatırımlar sonucu arzın artması ve beraberinde gelen rekabet ile birim fiyatların düşmesi, 1997 yılı 
Asya ve 1998 yılı Rusya krizlerinin pazarı daraltıcı etkileri ve özellikle Laleli piyasasına çalışan fir
maların pazarlarının küçülmesi, miktar kısıtlamalarının ABD gibi en büyük pazarda halen devam 
ediyor olması sıralanabilir. 

İç faktörler olarak ise, bu sektöre yapılan yatırımların Gümrük Birliği sonrasında hız kazan
ması sonucu kapasite fazlalılığınm oluşması, söz konusu yatırımların kısa vadeli kredilerle finanse 
edilmesi, Türkiye'de finansmanın pahalı ve hacminin dar olması, enerji fiyatlarının rakip ülkelerden 
daha yukarıda olması, işçiliğin giderek pahalı hale gelmesi, firmaların öz sermayelerinin yetersiz
liği, başta pamuk olmak üzere istikrarlı hammadde fiyatlarının oluşamaması, yurt dışı pazarlarda 
dağıtım kanallarına sahip olamama, hem tekstil hem de hazır giyim de moda ve marka yaratma 
konusundaki başarısızlık, araştırma ve geliştirmeye yeterince önem verilmemesi, eğitim konusun
da sektörün büyümesine paralel bir gelişme olmaması, KDV oranlarının yüksek olması nedeniyle 
sektörde kayıt dişiliğin artması ve bunun da haksız rekabete yol açması, KDV iadelerinin öden
mesinde yaşanan problemlerin yol açtığı finansman sorunları, Gümrük Kapılarının sayıca fazla, 
yetişmiş eleman ve ekipman açısından yetersiz kalması gibi hususlar sayılabilir. 

Herşeye rağmen ekonomik göstergeler bu sektörün gözden çıkarılmasının mümkün olmadığını 
göstermektedir. Bu itibarla, sektörün yapısal problemlerinin ve içinde bulunduğu diğer sorunlarının 
çözülerek, gerek içerde gerekse dışarda istikrarlı bir büyüme sürecine girmesi bir zorunluluk arz et
mektedir. Bu bağlamda Komisyonumuzun tespit ettiği, hem devlet, hem özel sektör tarafından 
hem de devlet özel sektör işbirliği ile yapılması gereken hususlar aşağıda Çözüm Önerileri başlığı 
altında açıklanmıştır. 

4.1.2. Çözüm Önerileri: 

4.1.2.1.Tekstil Politikası: 

1. Ülke ekonomisi için taşıdığı büyük öneme rağmen Türk Tekstil Sanayii sahipsizdir. Tekstil 
Sanayii Devlet içinde çeşitli Bakanlıklar ve Müsteşarlıklar bünyesinde en fazla birer Daire Başkan
lığı seviyesinde temsil edilmektedir. Türkiye'nin tekstil sanayii için Hükümetler değiştikçe değiş
meyen uzun vadeli bir devlet politikası yoktur. Dolayısıyla, yapılması gereken en önemli husus, bu 
sahipsizliğe, başı boşluğa ve koordinasyonsuzluğa acilen son vermektir. Bunun için: 

- Kalkınma Planlarının hazırlanması sırasında oluşturulan özel ihtisas komisyonları ve özel ih
tisas alt komisyonları sürekli hale getirilmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 



- 1 1 4 -

- Kamu kesimindeki ilgili kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması için; 
Sektörle ilgili yetkililerinin katılacağı bir "Tekstil ve Hazır Giyim Koordinasyon Kurulu" oluşturul
malıdır. 

- özel sektör kendi içinde yeni bir örgütlenme modeli oluşturmalıdır. 

2. Ulusal bir tekstil politikası geliştirilmelidir. 

3. Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii'nde yeterli üretimi yapılmayan teknik tekstiller gibi 
özel ürünlerin "ürün çeşitliliği sağlayıcı yatırımlar" olduğu göz önüne alınmalı ve kapasite artırıcı 
bu tür yatırımlar kısıtlanmamalıdır. 

4. Sektörün her alanında (üretim, istihdam, ihracat, kapasite vs.) Merkezi Veri Bankası oluş
turulmalıdır. 

5. Sektörün bir bütün olduğu bilinciyle hareket edilerek; çalışanlara yönelik verimliliği ve 
kaliteyi artırıcı eğitimler sürekli gerçekleştirilmeli, buna paralel ücret politikaları izlenmelidir. 

6. Ulusal ve Uluslararası krizlere karşı Hükümet-İşveren-Sendika katılımlı "Kriz Yönetim 
Politikaları" geliştirilmelidir. 

7. Yabancı sermayeyi cezbedebilecek ortam ve mevzuat oluşturulmalı, 
8. Gerek Devletin gerekse sektör temsilcilerinin sağlıklı bir şekilde karar alabilmelerine kat

kıda bulunmak ve gerektiğinde de müdahale edebilmelerine imkan tanımak için Devlet İstatistik 
Enstitüsünün sektöre ilişkin tüm verileri güncel olarak yayınlaması sağlanmalıdır. 

4.1.2.2. Teşvik Uygulama: 
9. Türkiye'de yatırımların ve dolayısıyla sektörlerin yönlendirilmesinde en önemli etken 

"Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu'dur". Ne yazık ki geçmiş dönemlerdeki 
Teşvik Uygulamaları, bir taraftan bazı tekstil alt sektörlerinde aşırı kapasitelerin oluşmasına izin 
yererek, tüm sektöre zarar verirken, diğer taraftan da teşvik alan iyi niyetli kişileri yanıltmıştır. Tüm 
hükümetler, tekstil ve konfeksiyon sektörünü sınırsız teşvik etmiştir. 1995-1998 yılları arasında 
verilen toplam 109.859 milyon dolarlık yatırım teşviğinin 49.618 milyon dolarlık kısmı, % 45,2'si 
tek başına tekstil ve konfeksiyon imalatı sektörüne, verilmiştir. 

Bu nedenle,Teşvik Uygulamaları muhakkak yeniden düzenlenmelidir. Teşvik Belgesi alımı 
sırasında ciddi fizibilite raporları (Pazar araştırması, çevreye uygunluk, su ve elektrik enerjisi yeter
liliği raporları vb. gibi ekleriyle birlikte) istenilmelidir. Bu raporlar ve faturalar uzmanlar tarafından 
(gerektiğinde üniversiteler veya ilgili meslek kuruluşlarından faydalanmak suretiyle) kontrol edil
melidir. 

10. önümüzdeki birkaç yıl başta iplikçilik, tekstil terbiyesi, yuvarlak örmecilik olmak üzere, 
tekstil sektöründe yeni işletmelerin kurulması ve salt kapasite artırıcı yatırımlar teşvik edilmemeli, 
fakat işletmelerin: 

- Kaliteyi artırıcı 
- Prodüktiviteyi artırıcı 
- Darboğaz giderici 
- Enerji, su, yardımcı madde, hammadde tasarrufu sağlayıcı 
- Çevreyi koruyucu 
- Ürün çeşitliliği sağlayıcı 
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Modernizasyon ve yenileme yatırımları ile AR-GE ve hizmetiçi eğitim üniteleri oluşturma 
yatırımları, bölge farkı gözetmeden, öncelikle ve en yüksek oranlarda teşvik edilmelidir. Bu belir
tilen hususlardan en az birini yerine getirmek için yapılacak modernizasyon veya yenileme yatırımı 
sırasında kapasitenin de bir miktar artacak olması, bu modernizasyon veya yenileme yatırımının teş
vik edilmesini engellememelidir. 

11. Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii'nin, katma değeri yüksek, yüksek kaliteli, yenilik 
yoğun ve özgün tekstil ve konfeksiyon ürünleri üretebilecek bir yapı kazanması için gerekli özel ip
lik, kumaş ve aksesuarların üretimini ve terbiyesini sağlayacak kapasite artırıcı yatırımlar da 
"kaliteyi artırıcı ve ürün çeşitliliği sağlayıcı yatırımlar" olduklarından kısıtlanmamalıdırlar. 

12. Gerek sermaye yoğun yapısı nedeniyle, fazla bir istihdam sağlamadığından, gerekse Dün-
ya'da ve Türkiye'de büyük bir kapasite fazlalığı bulunduğundan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
tekstil ve özellikle pamuk iplikçiliği sanayilerinin daha fazla büyütülmesinde fayda yoktur. Buna 
karşın, tekstilden farklı olarak az bir yatırımla yüksek istihdam sağlayan konfeksiyon sanayii, bu 
özelliğiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu için çok uygun bir sektördür. Ancak burada da unutul
maması gereken husus, konfeksiyon sanayiinde başarılı olabilmek için yalnız kaliteli bir şekilde 
kesip dikebilmenin yeterli olmadığıdır. Başarılı olabilmek için, global kültür ile bütünleşmiş ve 
müşteri ülkeler zevkini iyi bilen yetenekli ve tecrübeli stilist ve modelistler tarafından dünya 
modasına uygun olarak yaratılacak kreasyonlar ve koleksiyonların hazırlanabilmesi, hatta 
tüketiciye kadar dağıtımının sağlanabilmesi gerekmektedir. 

13. İstanbul'da ve bir nebze de İzmir'de, hazır giyim ürünlerinin kreasyonu ve pazarlanması 
konusunda yeterli altyapıya ve birikime sahip ciddi konfeksiyon kuruluşları mevcuttur. Ancak 
dikim işlemlerinin emek yoğun olması ve İstanbul'da işçiliğin gün geçtikçe pahalanması nedeniyle, 
maliyet açısından zorlanmaya başlayan bu firmalar, bir kısmı dikim işlemlerini Bulgaristan, 
Romanya vb. gibi işçiliğin daha ucuz olduğu ülkelere kaydırmaktadırlar. 

Bu şartlar altında akılcı bir çözüm yolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yeni müstakil kon
feksiyon firmalarının kurulması yerine, fason dikim firmaları değil, mevcut gerçek konfeksiyon fir
malarının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bölge müteşebbisleriyle joint-venture'lar oluşturarak 
veya kendi başlarına, dikim işletmeleri kurmaları teşvik edilmelidir. 

- Komple bir konfeksiyon işletmesinde çalışanların % 80'i dikim işlemlerinde çalıştığı için, 
fabrika binası ve lojman inşaatı ile dikiş makinelerinin nakliyesi dışında yeni büyük bir masraf 
yapılmadan, bölgede yüksek istihdam imkanı yaratılacaktır. 

- Kreasyon ve pazarlama gibi bölgede başarıyla gerçekleştirilmesi zor işlemler İstanbul'da sür
dürülmeye devam edileceği için, böyle bir işbölümü yapan firmaların başarı şansı, bölgede 
kurulacak yeni müstakil konfeksiyon firmalarına nazaran çok daha yüksek olacaktır. 

- Emek yoğun dikim işlemleri, bölgeye verilecek özel teşvikler sayesinde en ucuza mal 
olacağı için, böyle bir işbölümü yapan firmalar, her şeyi İstanbul'da yapmakta ısrar eden firmalara 
nazaran maliyetler bakımından çok daha avantajlı duruma geçeceklerdir. 

- Aşırı teşviklerle yeni ek kapasite yaratmak yerine, mevcut kapasitenin bir kısmının Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'ya kaydırılması teşvik edilmiş olacağından, aşırı kapasite yaratılması ve böl
geler arası haksız rekabet oluşturulması durumları söz konusu olmayacaktır. 

14. Halen ülkemizde uygulanmakta olan AB ve GATT normlarına uygun şekilde hazırlanmış 
olan "İhracata Yönelik Devlet Yardımları" uygulamalarında yaşanan bürokratik işlemlerin bir an 
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önce sadeleştirilerek, bu yardımlardan daha fazla sayıda firmanın faydalandırılması (özellikle 
KOBİ'ler), geçmiş dönemlerde uygulamada yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması amacına 
yönelik olarak hazırlan Tebliğ'in bir an önce onaylanarak yürürlüğe girmesi, firmaların "İhracata 
Yönelik Devlet Yardımları" çerçevesindeki hak edişlerinin ödenmesine ilişkin prosedürün hızlan
dırılması gereklidir. 

4.1.2.3. Finansman: 
15. Mevcut koşullarda ülkenin döviz ihtiyacının karşılanması, ekonomik büyümenin istenen 

düzeyde tutulması ve cari açığın kapatılması hedeflerine ulaşmada en uygun ve rasyonel aracın ih
racata yönelik üretimin arttırılması olduğu dikkate alındığında, özel ve ticari bankaların disipline 
edilerek ihracatı ve reel sektörü destekler hale getirilmelerini sağlayacak düzenlemelerin taşıdığı 
önem ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, bankacılık sektörünün ihracatın finansmanına yönlendiril
mesi amacıyla, plasmanlarının belirli bir oranını ihracata yönelik kredi olarak tahsis etmeleri zorun
luluğu getirilmeli, bu kaynağın bankarara maliyetini aşağıya çekecek uygulama esasları belirlen
melidir. 

16. Reel sektörün rehabilitasyonu ve şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesine dair 
kanuna ihtiyaç vardır. 

Yaşanan krizler reel sektörü çok olumsuz etkilemiştir. Mali sektörde yaşanan sıkıntılar reel 
kesime yeni kredi imkanını ortadan kaldırırken, reel kesimin kredi geri ödemelerinde de önemli 
sorunlara yol açmaktadır. Reel sektörün rehabilitasyonu ve şirketlerin sermaye yapılarının güçlen
dirilmesi zarureti açıktır. Bu nedenle 25.3.1987 tarih ve 3332 sayılı kanundan esinlenerek Kore ve 
Japonya modelleri de dikkate alınarak Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından 
hazırlanan kanun teklifi taslağı üzerinde çalışma yapılmalıdır. 

17. 2000 yılı başından bu yana pamuk ve iplik fiyatlarında yaşanan anormal artış ve paritedeki 
olumsuz gelişme ve artan maliyetler ihracatı olumsuz yönde etkilemiştir. İstihdam teşviğinin yürür
lüğe konulması, Eximbank kaynaklarının arttırılarak TL ve döviz kredilerinin faizlerinin düşürül
mesi ve vadelerin uzatılması gerekmektedir. 

18. Eximbank kredi limitleri dönemlere göre artırılmalı ve gerçek ihtiyaç sahibi sanayicilere 
"istihdam-üretim" artışı endeksi oluşturularak verilmelidir. 

19. Eximbank daha etkili bir hizmet verebilmek için mutlaka şube sayısını artırmalıdır. Ayrıca 
ihtiyaç sahibi firmalara kredi verirken kısıtlı olan kaynaklarını, katma değeri ve yerli girdi oranını 
esas alarak kullandırmalıdır. Bu nedenle kredi tahsis edilirken, 

- Kredi kullanacak olan firmaların, kredi kullanacakları bankaları kendilerinin seçmelerine 
imkan tanınmalı, 

- Yerli hammadde girdisi % 50 ve üzerinde olan firmaları teşvik için kredi vermede öncelik 
tanınmalı, 

- Yerli hammadde girdisi % 90 ve üzerinde olanların kredi faizleri düşük tutulmalıdır. 
20. Dış kaynak bağımlılığının azaltılarak bankalara bağımlı olmadan, öz kaynaklarla üretimin 

teşvik edilmesine yönelik önlemler alınmalıdır. 
21. Bankalar özellikle kriz dönemlerinde sanayicilerin kullandıkları banka kredilerinde tek 

taraflı olarak faiz oranlarında veya ödeme planlarında değişiklikler yapmaktadır. Bu husus güven 
unsurunu ortadan kaldırmakta, kredi kullanan müteşebbisleri ödeme güçlüğü ile karşı karşıya bırak
maktadır. Bu nedenle, banka kredilerinde sözleşme anında geçerli olan ödeme planı ve faiz oranları 
şartlar ne olursa olsun sabit tutulmalıdır. 
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22. Sendikalar ile Odaların biriken fonları, kuruluş üyelerinin yararlanmalarına imkan tanımak 
açısından kredi olarak kullanılabilmesi için ilgili kanunlarda değişiklik yapılmalıdır. 

4.1.2.4. Maliye Politikası: 

23. İplik ve Kumaşta % 18 olan KDV oranı % 8'e düşürülmelidir. 

24. Maliye Bakanlığı tüm birimleri ile arasında bilgisayar ağı kurup, sistemi faaliyete geçir
melidir. Bu gerçekleştiği taktirde, kısa vadede ihracatçıların vergi iadeleri ödemelerinin hızlandırıl
ması, orta ve uzun vadede ise vergi mükelleflerine verilecek vergi numaraları yoluyla fatura vb. bil
gilerin takibi kolaylaşacak, devletle olan borç-alacak hesaplarının (mahsup sistemine benzer bir uy
gulama ile) aylık dönemler itibariyle kapatılması sağlanacaktır. 

25. Vergi mevzuatını oluşturan Kanunların uygulanmasına yönelik Genel Tebliğlerin yeniden 
hazırlanması gerekir. Vergi Usul Kanununda enflasyon muhasebesinin uygulanmasını sağlayacak 
kanun değişikliği yapılmalıdır. 

26. İhraç bedeli dövizlerini süresinde yurda getirmeyenlere; 1567 Sayılı Türk Parasının Kıy
metini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affına Dair 01.06.1994 gün ve 
3992 sayılı Kanunda benzeri bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır. 

27. SSK Prim Tabanını otomatik olarak arttıran hüküm değiştirilmeli ve SSK prim tabanı as
gari ücret üzerinden hesaplanmalıdır. 

4.1.2.5. Kayıtdışı Ekonomi ve Kayıtdışı İstihdam: 
28. Dünyada ve ülkemizde yaşanan krizler sonrasında, Devlete ve yasalara karşı tüm 

vecibelerini eksiksiz yerine getiren, kayıt altındaki ihracatçı-imalatçı firmalar, sigortasız işçi çalış
tıran, gelir veya kurumlar vergisi, muhtasar, vb. ödemeyen kayıt dışı çalışan firmalar karşısında 
haksız rekabete maruz kalmıştır. Bunun önüne geçilmeli ve kayıt dışsekonomi, kayıt altına alın
malı ve firmaların kayıt dışına çıkmaları önlenmelidir. Türkiye'nin "kayıtdışı istihdam, kayıtdışı 
ekonomi ve haksız rekabet cenneti" olduğuna dair imaj silinmelidir. 

29. Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün İstihdama olan katkısı oldukça yüksek düzeylerdedir. 
Sektör; 2,5 milyon kişiye doğrudan, 10 milyon kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlamaktadır. 
Buna mukabil kayıtlı istihdam ise (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 17 Ocak 2001 tarih
li Resmi Gazetede yayınladığı en son istatistiklere göre) sadece 503.211 kişidir. Bu durum da or
taya koyuyor ki Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü'nde yaklaşık 2 milyon kişi kayıt dışı çalışmaktadır. 
Kayıt dışının oranı % 80'ler civarındadır. 

Sektörün en önemli sorunu kayıt dışı istihdamdır. Sektörde çalışan 2 milyon kayıt dışı istih
damın (asgari ücret üzerinden) meydana getirdiği yıllık vergi ve SSK kaybı 1,6 katrilyon TL. 
civarındadır. Bu vahim durum sektörün hem ulusal hem de uluslar arası rekabet gücünü kırmaktadır. 
İşveren ve işçi üzerindeki vergi yükümlülükleri, sektörün içerisinde bulunduğu diğer sorunlar, kayıt 
dışına kaçışı hızlandıracak düzeydedir. Ayrıca İSO'nun tespitlerine göre son yıllarda ülkemize 
1 milyon civarında yabancı kaçak işçi girişi olmuştur. Bu da mevcut kayıt dışı istihdam sorunlarını 
büyütmektedir. 

Kayıt dışı istihdam sendikal örgütlenmenin önünü de tıkamaktadır. Örgütlenmenin en yoğun 
olması gereken Tekstil Sektörü ne yazık ki en düşük yoğunluklu sektörler arasındadır. Bu durum, 
ayrı bir sorun olan Taşeronlaşmayı kışkırtmaktadır. Kayıt dışı olarak çalışan 2 milyon insan, sen
dikal örgütlülüğe kavuşamamanın ağır şartları altında her türlü sosyal hak ve güvenceden yoksun 
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olarak yaşam sürdürmektedir. Bu durum; nüfus artışımıza paralel olarak kapsamının genişlemesi 
gereken Sosyal güvenlik kurumlarımızda çatı ve kapsam daralmasına da neden olmaktadır. Aynı 
zamanda anayasadaki Sosyal Devlet ilkesinden hızla uzaklaşmayı da beraberinde getirmektedir. 
Kayıt dişilik; beraberinde birçok sosyal, psikolojik ve toplumsal sorunları, gerilimleri de üretmek
tedir. öncelikle sektörde kayıt dişiliği birinci tehdit olarak görüp, üreyeceği zeminleri ıslah etmek 
veya yok etmek sektörün kangren olmuş hayati damarlarından birine işlerlik kazandırmak olacak
tır. Devlet Teşvik ve Kredileri kontrol altına alınarak, büyük bölümü nakdi olarak değil, enerji in
dirimi, istihdam oranında vergi indirimi şeklinde üretimi ve istihdamı fiilen teşvik edici şekilde uy
gulanmalıdır. 

30. Tüm ücretler üzerindeki SSK primleri ve diğer vergilerde 2000 yılı enflasyonundaki iyileş
me oranı kadar indirim yapılmalıdır. 

31. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkili olunmalıdır. Kayıt dışı ekonominin kayıt altına 
alınması ancak paranın takibiyle mümkündür. Paranın kayıt altına alınması için ilk tedbir bankadan 
geçen paranın vergi dairesi numarası ile Maliye Bakanlığı bilgisayarına aktarılması ve denetimi ile 
mümkündür. Ayrıca sıcak para da denetim altına alınabilecektir. Bu konuda etkin bir mücadele an
cak bilgisayar ortamında olabilir. 

32. Yeni ekonomik programda kayıtlı ekonomiye yönelik tedbirlere de yer verilmelidir. Bu 
tedbirler çerçevesinde istihdam teşviğine yönelik olarak, Devletin SSK ve BAGKUR'lu çalışanlara 
% 10 oranında prim katkısında bulunması önemli faydalar sağlayacaktır. 

Kaldı ki, gerek OECD ülkelerinde, gerekse gelecekte üyesi olmayı hedeflediğimiz tüm AB ül
kelerinde çalışanların sigorta primlerine Devlet'in belirli bir katkısı söz konusudur. Dolayısıyla bu 
husus yeni, ya da Dünya'da uygulaması olamayan bir şey değildir. 

Türkiye'de 6.000.000 kayıtlı işçi, 5.000.000 kayıtsız işçi vardır. Ne SSK ne de Devletin başka 
bir kurumu primini de, vergisini de, işsizlik sigortası kesintisini de sadece kayıtlı işçilerden alabil
mektedir. 

Dolayısıyla SSK 5.5. katrilyon TL. primi sadece 6 milyon kayıtlı işçiden alabilmektedir. Bu iş
çiler tahminen 2.5 katrilyon da vergi ödemektedirler. 

Devletin SSK primleri için vereceği % 10'luk destek, 550 trilyon TL., ilk bakışta Devlete ek 
yük gibi görünse de, kayıtlı işçiyi teşvik edip, kayıtlı çalışan sayısını % 10 artmasına neden olsa 
devletin asgari (550 trilyon SSK primi, 250 trilyon gelir vergisi, 80 trilyon işsizlik sigortası primi) 
toplam 880 trilyon gelir artışı olabilecektir. 

Bu uygulama ayrıca kayıtlı ekonomiye sağlayacağı katkılar ile gelir vergisi, KDV, kurumlar 
vergisi gibi diğer kalemlerde de ek gelir artışlarına yol açabilecektir. 

Bu sayede % 80 kayıt dışı istihdam olduğu iddia edilen Tekstil ve Konfeksiyon sektörünü de 
büyük ölçüde kayıtlı istihdama yöneltmek olanaklı olabilecektir. 

4.1.2.6. Haksız Rekabet: 

33. Gerek dünya firmaları ile ilgili ve gerekse iç piyasadaki, haksız rekabet şartları asgariye 
indirilmelidir. Dünyadaki rakiplerle ilgili ucuz elektrik, KDV sorunu, hızlı ve mantıklı antidam-
pingler, kota sorunları gibi olaylar çözümlenmeli, iç piyasada ise; vergisini, sigortasını ve borçlarını 
ödemeyen firmalar cezalandırılmalıdır. 
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34. Başta AB ülkelerinde olmak üzere tüm pazarlarda rekabette belli çalışma şartları ve sos
yal haklara sahip Türk Tekstil Sektörünü bu pazarlarda, çocuk işçi ve inanılmaz boyutlarda ucuz iş
çiliğin yanı sıra izlenemeyen birçok sübvansiyon faktörleriyle çalışan Çin ekonomisi olumsuz et
kileyeceği açıktır. Bu nedenle Türkiye olarak, tüm üye devletler nezdinde lobi çalışmalarına bir an 
önce başlayarak, çalışma şartları, sosyal haklar ve maliyet avantajlarının sağlandığı konularda has
sas davranılmalı ve bu şartların haksız rekabeti önleyecek seviyelere getirilmesi için büyük çaba 
gösterilmelidir. 

4.1.2.7. Enerji: 

35. Tekstil Terbiye İşletmelerinde veya terbiye dairesine sahip entegre tesislerde kojenerasyon 
teşvik edilip desteklenmelidir. Doğal gaz sıkıntısı nedeniyle kurulacak motorinli santrallere, 
motorin köylüye verildiği fiyattan, LPG'de doğal gaz fiyatından verilmelidir. 

36. Terbiye İşletmelerinde enerji tasarrufu çalışmaları (eğitim ve AR-GE'si dahil) ve yatırım
ları özellikle teşvik edilmeli ve mümkün olan en yüksek oranda desteklenmelidir. 

37. Sanayinin kullandığı Enerji Maliyetleri yüksektir. Kullanılan enerji girdileri üretimi teşvik 
edici tarzda sanayicilere düşük fiyatla verilmelidir. 

38. Tekstil sektörünün önemli üretim girdilerinden, doğal gaz, elektrik, su işlerinin dağıtımını 
yapan firmaların, maliyetlerinin denetlenerek dünya standartlarına getirilmesi, sanayicilere bu kay
nakların daha ucuz satılması ve sanayi sektöründe üretilen ürünlerin dünya piyasalarında rekabet 
edecek hale getirilmesi sağlanabilir. 

4.1.2.8. Gümrük, Dahilde İşleme Rejimi: 

39. DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı), Gümrük Müsteşarlığı... gibi farklı kamu kurumlarınca 
çıkartılan D.İ.R. Mevzuatı birleştirilmelidir. 

40. Türk Tekstil Sanayiinin, en büyük müşterisi Türk Konfeksiyon Sanayiidir. Konfeksiyon 
Sanayiinin D.İ.R. kapsamında Asya ülkelerinden yaptığı ucuz kumaş ithalatının patlaması, Tekstil 
Sanayii'nin yaşadığı talep daralmasının en önemli nedenlerinden biridir. 

- Türkiye'de imal edilmeyen daha ziyade AB'den ithal edilen özel konstrüksiyon ve kalitedeki 
kumaşlar hariç, sırf ucuz olduğu için ithal edilen kumaşların ithalatını azaltmak için, bir taraftan 
Türk Tekstil Sanayii'nin K.K.O.'nı ve randımanlarını yükselterek, finansman giderlerini düşürerek 
ve daha ucuz pamuk alabilmesini sağlayarak maliyetlerini düşürmeleri sağlanırken, diğer taraftan 
konfeksiyon sanayicilerinin Türk kumaşı kullanması teşvik edilmelidir. 

- Gümrüklerin başıboşluğu sayesinde resmi rakamlarda belirtilenden daha fazla kumaş ve ip
liğin D.İ.R. kapsamında KDV'siz olarak Türkiye'ye girmesi ve önemli bir kısmının kaçak olarak iç 
piyasada satılması haksız rekabet ortamı yaratmakta ve büyük vergi kaybına neden olmaktadır. Bu 
çok tehlikeli gelişmeyi acilen önlemek için: 

- Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatı ve ihracatı aynı İhtisas Gümrüğünden yapılmalı, 
giriş ve çıkışta alınan numunelerin aynı olup olmadığı ve miktarları ile fire oranlan ciddi bir şekil
de kontrol edilmelidir. 

- Asya ülkelerinden yapılacak iplik ve kumaş ithalatı, Meksika'nın yaptığı gibi, ithalatı ön
ceden izne bağlı olan mallar uygulamasına tabi tutulmalıdır. 

- Yolcu beraberinde çıkış uygulamasındaki boşluklar giderilmelidir. 
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41. Serbest bölge uygulamalarında; serbest bölgelere giren malların aynı bölgeden çıkışı sağ
lanarak, bölgeler denetim altına alınmalıdır. 

42. Tüm Gümrüklerde on-line sisteme geçilmesi ve bilgilerin bu sistemden alınarak yolsuzluk
ları önlemesini sağlayacak düzenlemeler yapılması, 

43. Ucuz faturalama ve dampingli fiyatların yaygın olduğu bilenen Çin, Tayland, Hindistan, 
Pakistan, Güney ve Kuzey Kore, Srilanka, Vietnam, Tayvan, Malezya, Endonezya, Hong-Kong, 
Makao... gibi ülkelerden yapılacak tekstil ve konfeksiyon ithalatı Tekstil İhtisas Gümrüklerinden 
yapılmalıdır. 

44. DİR (Dahilde İşleme Rejimi) Belgeleri verilirken, Avrupa Birliği kriterlerine uygun olarak, 
ithal edilecek hammadde (elyaf) veya ara malı (iplik veya kumaş) için: 

- Türkiye üretiminin yetersiz olduğu veya Türkiye'deki hammadde veya ara malı fiyatlarının 
bunların üretimini ekonomik kılmadığı veyahut da Türkiye'deki benzer ürünlerin gerekli kalite ve 
özelliklere sahip olmadığı hususlarının belgeleriyle kanıtlanması istenilmelidir. 

- Bu belgeler sadece gerçek imalatçı-ihracat firmalarına verilmeli ve döviz kullanım oranı 3. 
ülkeler ithalatı için % 50 ile sınırlandırılmalıdır. 

45. D.İ.R. kapsamında ithal edilen iplik ve kumaşların iç piyasada satılıp hayali ihracat yoluy
la ihraç edilmiş gibi gösterilmelerini önlemek için, 20.06.2000 tarih ve 24085 Sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan 2000/10 Sayılı Tebliğin 22. Maddesinde "Dahilde İşleme İzin Belgeleri İh
racat taahhütlerinin, bizzat yapılan ihracat ile kapatılmadıkları takdirde, Dış Ticaret Sermaye Şir
ketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihracatlar hariç olmak üzere, 
aracı ihracatçılar tarafından gerçekleştirilen ihracat ile kapatılmayacağı" belirtilen ürünlere (un, toz 
içecek, küp ve kesme şeker, ham veya rafine ayçiçek yağı)" her türlü tekstil ve konfeksiyon ürün
leri" de ilave edilmelidir. 

46. D.İ.R. belgeleri için toplu süre uzatmaları yapılmamalıdır. 

4.1.2.9. Avrupa Birliği: 

47. AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde; 

- Acil Tedbirler 

- Türkiye, AB'nin Tekstil ve Konfeksiyon sektörü için özellikle Uzakdoğu ülkelerine yönelik 
uyguladığı Sıfır Kota/Sıfır Gümrük stratejisini mutlaka Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda değiş
tirmek için resmi girişimleri AB nezdinde derhal başlatmalıdır. 

- ABD, AB'ne tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde kota uygulamamaktadır. AB, Brüksel'in 
ABD nezdinde Türkiye'ye ABD tarafından haksız olarak uygulanan kotaların derhal kaldırılması 
için Türkiye ile ortak hareket etmesi sağlanmalıdır. 

- Türkiye, AB'nin üçüncü dünya ülkeleri ile yaptığı ve Türkiye'nin ekonomik ve sosyal çıkar
larına aykırı olan, sadece AB'nin çıkarlarını koruyan, STA'ların karşısında AB Gümrük Birliği Kar
ma Protokolünün 60. Maddesini gecikmeden ve çekinmeden tek taraflı uygulamalı. Bu kapsamda 
AB dışındaki Üçüncü Dünya ülkelerine karşı emek-yoğun hassas sektörlerimizde AB Ortak Güm
rük Tarife oranları yerine, DTÖ kurallarına göre Üçüncü Dünya Ülkeleri'nin ülkemize uyguladık
ları mevcut gümrük vergisi oranları daha fazla gecikmeden yürürlüğe konulmalıdır. 
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- AB'nin Üçüncü Dünya Ülkeleri'ne uyguladığı Gümrük Vergi oranları ABD'nin bile çok al
tındadır. AB ve Türkiye pazarını istila eden Uzakdoğu ülkelerinin ihracatını ve haksız rekabetini 
gözetebilmek ve Dış Ticarette mukabele kriterini sağlamak üzere, AB Ortak Gümrük Vergi Oran
ları DTÖ'nün kabul ettiği azami oranlara çekilmeli ve Üçüncü Dünya Ülkeleri'nin Türkiye mallarına 
uyguladığı Gümrük Vergisi seviyelerine getirilmelidir. 

- AB'nin Doğu Avrupa (Pan-Avrupa) ve Kuzey Afrika ülkeleri ile yaptığı ve yapacağı Serbest 
Ticaret Anlaşmalarına Türkiye'nin, doğrudan katılımı AB nezdinde sağlanmalıdır. 

- Orta Vadeli 
- Türkiye mevcut AB Tekstil ve Konfeksiyon Menşe Kurallarını mutlaka NAFTA benzeri 

"Yarn Fonvard" kuralına bağlanmasını sağlamalıdır. Mevcut Basit İşlem Menşe Kuralı yerine 
sadece AB menşeli ipliklerden üretilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerine ATR Serbest Dolaşım Bel
gesi verilmesi resmi makamlarımızca AB nezdinde sağlanmalıdır. 

- AB mevcut Gümrük Birliği kapsamında Türkiye'nin ekonomik ve sosyal çıkarlarını gözar-
dı etmeye devam ederse, mevcut haliyle ülkemize hiçbir faydası olmayan AB Gümrük Birliği'nin 
diğer AB Aday Ülkelerinde olduğu gibi, bir Serbest Ticaret Anlaşmasına (STA) dönüştürülmesi, 
AB Ulusal Programı taahhütlerimizi gözeterek, resmi makamlarımızca gündeme getirilmelidir. 

- AB'li tekstil ve konfeksiyon yatırımcılarının Türkiye'de ortaklık ve yatırım yapmalarını ter
cih etmeleri için gerekli yatırım, kredi, istihdam ve vergi indirimi teşvik mekanizmaları AB Brük
sel ve Ankara nezdinde sağlanmalıdır. 

Yukarıda haklı nedenler ışığında, AB ile dış ticaretimizde şimdiye kadar hiç olmazsa emek-
yoğun sektörlerde avantaj sağlamamız gerekirken, AB'nin hiç danışma gereği bile duymadan 
sadece kendi milli çıkarlarına göre Üçüncü Dünya Ülkeleri ile uygulamakta olduğu tek taraflı ser
best ticaret politikası sürekli ülkemizin aleyhine gelişme göstermiştir. Bu sebeple diğer AB Aday 
Ülkeleri'nde olduğu üzere, Gümrük Birliği'nin AB Yol Haritası'ndan ve AB Ulusal Programımızdan 
vazgeçmemek kaydı ile bir Serbest Ticaret Anlaşmasına dönüştürülmesine ve ülkemizin başta Teks
til ve Konfeksiyon Sektörü olmak üzere en fazla istihdam ve GSMH'nı sağlayan tüm emek-yoğun 
sektörlerinin geleceğini belirlemede Gümrük Birliği ortaklık sorumluluklarını hatırlamaları ve 
gerekli acil önlemleri almaları gereğinin AB-Türk Masası yetkililerine duyurulmalıdır. 

- AB'nin Tekstil-Konfeksiyon Sektörü Stratejisi 
- AB kendi tekstil ve konfeksiyon sektörünü ABD, Meksika ve Uzakdoğu ülkeleri gibi hak

sız rekabete karşı korumak istemediği için, tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik menşe ve güm
rük kurallarını aşırı serbest olarak belirlemiş, bununla da yetinmeyerek 20'yi aşkın Serbest Ticaret 
(AB-Meksika, AB-Kuzey Afrika, AB-Çin v.b.) anlaşmalarını da Türkiye'nin hayati çıkarlarını 
tamamen gözardı ederek tek taraflı yapmaktadır. 

- AB'nin Üçüncü Dünya Ülkeleri ile yaptığı ve yapmakta olduğu STA'lar ve mevcut AB Teks
til/Konfeksiyon Serbest Dolaşım Menşe Kuralı (Basit işlemlerin yeterli olması) AB'nin kendi Teks
til ve Konfeksiyon sektörünü gözden çıkardığının açık bir göstergesidir. 

- AB bunlarla da yetinmeyerek, Türkiye'nin görüşünü ve onayını almadan AB-Meksika Ser
best Ticaret Anlaşması'ndan NAFTA "Yarn Frvvard" menşe kuralını da kabul ederek, Türkiye'de 
üretilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin Meksika'ya AB üzerinden gümrüksüz ve kotasız gir
mesini engellemiş, fakat Meksika tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin Türkiye'ye AB üzerinden 
rahatça girebilmesine göz yummuştur. 
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- AB ileri teknoloji ürünlerinin ve hizmetlerinin, Üçüncü Dünya ülkelerine rahat girebilmesi 
(Market Access) için ABD'nin ve diğer ülkelerin aksine kendi Tekstil ve Konfeksiyon sektörünü 
Üçüncü Dünya Ülkeleri'ne hediye etmektedir; Ancak AB Komisyon Komiseri Pascal Lamy, şu söz
leri olayı açıklamaktadır. "Yararsız hediye vermedik, herşey karşılıklı vermeye dayanmaktadır." 

- AB Dış Ticareti 

- Gümrük Birliği'ne giriş sonrası AB'ye ihracat ciromuz beş yılda kayda değer bir artış kay
detmemiş, aksine ihraç birim fiyatlarımız sürekli çok büyük oranlarda ucuzlamıştır. 

- Gümrük Birliği'ne giriş sonrası AB'den ithalatımız ise beş yılda ortalama % 177 artmış ve 
gümrük birliği sadece AB lehine çalışmıştır 

- Türkiye-AB dış ticaret dengesi gümrük birliği beklentilerimize rağmen 1995'ten bu güne 
kadar sürekli % 200'lere varan oranlarda aleyhimize gerçekleşmiştir. 

- AB Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü için Üçüncü Dünya Ülkeleri'ne yönelik uyguladığı sıfır 
gümrük-sıfır kota stratejisi ile Türkiye'yi Uzakdoğu ve Doğu Avrupa ülkelerinin haksız rekabetine 
teslim etmiş ve Türkiye'nin AB'ye yönelik tekstil ve konfeksiyon ihracatı miktar olarak artarken, 
birim fiyatlarının sürekli düşmesine ve sektörümüzün sürekli zararına satış yamasına yol açmıştır. 

- Türkiye'yi adeta sıfır maliyetle, sembolik karşı yükümlülüklerini bile yerine getirmeden iç 
pazarına dahil edip, tüm dış ticaret politikalarını kontrol eder durama gelmekle, AB yönünden bir 
sorun kalmamış, aksine talebi ve bağımlılığı hızla artan pazarımızın, tüm imkanları Brüksel'in 
önüne serilmiştir. 

- Üçüncü Dünya Ülkeleri'nden hem AB'ye hemde ülkemize yönelik haksız ithalatın arttığı ve 
ihracatın aynı seviyelerde kaldığı bir tablo ile, 10 yıllık bir perspektif içinde bile Türkiye'ye yer ver
meyen AB ile ticaretimiz, mevcut Gümrük Birliği çerçevesinde belirsiz bir süre içinde asla 
yürütülemez. Uygulanan istikrar programının ve son krizin etkisiyle çok duyarlı bir duruma gelen 
ekonomik bünyemiz, AB'den ve diğer ülkelerden ithal ettiği bu açığın tahribatına daha uzun süre 
tahammül edemez. 

- AB'de 20.000 USD/Yıl olan kişi başına milli gelir Türkiye'mizde 2.900 USD/Yıl iken, ül
kemizde işsizlik oranı % 20'lerin üzerine çıkmış ve hızla artarken ülkemizin en fazla istihdamını 
sağlayan Tekstil ve Konfeksiyon sektörümüzü, Ankara ve Özel Sektör kurumlarımız AB'nin tek 
taraflı kendi ürünlerine Pazar açılımı (Market Access) için tekstil ve konfeksiyon ürünlerine uy
guladığı sıfır kota/sıfır gümrük politikasına teslim etmiştir. 

- Gümrük Birliği üyesi olmamıza rağmen AB ülkemize pamuk ipliği ihracatımızda bile asgari 
fiyat uygulanmasını talep etmekte, çoğu gıda ve tarım ürünlerimize sınırlama uygularken ne yazık 
ki Kuzey Afrika, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Suriye gibi ülkelere uygulamamaktadır. 

48. Uzakdoğu'ya göre Türkiye'nin AB pazarına yakın olması silahının avantaj olarak kul
lanılabilmesini teminen; 

- Demiryolu (özellikle Avrupa bağlantısının) ve Denizyolu taşımacılığına daha fazla önem 
verilmeli, 

- Türk Bandıralı gemi taşımacılığının teşvik edilerek, Türk Limanları arasındaki 
taşımacılığın geliştirilmesiyle daha pahalı olan iç taşımacılıktaki maliyetler azaltılmalı, 

- TCDD ve limanların etkinliği sağlanarak maliyetler makul ölçülere çekilmeli, 
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4.1.2.10. Dış Pazar ve Ürün Çeşitlendirmesi, Marka Oluşturma: 
49. Üretimlerinde ileri teknoloji katkıları ve üretim teknikleri kullanan ve günlük teknik ih

tiyaçlarda kullanımı artan yüksek katma değerli tekstillere teknik tekstil denilmektedir. Tarım, in
şaat, ev tekstilleri, sağlık tekstilleri, çevre, ambalaj, ulaştırma araçları yan ürünleri, spor ve koruma 
malzemeleri yapımı ve mühendisliğin değişik alanlarında kullanım yeri bulan Teknik Tekstil 
konusunda Türkiye'nin dünya pazarından aldığı pay yok denecek kadar azdır. Gelecekte büyük 
önem kazanacak olan Teknik Tekstil konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

50. Devlet desteğiyle yeni pazar araştırmalarına gidilmeli, hedef pazarlara yönelik programlar 
yapılmalıdır. 

51. Yeni moda ve markalar uluslararası taleplere göre üretilmelidir. 
52. Uluslararası kotalar üretim, kapasite ve pazar imkanlarına göre düzenlenmelidir. 
53. İhracatçı Birlikleri'nin tekstil ve konfeksiyon ihracatlarından elde ettikleri gelirler, tekstil 

ve konfeksiyon fuarlarından elde edilen gelirler, DTM'den temin edilecek diğer maddi destekler 
"Made in Turkey" tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imajını ve tanıtımını hedef pazarlarımız olan 
AB ve ABD pazarlarında geliştirmek için düzenli olarak tahsis edilmelidir. 

Bu amaçla, özellikle konfeksiyon ürünlerinin uluslar arası pazarlarda (AB ve ABD) tanıtım ve 
pazarlamasında ABD medyası ile yakın ilişkide olan uzman ve başarılı olmuş uluslararası saygın 
bir reklam ve halkla ilişkiler şirketi seçilmeli, İhracatçı Birliklerinin, DTM'nin ve sektörü temsil 
eden kuruluşların "Made in Turkey" yurt dışı tanıtımına olan organizasyon ve maddi destekleri 
sürekli olmalıdır. 

54. Mevcut pazarlar korunurken, yeni Pazar olanakları araştırılıp geliştirilmeli bunun için her 
türlü bilgi kaynaklarından yararlanılarak olanakların geliştirilmesi sağlanmalıdır. Çin ve Hindistan 
gibi gelişen ülkeler yalnızca rakip değil, pazarlarına girilebilecek ülkeler olarak da değerlendiril
melidir. 

55. Koleksiyon tipi üretime ağırlık verilmelidir. 
56. Marka geliştirmeye yönelik projeler hazırlanmalıdır. 
57. Yeni pazarlara dönük tanıtım faaliyetleri geliştirilmelidir. Bu amaçla, sektörel kuruluşların 

öncülüğünde ve gerekirse kamu işbirliği ile, tanıtım kampanyaları yapılmalıdır. TGSD bu hedefe 
dönük çalışmalar yapmakladır. Aynı yönde faaliyetler, potansiyel pazarlarda da başlatılmalıdır. 

4.1.2.11. Teknoloji yenileme: 
58. Makine Parkları yenilenmeli, yeni teknolojiler uygulanmalıdır. 
4.1.2.12. Yönetim Politikası: 
59. İşletmelerde Profesyonel Yönetim tarzları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 
60. Şirketler sektörel ya da genel ekonomik nedenlerden kaynaklanan finansman sıkıntılarını 

azaltmak için, sermaye yapılarını güçlendirmelidirler. Bunun yanında, şirket evliliklerine gidilmesi 
ve şirketlerin stratejik işbirliğine girmeleri, borsa aracılığıyla halka açılması; küçük şirketlerin doğ
rudan ihracat yerine, kurumsallaşmış büyük firmalar ile fason işbirliğine girmesi faydalı olacaktır. 

4.1.2.13. Serbest Ticaret Anlaşmaları: 
61. Sektörün ciddi bir envanter çalışması bulunmadığı için ülke kaynakları boşa harcanmak

ta, yapılan yatırımlar atıl vaziyette kalmaktadır. Örneğin, Bursa'da kurulu bulunan yüzlerce 
boyahanenin şu anda sadece yüzde 25'i çalışmaktadır. Bunun önlenmesi için üniversiteler ve Ticaret 
Sanayi Odaları ile işbirliğine gidilerek ciddi bir envanter çıkarılmalı ve tekstil politikası, yatırımlar, 
teşvikler buna göre planlanmalıdır. 
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62. Türkiye, ABD'nin pozitif dış ticaret açığı olan ender ülkelerden biridir. Bu konunun resmi 
makamlarımızca çok iyi vurgulanıp, Türkiye/ABD, Serbest Ticaret Anlaşmasının 2000/2001 yılı 
içerisinde sonuçlandırılması sağlanmalıdır. 

63. Tekstil ve konfeksiyon sektörünü temsil eden kuruluşların Türkiye açısından önceliği mut
laka NAFTA menşe kurallarına uygun bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın en geç 2001 yılında ABD 
ile yürürlüğe girmesi olmalıdır. Bu amaçla sektörün öncü kurum ve kuruluşları ABD ve Türkiye 
resmi makamları nezdinde gerekli lobi faaliyetleri ortak olarak yürütmelidir. 

64. ABD / Türkiye STA görüşmelerinin uzama ihtimali göz önüne alınarak sadece tekstil ve 
konfeksiyon ürünlerini kapsayacak sınırlı bir Özel Ticaret Anlaşması'nın -ABD'nin Caribbian ve 
Africa anlaşmaları benzeri- Türkiye ve ABD arasında yapılması temin edilmelidir. 

65. ABD / Türkiye STA'sı yapılana kadar ABD tekstil ürünleri ile üretilecek kumaş ve kon
feksiyon ürünlerinin ABD'ye kotasız ve gümrüksüz ithal edilmesi için resmi görüşmeler hızlandırıl
malı ve biran önce sonuçlandırılmalıdır. 

66. ABD ve Türkiye Resmi Makamları'na sunulabilecek ciddi bir ABD/Türkiye Tekstil ve 
Konfeksiyon İşbirliği Raporu, ABD resmi makamlarınca kabul görecek nitelikte, (Price&Water-
house, Arnold&Porter, Werner Inc.,vb) uluslar arası saygın bir şirket ile sektörü temsil eden kurum
lar tarafından birlikte hazırlanmalıdır. 

4.1.2.14. Çevre ve Yapılaşma : 
67. Tekstil Terbiye İşletmelerinin gerek su rezervleri, gerekse maliyet bakımından rekabet güç

lerini kaybetmemeleri için; 
- Su tasarrufu sağlamak 
- Suları daha az kirletmek 
- Atık suları daha iyi arıtmak 
- Arıtılmış suların mümkün derece büyük kısmını tekrar kullanmak (recycling) için yapacak

ları her türlü çalışma (eğitim ve AR-GE dahil) ve yatırım öncelikle ve en yüksek oranda teşvik edil
meli ve desteklenmelidir. 

68. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan ve bu nedenle yıkılma tehdidine maruz 
kalan yapıların ve fabrikalarla ilgili olarak: 

a) Yapıların yıkılamaması halinde, çevreye zarar vermemek koşulu ile istihdama ve ekonomiye 
katkılarının sürdürülmesi için belli harç, resim ve ceza karşılığı yapıların ruhsata kavuşturulması 
için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, 

b) Bundan böyle kaçak yapı yapanların ve bunlara göz yumanların etkin bir şekilde cezalan
dırılmaları için yasa hazırlanması. 

69. Bu ülkelerden boyalı veya baskılı elyaf, iplik, kumaş veya konfeksiyon ürününün ithal 
edilmesi durumunda, bunlarda "Türkiye'de üretimi, ithalatı ve kullanımı yasaklanmış azo boyar-
maddelerinin" kullanıp kullanmadığı Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit edilmiş laboratuvariarda 
kontrol edilmelidir. 

4.1.2.15. Araştırma ve Geliştirme: 
70. Acilen bir Tekstil AR-GE kaynağı oluşturulmalıdır. Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii'nin, 

Türkiye'nin zaten çok düşük olan toplam AR-GE harcamaları (~ 200 Milyar $'lık G.S.M.H.'nın 
% 0,4'ü = 800 Milyon $) içerisindeki payı da, bu sektörün ekonomimiz için taşıdığı önemle hiçbir 
şekilde mütenasip olmayarak, sadece % 1,5'tur. (800 Milyon $ x % 1,5 = 12 Milyon $) Sektörün 
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cirosunun normal durumda 25 Milyar $ civarında olduğu kabul edilirse, AR-GE harcamalarının 
sektör cirosu içerisindeki payı sadece % 0,05 (Onbinde 5)'tir. Bu hayati eksiklik giderilmediği 
sürece Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii'nin "katma değeri yüksek, yüksek kaliteli, yenilik-
yoğun özgün malların üretim ve pazarlamasını gerçekleştirme" hedefine kısa sürede ve sağlıklı bir 
şekilde ulaşabilmesi hayaldir. 

Türkiye'ye 1990 - 1998 yılları arasında 11.395 Milyon $'lık yeni tekstil ve konfeksiyon 
makinesi ithal edilmesine rağmen, bilgisizlik ve bilinçsizlik nedeniyle 1998 - 1999 yıllarında Türk 
Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii hayatının en büyük krizini yaşamıştır. Eğer 90'lı yıllarda 11.395 
$'lık makine ithalatı yerine 11.000 Milyon $"lık makine ithal edilip, geri kalan 395 Milyon $ da in
sana (eğitime) ve bilgiye (AR-GE'ye) yatırılsaydı, Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii'nin durumu 
ve Dünyadaki yeri muhakkak bugünkünden çok daha iyi olurdu. 

Bu acı gerçeklerin bir kere daha gösterdiği gibi, Türkiye'de insana (eğitime) ve bilgiye (AR-
GE'ye) yatırım yapılmadan yalnızca makine yatırımına verilen teşvikler bazen sanayinin rekabet 
gücünü artıracağına düşürebilmektedir. Bu çarpıklığı gidermeye ne yazık ki Devletin imkanları ve 
bazı bilinçli sanayicilerin münferit girişimleri yetmemektedir. Bu nedenle acilen bir "Tekstil AR-
GE Fonu"nun oluşturulmasında fayda vardır. 

Fon için, tekstil ve konfeksiyon işletmelerinin ciroları veya ihracatları üzerinden % 0,1 - 0,2 
gibi cüz'i kesintilerin yapılması yanında, en sağlıklı kaynağı teşvik belgeleri tutarının % 1-2'si 
civarında bir kesinti yapılması oluşturacaktır. Önemli olan husus, oluşturulacak bu "Tekstil AR-GE 
Fonu"nun yönetiminin, fona kaynağı da sağlayacak olan tekstil ve konfeksiyon sanayicilerinde ol
masıdır. Bunun için Almanya'da olduğu gibi (Forschungskuratorium Textil) tekstil ve konfeksiyon 
sanayici ve ihracatçılanyla ilgili Oda, Birlik, Dernek, Sendika ve Üniversiteler dahil Kamu 
Kuruluşlarının temsilcilerinin yer alacağı bir organizasyon oluşturulmalıdır. 

71. Rekabet gücünün artırılmasını sağlamak amacıyla verimlilik artışı ve kalite iyileştirilmesi 
gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla gerekli eğitim ve AR-GE yatırımları yapılmalıdır. 

72. Enformasyon teknolojisi altyapısı güçlendirilmelidir. Hızlı teslimat ve bilgisayar destekli 
teslimat için enformasyon teknolojisi altyapısının güçlendirilmesi rekabet gücünü arttıracaktır. 
Özellikle AB pazarında bir gerileme yaşanmaması için, hızlı teslimat ve katma değeri yüksek ürüne 
yoğunlaşmayı sağlayacak eğitim ve AR-GE çalışmaları önemli olmaktadır. 

4.1.2.16. Eğitim Politikası: 
73. 1990'lı yılların ortalarına kadar Türkiye'de sadece 3 tane (Ege, Uludağ, İTÜ) Tekstil 

Mühendisliği Bölümü mevcut iken, son birkaç yıl içerisinde bu sayı 12'ye çıkmıştır. Yeterli altyapısı 
ve öğretim kadrosu olmadan açılan bu yeni bölümler, Tekstil Mühendisliği Bölümlerindeki zaten 
yeterli olmayan eğitim-öğretim ve AR-GE faaliyetleri kalitesinin daha da düşmesine neden olmak
tadır. Bu nedenle yeni kurulan Tekstil Mühendisliği Bölümlerinin kendi aralarında veya eski 3 Teks
til Mühendisliği Bölümüyle birleştirilerek, tekstil ve konfeksiyonun çeşitli dallarında öğretim 
verecek 5 (en fazla 6) Tekstil Fakültesi oluşturulmalıdır. Bu yeni düzenlemenin zor olması 
durumunda, hiç olmazsa Ege, Uludağ, İstanbul Teknik ve Çukurova Üniversiteleri bünyesindeki 
Tekstil Mühendisliği Bölümleri Tekstil Fakültelerine dönüştürülmeli ve bu Fakültelerin bünyesinde 
müstakil program uygulayan en az 3 Tekstil Mühendisliği (İplik-Dokuma-Örme; Tekstil Terbiyesi; 
Konfeksiyon) Bölümünün yanında, Tekstil Makinaları, Tekstil Kimyası ve Tekstil İşletmeciliği 
Bölümleri de yer almalıdır. Yeni Fakülteler bünyesinde Tekstil ve Konfeksiyon Yüksekokulları da 
kurularak, Fakültelerin altyapılarından teknikerlik eğitiminde de faydalanılması sağlanmalıdır. 
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Kurulacak Türk Tekstil (AR-GE) Enstitüsünün bu Fakültelerle işbirliği yapması ve Fakül
telerin bulunduğu şehirlerde şubeler açması sağlanarak ve Üniversite-Okul-Sanayi İşbirliği geliş
tirilerek oluşturulacak Fakülte-Enstitü Merkezlerinin tekstil ve konfeksiyon sanayiinin her türlü 
eğitim-öğretim, AR-GE, danışmanlık, yayın, yayım ihtiyaçlarının en iyi şekilde sağlandığı merkez
ler haline getirilmesi sağlanmalıdır. 

Raporumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili Sözcü 
Mustafa Ver kay a Ali Rahmi Beyreli 

İstanbul Bursa 
Üye Üye 

Ahmet Sünnetçioğlu Salih Er bey in 
Bursa Denizli 
Üye Üye 

Mehmet A itan Karapaşaoğlu Mehmet Kocabatmaz 
Bursa Denizli 
Üye Üye 

Özkan Öksüz Teoman Özalp 
Konya Bursa 

Başkan 
Ertuğrııl Yalçınbayır 

Bursa 
Kâtip 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

Üye 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 
Üye 

A. Emre Kocaoğlu 
İstanbul 

(Son toplantıya katılmadı) 
Uye 

Orhan Şen 
Bursa 

4. 3. İSTATİSTİKLERLE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 
TÜM EKONOMİK FAALİYETLERİN ULUSLARARASI STANDART SANAYİİ 

SINIFLAMASI (ISIC - Rev.2) 

(Tablo 1 ve Tablo 2'de kullanılmıştır.) 
32 - Dokuma, giyim eşyası ve deri sanayii 

321 - Dokuma sanayii 
3211 - Elyafın hazırlanması, iplik haline getirilmesi, 

dokunması, boyanması vb. bitirme işlemleri 
3212 - Giyim eşyası dışında kalan hazır dokuma eşya üretimi 
3213 - Örme sanayii 
3214 - Halı ve kilim sanayii 
3215 - İp, sicim, ağ ve urgan sanayii 
3219 - Başka yerde sınıflandırılmamış dokuma ürünleri sanayii 

322 - Ayakkabı dışında giyim eşyası sanayii 
3221 - Deri ve kürk giyim eşyası sanayii 
3222 - Deri ve kürk dışında kalan hazır giyim eşyası sanayii, 

Konfeksiyon, yapay süet, kürk ve plastik giyim eşyası 
323 - Deri, deri benzeri maddeler ve kürk eşya sanayii (Ayakkabı ve giyim eşyası hariç) 

3231 - Deri işleme sanayii 
3232 - Kürk işleme ve boyama sanayii 
3233 - Deri ve benzeri maddelerden yapılmış eşya sanayii (Ayakkabı ve giyim eşyası hariç) 

324 - Ayakkabı sanayii (Kalıp mamulü lastik ve plastik ayakkabılar hariç) 
3240 - Ayakkabı sanayii (Kalıp mamulü lastik ve plastik) 
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Tnblo 1. İMALAT SANAYİ TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRKİYE ÖZET TABLOSU (10+Kl j l çalıjan İşyerleri), 1994 
A : TOPLAM , B : DEVLET SEKTÖRÜ , C ; ÖZEL SEICTÖR DegerlertMilyon TL 

SAN
AYİ 

GRUP
LARI 

32 
32 
32 

321 
321 
321 

3211 
3211 
3211 

3212 
3212 
3212 

3213 
3213 

3213 

3214 
3214 
3214 

3215 
3215 

3219 
3219 

322 
322 
322 

3221 
3221 
3222 
3222 
3222 

323 
323 
323 

3231 
3231 
3231 

3232 
3232 

3233 
3233 

324 
324 
324 
3240 
3240 
3240 

SEK
TÖR 

A 
D 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 

C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 
A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
C 

A 
B 
C 
A 
B 
C 

İŞYERİ 
SAYISI 

2.976 
38 

2.938 

1.290 
29 

1.261 

711 
20 

691 

159 
5 

154 

328 
1 

327 

73 
3 

70 

3 
3 

16 
16 

1.446 
5 

1.441 

172 
172 

1.274 
5 

1.269 

128 
1 

127 

97 
1 

96 

1 
(*)1 

30 
(••)30 

112 
3 

109 
112 

3 
109 

ÇALIŞ. 
y n j J K 
ORTAL. 
SAYISI 

289.149 
24.642 

264.507 

186.510 
18.701 

167.809 

131.877 
16.139 

115.738 

12.333 
1.426 

10.907 

31.436 
342 

31.094 

9.763 
794 

8.969 

131 
131 

970 
970 

89.907 
3.606 

86.301 

9.141 
9.141 

80.766 
3.606 

77.160 

6.724 
1.300 
5.424 

4.936 
1.300 
3.636 

0 
0 

0 
0 

6.008 
1.035 
4.973 
6.008 
1.035 
4.973 

ÜCRETLE 
ÇALIŞ. 
YILLIK 

ORTALAMA 
SAYISI 

288.354 
24.642 

263.712 

186.137 
18.701 

167.436 

131.672 
16.139 

115.533 

12.296 
1.426 

10.870 

31.360 
342 

31.018 

9.710 
794 

8.916 

131 
131 

968 
968 

89.579 
3.606 

85.973 

9.126 
9.126 

80.453 
3.606 

76.847 

6.683 
1.300 
5.383 

4.904 
1.300 
3.604 

0 
0 

0 
0 

5.955 
1.035 
4.920 
5.955 
1.035 
4.920 

ÜCRETLE 
ÇALIŞ. 

YAPILAN 
YILLIK 

ÖDEMELER 

26.663.370 
5.044.112 

21.619.258 

19.700.376 
3.680.767 

16.019.609 

15.524.633 
3.281.710 

12.242.923 

835.494 
229.223 
606.271 

2.305.430 
21.987 

2.283.443 

932.560 
147.847 
784.713 

10.584 
10.584 

91.675 
91.675 

5.752.372 
816.076 

4.936.296 

435.914 
435.914 

5.316.458 
816.076 

4.500.382 

664.931 
304.836 
360.095 

538.660 
304.836 
233.824 

0 
0 

0 
0 

545.691 
242.433 
303.258 
545.691 
242.433 
303.258 

YILDA 
ÇAUŞttAN 
İŞÇi-SAAT 
TOPLAMI 

572.872.365 
48.441.140 

524.431.225 

369.157.353 
36.577.680 

332.579.673 

260.310.498 
32.168.372 

228.142.126 

25.015.224 
2.650.104 

22.365.120 

63.358.346 
651.464 

62.706.882 

18.413.588 
1.107.740 

17.305.848 

275.000 
275.000 

1.784.697 
1.784.697 

178.599.250 
7.434.272 

171.164.978 

18.520.609 
18.520.609 

160.078.641 
7.434.272 

152.644.369 

13.431.973 
2.607.165 

10.824.808 

10.033.101 
2.607.165 
7.425.936 

0 
0 

0 
0 

11.683.789 
1.822.023 
9.861.766 

11.683.789 
1.822.023 
9.861.766 

İ Ş G Ü C Ü 

MALİYETİ 

39.987.188 
6.350.410 

33.636.778 

30.311.281 
4.641.973 

25.669.308 

19.402.206 
4.150.109 

15.252.097 

1.052.631 
285.298 
767.333 

8.552.987 
26.426 

8.526.561 

1.178.146 
180.140 
998.006 

12.651 
12.651 

112.660 
112.660 

8.191.011 
1.048.133 
7.142.878 

550.359 
550.359 

7.640.652 
1.048.133 
6.592.519 

826.720 
375.270 
451.450 

667.230 
375.270 
291.960 

0 
0 

0 
0 

658.176 
285.034 
373.142 
658.176 
285.034 
373.142 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 



— 1 2 8 -

Tablo 1. İMALAT SANAYİ TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRKİYE ÖZET TABLOSU (10 + Mfl fakfan Ijyericri ), 1995 
A : TOPLAM , B ; DEVLET SEKTÖRÜ . C : ÖZEL SEKTÖR DegcrlcnMilyon TL 

ÜCRETLE ÜCRETLE 
SAN- ÇAUŞ. ÇALIŞ". ÇALIŞ. YILDA 
AYt YILLIK YILLIK YAPILAN ÇALIŞILAN 

GRUP- SEK- İŞYERİ ORTAL. ORTALAMA YILLIK İŞÇt-SAAT İŞGÜCÜ 
LARI TÖR SAYISI SAYISI SAYISI ÖDEMELER TOPLAMI MALİYETİ 

3.148 
32 

3.116 

1.388 
23 

1.363 

754 
İS 
739 
213 
S 

210 
325 
1 

324 
74 
4 
70 
3 
3 
17 
17 

1.496 
3 

1.493 
163 
163 

1.333 
3 

1.330 
148 
1 

147 
115 
1 

114 
4 
4 
29 
29 
116 
3 

113 
116 
3 

113 

319.167 
19.368 

299.799 

199.215 
14.610 

184.605 

137.410 
12.661 

124.749 

19.261 
1.123 

18.138 

32.051 
224 

31.827 

9.312 
602 

8.710 

138 
138 

1.043 
1.043 

105.878 
2.588 

103.290 
9.855 
9.855 

96.023 
2.588 

93.435 
7.409 
1.153 
6.256 
5.397 
1.153 
4.244 

122 
122 

1.890 
1.890 
6.665 
1.017 
5.648 
6.665 
1.017 
5.648 

318.488 
19.368 

299.120 

198.853 
14.610 

184.243 

137.187 
12.661 

124.526 

19.228 
1.123 

18.105 

31.994 
224 

31.770 

9.266 
602 

8.664 

138 
138 

1.040 
1.040 

105.657 
2.588 

103.069 
9.840 
9.840 

95.817 
2.588 

93.229 
7.366 
1.133 
6.213 
5.358 
1.153 
4.205 

122 
122 

1.886 
1.886 
6.612 
1.017 
5.595 
6.612 
1.017 
5.595 

53.792.310 
7.155.472 

46.636.838 

38.412.110 
5.264.037 

33.148.073 

29.486.121 
4.667.015 

24.819.106 

2.423.025 
40Z197 

2.020.828 

4.401.950 
25.657 

4.376.293 

1.901.821 
169.168 

1.732.653 

21.870 
21.870 

177.323 
177.323 

12.877.790 
859.313 

12.018.477 
920.478 
920.478 

11.957.312 
859 J13 

11.097.999 
1.563.454 
741.281 
822.173 

1.286.406 
741.281 
545.125 

30.499 
30.499 

246.549 
246.549 
938.956 
290.841 
648.115 
938.956 
290.841 
648.115 

643.086.180 
39.323.454 

603.762.726 

407.594.445 
30.145.734 

377.448.711 

281.097.656 
26.882.494 

254.215.162 

39.985.152 
2.261.896 

37.723.256 

66.874.339 
380.192 

66.494.147 

17.482.132 
621.152 

16.860.980 

262.400 
262.400 

1.892.766 
1.892.766 

207.946.629 
5.202.600 

202.744.029 
20.324.698 
20.324.698 

187.621.931 
5.202.600 

182.419.331 
14.790.284 
2.368.080 
12.422.204 
11.142.332 
2.368.080 
8.774.252 

269.640 
269.640 

3.378.312 
3.378.312 
12.754.822 
1.607.040 

11.147.782 
12.754.822 
1.607.040 

11.147.782 

64.810.572 
8.838.428 

55.972.144 

46.020.506 
6.392.336 

39.628.170 

35.285.686 
5.685.671 

29.600.015 

2.922.726 
470.229 

2.452.497 

5.300.578 
30.470 

5.270.108 

2.276.910 
205.966 

2.070.944 

25.154 
25.154 

209.452 
209.452 

15.795.195 
1.239.136 

14.556.059 
1.141.006 
1.141.006 

14.654.189 
1.239.136 

13.415.053 
1.872.594 
876.230 
996.364 

1.540.731 
876.230 
664.501 

34.320 
34.320 

297.543 
297.543 

1.122.277 
330.726 
791.551 

1.122.277 
330.726 
791.551 

32 
32 
32 
321 
321 
321 

3211 
3211 
3211 

3212 
3212 
3212 

3213 
3213 
3213 

3214 
3214 
3214 

3215 
3215 

3219 
3219 

322 
322 
322 
3221 
3221 

3222 
3222 
3222 
323 
323 
323 
3231 
3231 
3231 

3232 
3232 
3233 
3233 
324 
324 
324 
3240 
3240 
3240 

A 
B 
C 
A 
B 
C 

A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
C 
A 
C 

A 
B 
C 
A 
C 

A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
C 
A 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
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Tablo 1. İMALAT SANAYİ TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRKİYE ÖZET TABLOSU (10 + ldfi çalıjan ferleri), 1996 
A: TOPLAM , D: DEVLET SEKTÖRÜ , C: ÖZEL SEKTÖR 

SAN
AYİ 

GRUP
LARI 

32 
32 
32 

321 
321 
321 

3211 
3211 
3211 

3212 
3212 
3212 

3213 
3213 

3214 
3214 
3214 

3215 
3215 

3219 
3219 

322 
322 
322 

3221 
3221 

3222 
3222 
3222 

323 
323 

3231 
3231 

3232 
3232 

3233 
3233 

324 
324 
324 

3240 
3240 
3240 

SEK
TÖR 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
C 

A 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

İŞYERİ 
SAYISI 

3.334 
31 

3.303 

1.595 
24 

1.571 

838 
16 

822 

289 
5 

284 

339 
339 

108 
3 

105 

3 
3 

18 
18 

1.466 
3 

1.463 

147 
147 

1.319 
3 

1.316 

150 
150 

118 
118 

3 
3 

29 
29 

123 
4 

119 

123 
4 

119 

ÇALIŞ. 
YILLIK 
ORTAL. 
SAYISI 

357.935 
18.423 

339.512 

224.263 
13.927 

210.336 

156.541 
11.610 

144.931 

25.354 
1.077 

24.277 

29.892 
29.892 

11.005 
1.240 
9.765 

148 
148 

1.323 
1.323 

U 8.348 
2.416 

115.932 

10.135 
10.135 

108.213 
2.416 

105.797 

7.042 
7.042 

4.941 
4.941 

138 
138 

1.963 
1.963 

8.282 
2.080 
6.202 

8.282 
2.080 
6.202 

ÜCRETLE 
ÇALIŞ. 
YILLIK 

ORTALAMA 
SAYISI 

357.331 
18.423 

338.908 

223.901 
13.927 

209.974 

156.366 
11.610 

144.756 

25.301 
1.077 

24.224 

29.852 
29.852 

10.911 
1.240 
9.671 

148 
148 

1.323 
1.323 

118.166 
2.416 

115.750 

10.122 
10.122 

108.044 
2.416 

105.628 

7.007 
7.007 

4.908 
4.908 

138 
138 

1.961 
1.961 

8.257 
2.080 
6.177 

8.257 
2.080 
6.177 

ÜCRETLE 
ÇALIŞ. 

YAPILAN 
YILLIK 

ÖDEMELER 

113.572.982 
10.228.820 

103.344.162 

81.262.017 
7.723.435 

73.538.582 

63.038.409 
6.973.409 

56.065.000 

5.685.193 
424.094 

5.261.099 

8.190.012 
8.190.012 

3.860.476 
325.932 

3.534.544 

40.330 
40.330 

447.597 
447.597 

27.588.487 
1.164.795 

26.423.692 

1.975.411 
1.975.411 

25.613.076 
1.164.795 

24.448.281 

1.914.496 
1.914.496 

1.274.001 
1.274.001 

46.090 
46.090 

594.405 
594,405 

2.807.982 
1.340.590 
1.467.392 

2.807.982 
1.340.590 
1.467.392 

YILDA 
ÇALIŞILAN 
İŞÇİ-SAAT 
TOPLAMI 

728.447.960 
36.004.634 

692.443.326 

464.616.129 
27.581.625 

437.034.504 

326.937.098 
23.043.275 

303.893.823 

53.465.843 
1.714.152 

51.751.691 

60.04U99 
60.041.399 

21.492.806 
2.824.198 

18.668.608 

291.328 
291.328 

2.387.655 
2.387.655 

233.086.855 
4.473.301 

228.613.554 

21.158.708 
21.158.708 

211.928.147 
4.473.301 

207.454.846 

14.090.232 
14.090.232 

10.118.043 
10.118.043 

316.240 
316.240 

3.655.949 
3.655,949 

16.654.744 
3.949.708 

12.705.036 

16.654.744 
3.949.708 

12.705.036 

İŞGÜCÜ 
MALİYETİ 

138.169.973 
13.459.257 

124.710.716 

98.569.930 
10320.006 
88.249.924 

76.559.255 
9.309.258 

67.249.997 

6.986.784 
604.036 

6.382.748 

9.834.747 
9.834.747 

4.614.816 
406.712 

4.208.104 

48.899 
48.899 

525.429 
525.429 

33.765.629 
1.488.630 

32.276.999 

2.468.013 
2.468.013 

31.297.616 
1.488.630 

29.808.986 

2.343.461 
2.343.461 

1.527.999 
1.527.999 

57.697 
57.697 

757.765 
757.765 

3.490.953 
1.650.621 
1.840.332 

3.490.953 
1.650.621 
1.840.332 
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Tobk. 1. İMALAT SANAYİ TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRKİYE ÖZET TABLOSU (10+Mfl çalkan İıycricrl), 1997 
AiTOPLAM , B: DEVLET SEKTÖRÜ , C: ÖZEL SEKTÖR 

SAN
AYİ 

GRUP
LARI 

32 
32 
32 

321 
321 
321 

3211 
3211 
3211 

3212 
3212 
3212 
3213 
3213 
3214 
3214 
3214 
3215 
3213 
3219 
3219 

3219 
322 
322 
322 

3221 
3221 

3222 
3222 
3222 

323 
323 

3231 

3231 

3233 
3233 

324 
324 

324 

3240 
3240 
3240 

SEK
TÖR 

A 
D 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
C 
A 
B 
C 
A 
C 
A 
B 

C 
A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 

C 

A 
C 

A 
B 

C 

A 
B 
C 

İŞYERİ 
SAYISI 

• 3.610 
26 

3.584 

2.115 
20 

2.095 

1.005 
15 

990 

375 
2 

373 

582 
582 
119 

2 
117 

7 
7 

27 
I 

26 
1.147 

2 
1.145 

147 
147 

1.000 
2 

998 

190 
190 

153 

153 

37 
37 

158 
4 

154 

158 
4 

154 

ÇALIŞ. 
YILLIK 
ORTAL 
SAYISI 

398.330 
13.756 

384.574 

277.404 
10.277 

267.127 

163.413 
9.669 

153.744 

34.635 
212 

34.423 

64.880 
64.880 
11.583 

221 
11.362 

218 
218 

2.675 
175 

2.500 
101.341 

1.537 
99.804 

10.781 
10.781 

90.560 
1.537 

89.023 

9.111 
9.111 

7.251 

7.251 

1.860 
1.860 

10.474 
1.942 

8.532 

10.474 
1.942 
8.532 

ÜCRETLE 
ÇALIŞ. 
YILLIK 

ORTALAMA 
SAYISI 

397.865 
13.756 

384.109 

277.141 
10.277 

266.864 

163.291 
9.669 

153.622 

34.586 
212 

34.374 

64.826 
64.826 
11.551 

221 
11.330 

212 
212 

2.675 
175 

2.500 
101.211 

1.537 
99.674 

10.777 
10.777 

90.434 
1.537 

88.897 

9.081 
9.081 

7.227 

7.227 

1.854 
1.854 

10.432 
1.942 

8.490 

10.432 
1.942 
8.490 

ÜCRETLE 
ÇALIŞ. 

YAPILAN 
YILLIK 

ÖDEMELER 

241.402.708 
16.932.428 

224.470.280 

179.624.158 
12.347.141 

167.277.017 

122.275.949 
11.752.394 

110.523.555 

14.412.051 
113.973 

14.298.078 

34.260.865 
34.260.865 
7.039.151 

239.537 
6.799.614 

99.066 
99.066 

1.537.076 
241.237 

1.295.839 
50.873.260 

1.728.345 
49.144.915 

4.557.170 
4.557.170 

46.316.090 
1.728.345 

44.587.745 

4.290.374 
4.290.374 

3.591.311 

3.591.311 

699.063 
699.063 

6.614.916 
2.856.942 
3.757.974 

6.614.916 
2.856.942 
3.757.974 

YİLDA 
ÇALIŞILAN 
İŞÇİ-SAAT 
TOPLAMI 

807.254.567 
28.461.214 

778.793.353 

568.181.729 
21.175.009 

547.006.720 

332.042.660 
18.883.713 

313.158.947 

73.033.754 
466.800 

72.566.954 

133.759.040 
133.759.040 
24.421.557 

1.522.096 
22.899.461 

444.280 
444.280 

4.480.438 
302.400 

4.178.038 
199.197.795 

3.171.144 
196.026.651 

22.075.156 
22.075.156 

177.122.639 
3.171.144 

173.951.495 

18.090.643 
18.090.643 

14.677.101 

14.677.101 

• 3.413.542 
3.413.542 

21.784.400 
4.115.061 

17.669.339 

21.784.400 
4.115.061 

17.669.339 

İŞGÜCÜ 
MALİYETİ 

297.992.760 
22.942.052 

275.050.708 

222.598.277 
17.589.672 

205.008.605 

152.431.077 
16.828.223 

135.602.854 

17.820.073 
150.368 

17.669,705 

41.809.895 
41.809.895 
8.542.426 

323.002 
8.219.424 

121.016 
121.016 

1.873.790 
288.079 

1.585.711 
62.213.223 
2.083.558 

60.129.665 

5.682.712 
5.682.712 

56.530.511 
2.083.558 

54.446.953 

5.283.445 
5.283.445 

4.410.975 

4.410.975 

872.470 
872.470 

7.897.815 
3.268.822 

4.628.993 

7.897.815 
3.268.822 
4.628.993 
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Tabîo 1. İMALAT SANAYİ TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRKİYE ÖZET TABLOSU (10 + Utf çalkan tfytrkri). 1998 
A: TOPLAM , B: DEVLET SEKTÖRÜ , C: ÖZEL SEKTÖR' 

SAN
AYİ 

GRUP
LARI 

32 
32 
32 

321 
321 
321 

3211 
3211 
3211 

3212 
3212 
3212 

3213 
3213 

3214 
3214 
3214 

3215 
321S 

3219 
3219 
3219 

322 
322 
322 

3221 
3221 

3222 
3222 
3222 

323 
323 

3231 
3231 

3233 
3233 
324 
324 
324 
3240 
3240 
3240 

SEK
TÖR 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

' A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
C 

A 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 

İŞYERİ 
SAYISI 

' 3.846 
25 

3.821 

2.280 
19 

2.261 

1.057 
14 

1.043 

417 
2 

415 

655 
655 

110 
2 

108 

9 
9 

32 
1 

31 

1.188 
2 

1.186 

ısı 
ısı 

1.037 
2 

1.035 

195 
195 

161 
161 

34 
34 

183 
4 

179 
183 

4 
179 

ÇALIŞ. 
YILLIK 
ORTAL 
SAYISI 

418.387 
12.035 

406.352 

292.997 
8.866 

284.131 

168.956 
8.302 

160.654 

40.730 
193 

40.537' 

68.750 
68.750 

11.380 
186 

11.194 

404-
404 

2.777 
185 

2.S92 

105.122 
1.407 

103.715 

10.294 
10.294 

94.828 
1.407 

93.421 

8.443 
8.443 

6.622 
6.622 

1.821 
1.821 

11.825 
1.762 

10.063 
11.825 
1.762 

10.063 

ÜCRETLE 
ÇALIŞ. 
YILLIK 

ORTALAMA 
SAYISI 

417.944 
12.035 

405509 

292.760 
8.866 

283.894 

168.835 
8.302 

160.533 

40.681 
193 

40.488 

68.707 
68.707 

11.362 
186 

11.176 

398 
398 

2.777 
185 

2.592 

104.981 
1.407 

103.574 

10.291 
10.291 

94.690 
1.407 

93.283 

8.419 
8.419 

6.604 
6.604 

1.815 
1.815 

11.784 
1.762 

10.022 
11.784 
1.762 

10.022 

ÜCRETLE 
ÇALIŞ. 

YAPILAN 
YILLIK 

ÖDEMELER 
441.385.295 
28.961.286 

412.424.009 

331.058.263 
21.690.110 

309.368.153 

219J32.I79 
20.534.878 

198.797JOl 

27.727.880 
319.424 

27.408.456 

66.790.624 
66.790.624 

14.270.998 
398.712 

13.872.286 

223.200 
223.200 

2.713.382 
437.096 

2.276.286 

90.775.990 
3.232.904 

87.543.086 

7.339.966 
7.339.966 

83.436.024 
3.232.904 

80.203.120 

7.325.811 
7J25.811 

3.996.404 
5.996.404 

1.329.407 
1.329.407 

1X225.231 
4.038.272 
8.186.959 

12.225.231 
4.038.272 
8.186.959 

YILDA 
ÇALIŞILAN 
İŞÇİ-SAAT 
TOPLAMI 

843.403.431 
23.495J78 

819.908.053 

596.803.120 
17.648.664 

579.154.456 

345.591.260 
16.946.004 

328.645.256 

85.742.579 
263.916 

85.478.663 

139.480.571 
139.480.571 

20.697.166 
166.256 

20.530.910 

778.880 
778.880 

4.512.664 
272.488 

4.240.176 

206372.510 
2.948.640 

203.423.870 

20.494.865 
20.494.865 

185.877.645 
2.948.640 

182.929.005 

17.221.572 
17.221.572 

13.817.570 
13.817.570 

3.404.002 
3.404.002 

23.006.229 
2.898.074 

20.108.155 
23.006.229 
2.898.074 

20.108.155 

İŞGÜCÜ 
MALİYETİ 

551.409.619 
37.890.991 

513.518.628 

413.918.744 
29.262.632 

384.656.112 

274.837.721 
27.802.621 

247.035.100 

35.032.231 
463.768 

34.568.463 

82.873.336 
82.873.336 

17.619.908 
478.071 

17.141.837 

287.874 
287.874 

3.267.674 
518.172 

2.749.502 

112.880.942 
3.681.861 

109.199.081 

9.665.154 
9.665.154 

103.215.788 
3.681.861 

99.533.927 

9.384.232 
9.384.232 

7.678.512 
7.678.512 

1.705.720 
1.705.720 

15.225.701 
4.946.498 

10.279.203 
15.225.701 
4.946.498 

10.279.203 

İŞYERLERİNE AİT OLUP 1998 YILI BİLGİLERİ GEÇİCİDİR. 
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Tablo 2. İMALAT SANAYİ TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRKİYE ÖZET TABLOSU (10 + Kljl çalıpn if yorlori), 1094 
A: TOPLAM , B; DEVLET SEKTÖRÜ . C: ÖZEL SEKTÖR DeflertorMilyon TL 

SABİT 
SAN- YIL SONUNDA STOK SERMAYEYE 
AYİ KURULU OLAN DEĞİŞ- YIL İÇİNDE 
GRUP- SEK- İŞYERİ TOPLAM ÇEVİRİCİ MELERİ YAPILAN GAYRİ KATMA TOPLAM 
LARI TÖR SAYISI GÛÇ KAPASİTESİ SAFİ İLAVELER GİRDİ ÇIKTI DEĞER GELİR 

32 
32 
32 

321 
321 
321 

3211 
3211 
3211 

3212 
3212 
3212 

3213 
3213 
3213 

3214 
3214 
3214 

3215 
3215 

3219 
3219 

322 
322 
322 

3221 
3221 

3222 
3222 
3222 

323 
323 
323 

3231 
3231 
3231 

3232 
3232 
3233 
3233 

324 
324 
324 

3240 
3240 
3240 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
C 
A 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

2976 
36 

2938 

1290 
29 

1261 

711 
20 

691 

159 
5 

154 

328 
1 

327 

73 
3 

70 

3 
3 

16 
16 

1446 
5 

1441 

172 
172 

1274 
5 

1269 

128 
1 

127 

97 
1 

96 

1 
0 1 
30 

r>3o 
112 

3 
109 

112 
3 

'109 

1.553.845 
154.389 

1.404.456 

1.420.126 
131.740 

1.288.386 

1.179.842 
114.478 

1.065.364 

69.697 
8.745 

59.052 

89.230 
521 

88.709 

73.344 
6.998 

66.348 

1.568 
1.568 

6.445 
6.445 

95252 
16.392 
78580 

12.601 
12.601 

82.651 
16.392 
66.259 

32259 
4.367 

27.692 

30.457 
4.367 

26.090 

0 
0 
0 
0 

11208 
1.890 
9.318 

11208 
1590 
9.318 

38.834.641 
767.162 

38.067.479 

25.498.385 
662.696 

24.835.669 

18.086.705 
662.655 

17.424.050 

1.429.720 
-17.067 

1.447.687 

4.997261 
13.821 

4.983.440 

872091 
4.187 

867504 

4.489 
4.489 

100.119 
108.119 

11.420.741 " 
28261 

11.392.480 

2.700.949 
2.700.949 

8.719.792 
28261 

6.691.531 

1.435.644 
52643 

1.383.001 

1.040.130 
52.643 

987.487 

0 
0 
0 
0 

479.871 
23.562 

456.309 

479.871 
23562 

456509 

20.784.848 
2.609 

20.782239 

16.369.799 
47.600 

16.321.999 

10.317.633 
46.093 

10.271.540 

809.173 
0 

889.173 

4.526258 
1.707 

4.524.551 

577212 
0 

577212 

1.479 
1.479 

58.044 
58.044 

4.164.638 
305 

4.164241 

959.431 
959.431 

3.205205 
395 

3.204510 

249.622 
163 

249.659 

162241 
163 

162.078 

0 
0 
0 
0 

591 
•45.749 
46.340 

591 
•45.749 
46.340 

281.574.062 
6.380.957 

275.193.105 

184.914582 
4.531.642 

180.383240 

126.583.495 
4.043585 

122.540.110 

11.233564 
240.146 

10.093518 

40.743.099 
65.469 

40.677530 

5.311579 
182642 

5.128.737 

44.725 
44.725 

998220 
958220 

86.338573 
1.170.183 

85.168.790 

11.889253 
11.889.253 

74.449.720 
1.170.183 

73.279.537 

6.573.019 
365.084 

6.207535 

4.720.167 
365.084 

4.355.083 

0 
0 
0 
0 

3.747.188 
314.048 

3.433.140 

3.747.188 
314.048 

3.433.140 

441.246.859 
11.956.152 

429.290.707 

300.162390 
8.551570 

291.610.420 

210.764.820 
7.634.120 

203.130.700 

17.601.039 
500.039 

17.101.000 

58.618.692 
• 119.564 
58.499.128 

11.808.785 
298247 

11.510.538 

78.783 
78.783 

1.290271 
1290271 

125.696.441 
2.094502 

123.603.539 

15.562.526 
15.562.526 

110.135515 
2094502-

108.041.013 

9.333.644 
669.030 

8.714.614 

6.526524 
669.030 

5.657.494 

0 
0 
0 
0 

6.002384 
640250 

5.362.134 

6.002.384 
640250 

5.362134 

159.672.797 
5.575.195 

154.097.602 

115.247508 
4.020.328 

111.227.180 

84.181.325 
3.590.735 

80.590590 

6.367.075 
259.893 

6.107.182 

17.875.593 
54.095 

17.821.498 

6.497.406 
115.605 

6.381.801 

34.058 
34.058 

292.051 
292.051 

39.359.468 
924.719 

38.434.749 

3.673273 
3.673273 

35.686.195 
924.719 

34.761.476 

2810.625 
303546 

2506.679 

1.806.357 
303546 

1.502.411 

0 
0 
0 
0 

2.255.196 
326202 

1.928.994 

2255.196 
326.202 

1.928.994 

426.441.818 
11.548.670 

414.895.143 

289.631522 
8.130.746 

281.500.776 

203.043.665 
7.195.520 

195.853.145 

17.312.476 
527.039 

16.785.437 

56.506.468 
107.714 

56.398.754 

11.404247 
300.473 

11.103.774 

77.427 
77.427 

1.282.239 
1.282239 

122.143.852 
2092.195 

120.051.657 

15.112384 
15.112.384 

107.031.468 
2092.195 

104.939273 

8.798.115 
637.669 

8.160.446 

6.050.706 
637.669 

5.413.037 

0 
0 
0 
0 

5.868.329 
686.060 

5.182269 

5.868.329 
686.060 

5.182269 
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Tabio 2. İMALAT SANAYİ TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRKİYE ÖZET TABLOSU (10 + Ki}! çaltjan işyerleri), 1805 
A:TC )PLAM , 

SAN
AYİ 
GRUP- SEK-
LARI TÖR 

32 
32 
32 

321 
321 
321 

3211 
3211 
3211 

3212 
3212 
3212 

3213 
3213 
3213 

3214 
3214 
3214 

3215 
3215 

3219 
3219 

322 
322 
322 

3221 
3221 

3222 
3222 
3222 

323 
323 
323 

3231 
3231 

3231 

3232 
3232 

3233 

3233 

324 
324 
324 

3240 
3240 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 

C 

A 
C 

A 

C 

A 
B 
C 

A 
B 
c 

B:DEVI LET SEKTÖRÜ , C 

YIL SONUNDA 
KURULU OLAN 

İŞYERİ TOPLAM ÇEVİRİCİ 
SAYISI GÜÇ KAPASİTESİ 

3143 
32 

3116 

1388 
25 

1363 

754 
15 

739 

215 
5 

210 

325 
1 

324 

74 
4 

70 

3 
3 

17 
17 

1496 
3 

1493 

163 
163 

1333 
3 

1330 

148 
1 

147 

115 
1 

114 

4 
4 

29 

29 

116 
3 

113 

116 
3 

113 

1.789.370 
112.013 

1.677.357 

1.538506 
96269 

1.441539 

1.300.914 
79.332 

1.221.582 

81.071 
9.650 

71.421 

92.001 
521 

92.380 

56.480 
6.766 

49.714 

1.568 
1.568 

5.274 
5274 

195.593 
9.486 

186.107 

16531 
16.931 

178.662 
9.486 

169.176 

37.394 
4.367 

33.027 

36.084 
4.367 

31.717 

300 
300 

1.010 

1.010 

18.175 
1.891 

16284 

18.175 
1.891 

16284 

ÖZELSEKTÖ 

STOK 
DEĞİŞ
MELERİ 

88.401.647 
2118.666 

86281981 

55.314.035 
1.619.041 

53.694.994 

38.642614 
1.325.533 

37.317.081 

5.218.050 
.114.545 
5.103.505 

8.688.399 
1.109 

8.687290 

2.182.102 
177.854 

2.004248 

2.977 
2.977 

579.693 
579.893 

27.713271 
106247 

27.607.024 

7.947.734 
7.947.734 

19.765.537 
106247 

19.659290 

3.982.668 
235.545 

3.747.123 

3.397.936 
235.545 

3.162.391 

22.949 
22549 

561.783 

561.783 

1.391.673 
157.833 

1.233.840 

1.391.673 
157.633 

1.233.840 

R 
SABİT 

SERMAYEYE 
YIL İÇİNDE 

YAPILAN GAYRİ 
SAFİ İLAVELER 

54.731.877 
15258 

54.716.619 

45203.391 
14.605 

45.188.768 

32.923.457 
12.463 

32.910594 

4.570.676 
0 

4.570.876 

6.232.994 
-598 

6.233592 

1.162219 
2740 

1.159.479 

3.132 
3.132 

310.713 
310.713 

8.249.698 
69 

8.249.629 

786241 
766241 

7.4S3.457 
69 

7.463588 

611.742 
0 

611.742 

509254 
0 

509264 

42522 
42.522 

59.956 

59556 

667.048 
584 

666.462 

667546 
584 

666.462 

GİRDİ 

589.196207 
8.745.854 

580.450.353 

369.379.330 
6.266.491 

363.112839 

251.008.557 
5.416.632 

245.589525 

29.345.113 
488.512 

28.856.601 

72333.824 
40275 

72293.549 

11.148.588 
321.072 

10.827.516 

97.505 
97505 

5.447.743 
5.447.743. 

198242208 
1.118.385 

197.123.823 

23.850.857 
23.850.657 

174.391.351 
1.118.385 

173272.966 

13.793,705 
701.161 

13.092.544 

10.109.795 
701.161 

9.408.634 

.482.335 
482335 

3.201.575 

3201.575 

7.780.964 
659.817 

7.121.147 

7.780.964 
659.817 

7.121.147 

C 

ÇIKTI 

881.764564 
17.392.305 

664.392.659 

572.620.046 
12261577 

560.358.069 

399.823.634 
10.704347 

389.119287 

43.098.482 
802.627 

42295.855 

101.404.105 
83.720 

101.320385 

21249.483 
671283 

20.578200 

156.655 
156.655 

6.837.687 
6.887.687 

277.091.987 
2784.194 

274.307.793 

30.869.046 
30.669.046 

246.222941 
2784.194 

243.438.747 

19.260.358 
1.192.780 

18.067578 

14.114.766 
1.192.780 

12921586 

681.102 
681.102 

4.464.490 

4.464.490 

12812.573 
1.153.354 

11.659.219 

12812573 
1.153.354 

11.659219 

toöarferMlIyon TL 

KATMA 
DEĞER 

292.588.757 
8.646.451 

283.942306 

203.240.716 
5.995.486 

197.245230 

148.817.077 
5.287.715 

143.529.362 

13.753.369 
314.115 

13.439254 

29.070281 
43.445 

29.026.836 

10.100.895 
350211 

9.750.684 

59.150 
59.150 

1.439.944 
1.439.944 

78.849.779 
1.665.809 

77.183.970 

7.018.189 
7.018.189 

71.831.590 
1.665.809 

70.165.781 

5.466.653 
491.619 

4575.034 

4.004571 
491.619 

3.513.352 

198.767 
198.767 

1262515 

1262515 

5.031.609 
493.537 

4.538.072 

5.031.609 
493.537 

4.538.072 

TOPLAM 
GELİR 

835.940.896 
15.969.320 

819.971.576 

542.712164 
11.159.081 

531.553.083 

377.390.091 
9.842452 

367.547.629 

40.654.868 
703.776 

39.951.092 

98.135.616 
86.358 

98.049258 

19.877.966 
526.485 

19.351.481 

154.650 
154.650 

6.498573 
6.498573 

263.599.769 
2.733.359 

260.866.410 

27260.828 
27.260.828 

236.338.941 
2.733.359 

233.605.582 

17.324.896 
1.004.960 

16.319.936 

12.225.103 
1.004.960 

11.220.143 

668.356 
668.356 

4.431.437 

4.431.437 

12.304.067 
1.071.920 

11.232.147 

12.304.067 
1.071.920 

11.232147 
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Tablo 2. İMALAT SANAYİ TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRKİYE ÖZET TABLOSU (10 + Klf i çalışan İffetleri), 19S0 
A .-TOPLAM, 

SAN
AYİ 
GRUP 
LARI 

32 
32 
32 

321 
321 
321 

3211 
3211 
3211 

3212 
3212 
3212 

3213 
3213 

3214 
3214 
3214 

3215 
3215 

3219 
3219 

322 
322 
322 

3221 
3221 

3222 
3222 
3222 

323 
323 

3231 
3231 

3232 

3232 

3233 
3233 

324 
324 
324 

3240 
3240 
3240 

B:DEVL ET SEKTÖRÜ , C : 

YIL SONUNDA 
KURULU OLAN 

- SEK- İŞYERİ TOPLAM ÇEVİRİCİ 
TÖR SAYISI GÜÇ KAPASİTESİ 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
C 

A 

C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

3334 
31 

3303 

1595 

24 
1571 

836 
16 

822 

289 
5 

284 

339 

339 

106 
3 

105 

3 
3 

18 
18 

1466 
3 

1463 

147 
147 

1319 
3 

1316 

150 
150 

118 
118 

3 

3 

29 
29 

123 
4 

119 

123 
4 

119 

2.133.606 
107235 

2.026.371 

1.816263 
94274 

1.721.989 

1.628.031 

62.506 
1.545.525 

63.956 
9.650 

79506 

37.495 
37.495 

51.481 
2.116 

49.363 

1.568 
1.568 

8.732 
8.732 

261.066 
8.168 

253.788 

16.879 
16.879 

245.087 
8.168 

236.919 

37.239 
37239 

28.646 
28.648 

7.850 

7.650 

743 
743 

18.138 
4.793 

13.345 

18.138 
4.793 

13.345 

ÖZELSEKTÖ 

STOK 
DEĞİŞ
MELERİ 

153.390.186 
1.817.169 

151.573.017 

68.621.736 
1.545.817 

87.075.919 

60.079.433 
1.266.038 

58.813.395 

10.073.102 
140.328 

9.932.774 

14.332.608 

14.332.608 

3.436.062 
139.451 

3296.611 

17223 
17.223 

683.308 
683.308 

50.C80.686 
107.768 

50.872.918 

13.149.003 
13.149.003 

37.631.683 
107.768 

37.723.915 

11.084.073 
11.084.073 

9.106286 
9.106286 

435515 

435515 

1.542272 
1.542272 

Z703.691 
163.564 

2.540.107 

2.703.691 
163.584 

2.540.107 

R 
SABİT 

SERMAYEYE 
YIL İÇİNDE 

YAPILAN GAYRİ 
SAFİ İLAVELER 

141.667.685 
45.540 

141.622.145 

116.294.135 
45.420 

116248.715 

88.550.911 

0 
88.550.911 

9.588.964 
43.048 

9.545516 

15.761.879 
15.781.879 

1.837243 
2572 

1.834.871 

12857 
12.857 

522281 
522281 

22.338.410 
69 

22.333.341 

2.079.136 
2.079.136 

20.257274 
60 

20.257205 

2.282222 
2.282222 

1.926.543 
1.926543 

234216 

234216 

121.463 
121.463 

754.916 
51 

754.667 

754.918 
51 

754.867 

GİRDİ 

971.606.447 
16.011.767 

953.594.680 

611.994.154 
8.581575 

603.412.779 

439.308.761 

7.355.867 
431.952594 

56.313.640 
723.147 

55.590.693 

90.642206 
90.842286 

18.674.439 
502561 

18.172078 

139.075 
139575 

6.715.753 
6.715.753 

317.722.424 
6.641589 

310.880.635 

38.560.778 
38.560.778 

279.161.646 
6.841.589 

272.320.057 

26.516.299 
26.516299 

19.413.683 
19.413.683 

775254 

775254 

6.327562 
6.327.362 

15.373.570 
Z588,803 

12.784,767 

15.373.570 
2.588.803 

12.764.767 

* 

ÇIKTI 

1.472.007.756 
31.445277 

1.440.562.479 

951.473.293 
18.011.004 

933.462269 

686.523525 

15.433515 
671.090.610 

85.854.874 
1.585240 

84269.634 

131.999.947 
131.999.947 

37.227258 
992.449 

36.234.809 

221215 
221215 

9.646.074 
9.646.074 

460.608.045 
8.037232 

452.520.813 

53.490515 
53.490515 

407.117.730 
8.087232 

399.030.498 

35.903269 
35.983269 

25.556.649 
25.556.640 

1.024.084 

1.024.084 

9.402.536 
9.402.536 

23.943.149 
5.347.041 

18.596.108 

23.943.149 
5.347.041 

18.596.106 

3oöerfor.MByon TL 

KATMA 
DEĞER 

500.401.309 
13.433.510 

486.967.799 

339.479.139 
9.429.629 

330.049.510 

247.215.164 
8.077.448 

239.137.716 

29.541.034 
862.093 

28.678.941 

41.157.661 
41.157.661 

18.552.819 
490.088 

18.062.731 

82.140 
82.140 

2.930521 
2.930.321 

142.885.621 
1245.643 

141.639.978 

14.929.537 
14.929.537 

127.956.084 
1245.643 

126.710.441 

9.466.970 
9.466.970 

6.142.966 
6.142568 

248.830 

248.630 

3.075.174 
3.075.174 

8.569.579 
2.758.238 
5.811541 

8.569.579 
2.758238 
5.811.341 

TOPLAM 
GELİR 

1.392.888.587 
30.498573 

1.362.390214 

903.620.504 
17215.322 

866.405.182 

654.114.483 
14.870.703 

639.243.780 

80.595.975 
1.489.470 

79.106.505 

124.441.812 
124.441.812 

35.019.125 
855.149 

34.163.976 

218289 
218289 

9.230.820 
9.230520 

436.223.639 
8.007209 

428.216.430 

46.087.119 
46.067.119 

390.136.520 
8.007209 

382.129511 

29.742.767 
29.742767 

20.089.096 
20.089.096 

743.013 

743.013 

8.910.658 
8.910.658 

23.301.677 
5.275.842 

18.025.835 

23.301.677 
5.275.842 

18.025.835 
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Tablo 2. İMALAT SANAYİ TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRKİYE ÖZET TABLOSU (10 + Ki;] çc!ı$sıı işycrisri), 1207 
A : TOPLAM , B : DEVLET SEKTÖRÜ , C: ÖZEL SEKTÖR DıflartsrJUülyon TL 

SAN- YIL SONUNDA 
AY! KURULU OLAN 
GRUP- SEK- İŞYERİ TOPLAM ÇEVİRİCİ 
LARI TÛR SAYISI GÜÇ KAPASİTESİ 

STOK 
DEĞİŞ
MELERİ 

SABİT 
SERMAYEYE 
YIL İÇİNDE 

YAPILAN GAYRİ 
SAFİ İLAVELER GİRDİ ÇIKTI 

KATMA 
DEĞER 

TOPLAM 
GEÜR 

32 
32 
32 

321 
321 
321 

3211 
3211 
3211 

3212 
3212 
3212 

3213 

3213 

3214 
3214 
3214 

3215 
3215 

3219 
3219 
3219 

322 
322 
322 

3221 
3221 

3222 
3222 
3222 

323 
323 

3231 
3231 

3233 
3233 

324 
324 
324 

3240 
3240 
3240 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

3610 
26 

3584 

2115 
20 

2095 

1005 
15 

990 

375 
2 

373 

582 

582 

119 
2 

117 

7 
7 

27 
1 

26 

1147 
2 

1145 

147 
147 

1000 
2 

998 

190 
190 

153 
153 

37 
37 

158 
4 

154 

158 
4 

154 

2.191.761 353:040.562 250.792679 2.111.129.730 3.195.616.790 1.084.489.060 2991.329.596 
85.050 4.240.086 -793.442 26.568.644 55.193.170 28.624.526 52877.662 

2106.711 343.800.496 251.591.121 2084.561.086 3.140.425.620 1.055.864.534 2938.451.734 

1.975.710 242.905.068 218.094.837 1.514.684.555 2304.686516 790.001.661 2.153.646.346 
74.066 3.647.543 -798.608 20.318290 43.797.177 23.478.887 41.774.176 

1.901.644 239557.525 218.893.445 1.404.366.265 2260.889.039 766.522774 2111.872170 

1.636.658 141.554.810 146.313.812 988.472087 1.487.826.196 499.354,111 1.399577549 
69.872 3.167.692 •802955 16.532567 38.638.439 22.105572 37.038530 

1.566.786 138.387.118 147.116.767 971.939.520 1.449.187.759 477.248539 1.362539.019 

123.572 
1.480 

122.092 

136.653 

136.653 

66.092 
1.498 

64594 

2.684 
2.684 

10.051 
1216 
8.635 

137.113 
4.976 

132.137 

13.073 
13.073 

124.040 
4576 

119.064 

55.664 
55.664 

54.481 
54.481 

1.183 
1.183 

23574 
6.008 

17566 

23574 
6.008 

17.266 

29.489.647 
18.127 

29.471.520 

55.676.531 

55.676.531 

11.696.185 
374.378 

11.321.807 

87.745 
87.745 

4.400.150 
67.346 

4.312804 

79.762.750 . 
•64.696 

79.847.448 

17.377.174 
17.377.174 

62385.576 
•64.696 

62.470572 

24.707.890 
24.707.890 

22.968.928 
22.968.928 

1.733.962 
1.738.962 

5.664.874 
677539 

4.987.635 

5.664.874 
677539 

4.987.635 

15.383.764 
4.047 

15.379.717 

46.867.617 

46.867.617 

7.535.052 
300 

7.534.752 

214.066 
214.066 

1.760.526 
0 

1.780.526 

26.642728 
0 

26.642728 

1.929.505 
1.929.505 

24.713523 
0 

24.713523 

3.669666 
3.669.866 

3.478.576 
3.478.576 

191590 
191590 

2385548 
166 

2385.082 

2.385548 
166 

2.385.062 

154.590542 
450.451 

154.140.491 

311.442028 

311.442028 

44.435.420 
1.070.110 

43.385510 

907545 
907545 

14.836533 
2265.162 

12571.671 

492529.320 
1.853.110 

491.076510 

73574.512 
73574512 

418.954.808 
1.853.110 

417.101.698 

64.846.596 
64.846.596 

56.696.159 
56.696.159 

8.150.437 
8.150.437 

38.669559 
4.397544 

34572015 

38.669559 
4.397544 

34572.015 

233.747.614 
627505 

233.120.329 

472084.401 

472084.401 

63.184.799 
1.544.797 

84.640.002 

1.159.489 
1.159.489 

23.683.715 
2986.656 

20.697.069 

738.209.630 
3.530.562 

734.679568 

103.780.445 
103.780.445 

634.429.185 
3.530.562 

630.898.623 

69578565 
89578585 

77.809.427 
77.809.427 

12168.858 
12168.858 

62744.659 
7.865.431 

54.879528 

62.744.659 
7.865.431 

54.87S528 

79.156572 
176.834 

78579.638 

160.642373 

160.642373 

41.749.379 
474.687 

41.274.692 

252544 
252244 

8.646.882 
721.494 

8.125.388 

245.280.310 
1.677.452 

243.602558 

29.805533 
29.805533 

215.474.377 
1.677.452 

213.796525 

25.131.689 
25.131.689 

21.113568 
21.113568 

4.018.421 
4.018.421 

24.075.400 
3.468.187 

20.607513 

24.075.400 
3.468.187 

20.607513 

210.451.550 
593.884 

209.857.666 

443.092.733 

443.092733 

77.140.591 
1.201.906 

75.938.685 

1.097.411 
1.097.411 

21.866.112 
2.939.456 

18.943.656 

702264.809 
3.658.508 

698.606.301 

96.445.615 
96.445.615 

605.819.194 
3.658.508 

602.160.686 

75.452.190 
75.452190 

64.332510 
64.332510 

11.119.280 
11.119560 

59.966551 
7.445.178 

52521.073 

59.966551 
7.445.178 

52.521.073 
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Tablo 2. İMALAT SANAYİ TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRKİYE ÖZET TABLOSU ( 1 0 • K I 5 I çalıdan ijycrieri),' 1 9 9 8 
A : TOPUM , B : DEVLET SEKTÖRÜ , C : ÖZEL SEKTÖR Dcflerier.MlIyon TL 

SAN- YIL SONUNDA 
AYİ KURULU OLAN 
GRUP- SEK- İŞYERİ TOPLAM ÇEVİRİCİ 
LARI TÖR SAYISI GÜÇ KAPASİTESİ 

STOK 
DEĞİŞ
MELERİ 

SABİT 
SERMAYEYE 
YIL İÇİNDE 

YAPILAN.GAYRİ 
SAFİ İLAVELER GİRDİ ÇIKTI 

KATMA 
DEĞER 

TOPLAM 
GELİR 

32 A 3846 
32 B 25 
32 C 3821 

321 
321 
321 

3211 
3211 
3211 

3212 
3212 
3212 

3213 
3213 

3214 
3214 
3214 

3215 
3215 

3219 
3219 
3219 

322 
322 
322 

3221 
3221 

3222 
3222 
3222 

323 
323 

3231 
3231 

3233 
3233 

324 
324 
324 

3240 
3240 
3240 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
C 

A 
C 

A 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

2260 
19 

2261 

1057 
14 

1043 

417 
2 

415 

655 
655 

110 
2 

108 

9 
9 

32 
1 

31 

1188 
2 

1186 

151 
151 

1037 
2 

1035 

195 
195 

161 
161 

34 
34 

183 
4 

179 

183 
4 

179 

2.023.704 432958.482 379.813.039 3.532.503.430 5.448.047.094 1.915.543.664 5.140.284.395 
88.943 6.421.364 602.714 52.216.848 97.223.645 45.006.797 91.245.647 

1.934.761 426.537.118 379.210.325 3.480286.582 5.350.823.449 1.870.536.867 5.049.038.748 

1.797.923 311.511.465 
78.310 5.443.594 

1.719.613 306.062.871 

1.438.775 197.268.608 
74.984 4.654.471 

1.363.811 192.614.137 

346.998.111 2462.822264 3.914.115.653 1.451293.589 3.685.732.700 
184.977 33.347.380 71.696.817 38.349.437 66.586.040 

346.813.134 2.429.474.884 3.842.419.036 1.412544.152 3.619.146.660 

239.763.931 1,493233.756 2.367.794.766 
147242 26.071.513 61.180.721 

239.616.689 1.467.162.243 2306.614.045 

874.561.010 2.218.632.483 
35.109208 56.695.885 

839.451.602 2.161.936.598 

133.750 
1280 

132.470 

145.716 
145.716 

66.303 
850 

65.453 

2527 
2.527 

10.852 
1216 
9.636 

134.676 
4.976 

129.700 

13.042 
13.042 

121.634 
4.976 

116.658 

62.419 
62419 

61.329 
61.329 

1.090 
1.090 

28.686 
5.657 

23.029 

28.686 
5.657 

23.029 

34.979.658 
138.974 

34.840.884 

60.853.661 
60.853.661 

13.980.045 
555.710 

13.424.335 

447.583 
447.583 

3.981.710 
99.439 

3.882.271 

85.128.734 
138.449 

84.990285 . 

7.978.870 
7.978.870 

77.149.664 
138.449 

77.011.415 

25.757.533 
25.757.533 

25.694.438 
25.694.438 

63.095 
63.095 

10.560.750 
834.321 

9.726.429 

10.560.750 
834.321 

9.726.429 

25287.786 
37.735 

25.250.051 

70.967297 
70.967297 

7.854.185 
0 

7.854.165 

126268 
126268 

2998.644 
0 

2.998.644 

26.493.343 
0 

26.493.343 

1.878.402 
1.878.402 

24.614.941 
0 

24.614.941 

3.250.533 
3.250.533 

3.119244 
3.119244 

131289 
131289 

3.071.052 
417.737 

2653.315 

3.071.052 
417.737 

2653.315 

300.084.113 
832.111 

299.252002 

566.164.590 
566.164.590 

75.291.055 
1.625.082 

73.665573 

3.027.622 
3.027.622 

25.021.128 
4.818.674 

20.202.454 

882766.784 
6.878.009 

875.888.775 

121.720.423 
121.720.423 

761.046.361 
6.878.009 

754.168.352 

105.670537 
105.670.537 

92.972.465 
92.972.465 

12698.072 
12.698.072 

61.243.845 
11.991.459 
69,252386 

61.243.845 
11.991.459 
69.252386 

496.510.156 
1.842.074 

494.668.082 

870.569.958 
870.569.958 

135.648,184 
. 2527.544 
133.120.640 

3.921.875 
3.921.875 

39.670.914 
6.146.478 

33.524.436 

1.276216.774 
9.744.934 

1.266.471.840 

154.605.348 
154.605.348 

1.121.611.426 
9.744.934 

1.111.866.492 

133.953.033 
133.953.033 

116.744.529 
116.744.529 

17.208.504 
17.208.504 

123.761.434 
15.781.894 

107.979.540 

123.761.434 
15.781.694 

107.979.540 

196.426.043 
1.009563 

195.416.080 

304.405.368 
304.405.368 

60.357.129 
902462 

59.454.667 

894253 
894253 

14.649.766 
1.327.804 

13.321.982 

393.449.990 
2.866.925 

390.583.065 

32684.925 
32.884525 

360.565.065 
2866.925 

357.698.140 

28282.496 
28282496 

23.772064 
23.772.064 

4.510.432 
4.510.432 

42.517.589 
3.790.435 

38.727.154 

42.517.589 
3.790.435 

38.727.154 

465.944.323 
1.763.449 

464.180.874 

834.177.459 
834.177.459 

125.407.969 
2009.765 

123.398.204 

3.842.768 
3.842768 

37.727.698 
6.116.941 

31.610.757 

1.223.518.476 
9.553.717 

1.213.964.759 

146.412655 
146.412.655 

1.077.105.621 
9.553.717 

1.067.552104 

111.373.871 
111.373.871 

94.484.578 
94.484.578 

16.889293 
16.889293 

119.659.348 
15.105.890 

104.553.458 

119.659.348 
15.105.890 

104.553.458 

NOT: VERİLEN BİLGİLER DEVLET SEKTÖRÜNÜN TAMAMI İLE ÖZEL SEKTÖRDE 10 VE DAHA FAZLA KİŞİ ÇALIŞAN İŞYERLERİNE AİT OLUP 
199B YILI BİLGİLERİ GEÇİCİDİR. 
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Tablo: 3 İMALAT SANAYİ ÜRETİMDE ÇALIŞANLAR İNDEKSİ BİR ÖNCEKİ YTL AYNI DÖNEME GÖRE YÜZDE DEĞİŞİMİ (%) 
D-DEVLET Ö=ÖZEL T-TOPLAM 

YIL İktisadi faaliyet 1 DÖNEM 
D I Û | T 

2DÖNEM 
D | Ö | T 

3.DÖNEM 
D | Ö | T 

1998 17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
171 TeScsSI ipükçlüği ve dokumacılığı 
172 Diğer tekstil ürünleri 
173 Tr8cota](örme)0rünferi 

18 GİYİM EŞYASI 
181 Giyim eşyası {kürk hariç) 

-33,7 
-32,0 
-74.7 

0,0 
-9,5 
-9.5 

2,3 
-0,4 
10,0 
9,4 
1,7 
1,7 

-0.3 
-3.3 
8.7 
9,4 
1,3 
1.3 

-35.5 
-33,8 
-74.3 

0,0 
-10,6 
-10,6 

1,7 
0,4 
5,7 
4.0 
3.3 
3,3 

-0.9 -36.5 
-2.7 -34,8 
4,5 -79,6 
4,0 0,0 
2,8 -8,9 
2,8 -8.9 

-1,6 
-1,8 
-1,6 
1,2 

-6,1 
-6,1 

-3,9 
-4.6 
-2,7 
1,2 

-6,2 
-6.2 

1999 17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ -13,8 -12.7 -12,8 -12,6 -16,2 -16,0 -9,2 -16,8 -16,5 
17lTeksaip!ikçniâiV8dokumacı!ığı -13,3 -12,4 -12,5 -12,1 -16.8 -16,5 -8,8 -17,8 -17,3 
172 DiğsrteksaürCnlert 45,3 -11,8 -11,9 46,0 -12,8 -12,9 -34,0 -11,8 -11,8 
173 Trikotaj (örme) CrOnferi 0,0 -19,5 -19,5 0,0 -21,2 -21,2 0,0 -22,8 -22,8 

18 GİYİM EŞYASI -7,6 -9,2 -9,2 -6,6 -11,2 -11,1 -0,1 -13,0 -12,7 
181 Giyim eşyası (kürk hariç) -7,6 -9,2 -9,2 -6,6 -11,2 -11,1 -0,1 -13,0 -12,7 

2000 17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ -16,5 -5,4 -5,9 -15,5 0,9 0,2 -15,4 2,9 2,1 
171 Tekstil ipükçJDğl ve dokumacılığı -18,4 -5,5 -6,3 -17,3 0,6 -0,5 -17,3 3,2 2,0 
172 Diğer teksül ürünleri 180,1 -6,1 -5,7 167,5 3,0 3,3 174,6 3,3 3,7 
173 Trikotaj (örme) ürünferi 0,0 -1,4 -1,4 0,0 -3,0 -3,0 0,0 -2,5 -2,5 

18 GİYİM EŞYASI -5,8 -6,6 -6,6 -5,4 0,7 0,6 -10,0 -2,2 -2,5 
181 Giyim eşyası (kürk hariç) -5,8 -6.6 -6,6 -5,4 0,7 0,6 -10,0 -2,2 -2,5 
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TaUo S. TAM KAPASTTE İLE ÇALIŞAMAMA NEOENURtNZ İLİŞKİN KAlİTATtF BfLGtLSR (%) 
(ÜJUTİM DECEKİ AĞIRLIKLI) 

T-TOPLAM P - O r V U T O - 0 Z X L 

YIL/ 
DONEM iktisadı faaliyet 

HAMMADDE 
YETERStZLtGI 

YERLİ MALLARDA 1 İTHAL MALLARDA 
T 1 D 1 O 1 T 1 D | O 

IŞCTLERLE 
ILOtU MESELELER 

T 1 D | O 

MAU 
İMKANSIZLIKLAR 

T 1 D | 6 

TALEP 
YETERSZZLIÛI 

İÇ PAZARDA | D 
T | D | 0 | T 

I99S/1 
1958/1 
1998/1 
1993/1 
1998/1 
1998/1 

1998/2 
1998/2 
1993/2 
1998/2 
1998/2 
1998/2 

1998/1 
1998/1 
1998/3 
1998/1 
1998 ti 
1998/1 

1998/4 
1998/4 
1998/4 
1998/4 
1998/4 
1998/4 

1999/1 
1999/1 
1999/1 
1999/1 
1999/1 
1999/1 

1999/2 
•999/2 
1999/2 
1999/2 
1999/2 
1999/2 

1999/1 
19990 
1999/1 
1999/1 
1999/1 
1999/3 

1999/4 
1999/4 
1999/4 
1999/4 
1999/4 
1999/4 

İT TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
18 GİYİM EŞYASI 

İT İ TokıOlpasçSiJivottokumaalıaı 
IT2 D*JortstaaOrfHI«t 
171 Trikotaj (orma) Orantorl 
181 Giyim aayast (kork hariç) 

17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
18 GİYİM EŞYASI 

171 Tefcsa IpefcçEJI va dokttrnoalöl 
172 EUJarlakOl Oranlaıl 
İT İ Trikotaj (arma) OnMari 
18] Gr/tmasyası(kark hariç) 

17 TEKSTİL 0 R 0 M E R İ 
18 GİYİM EŞYASI 

İT İ Taksa kflkçHai va rJokumaalı» 
172DtJ»r taksa Orantod 
171 Trikotaj (Örme) Oranları 
181 Gr/tm oryası (kürk hariç) 

İT TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
18 GİYİM EŞYASI 

171 TsfcıSlpaçOJlvodofaJmaalCi 
172 a j a r taksa DrOnlorl 
171 Trikotaj (Srma) Orünlarl 
181 Giyim oryası (kork hariç) 

17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
18 GİYİM EŞYASI 

171 Taksa IpBtçIÖ ve dofcurnocıiıOl 
172 OQar taksa OrOrsarl 
İT İ Trikotaj (arma) Oranlar! 
181 Glylnı «ayası (kflrk hariç) 

İT TEKSTİL ORONLERİ 
18 GİYİM EŞYASİ 

İTİ T o W » l r * ç i s 3 w d o k u n a * » 
1T2 Dk>r taksa OrOntorl 
İ T İ Trikotaj (Snne) Oranları 
ISI Giyim a*yası(kark hariç) 

İT TEKSTİL ORONLERİ 
18 GİYİM EŞYASI 

İT İ Taksa IpOkcmjl va dokumaalıjjı 
1T2 Digar taksa OrOnlart 
İ T İ Trikotaj (Orma) OrOntorl 
181 Giyim eşyası (kürk hariç) 

17 TEKSTİL ORONLERİ 
İS GİYİM EŞYASI 

İTİ Taksa IpBtrJÖ ve dolurnaahöı 
172 OQar «akta OrOntorl 
İT İ Trikotaj (arma) OrOntorl 
181 Gr/tm eşyası (kork harici 

0.0 1 4 206 

0.0 3.5 20,6 

0.0 5 4 22.7 

0.0 Î 4 22,7 

0.0 2.8 18.1 

0.0 I.T 18.1 

28.6 
98.7 
29,6 

19,4 
98.7 
19,6 

21,9 
98.7 
21,9 

4.8 
1 7 4 
4.9 
1.4 

10.8 
I V 

4.6 

2 a 4 
98.7 
21.0 

0.0 

ao 
98.7 

1 9 4 

19.T 
98.7 
19.T 

214 
98.7 
2 W 

21.1 
98.7 
22.0 

0.0 

6.6 
7.6 
4.6 

12.8 
17.9 

7,6 

7 4 
5.8 
5.6 

13.6 
18,4 
5.8 

6.4 
1 0 3 
5.4 
7.6 

15.1 

ıaı 
6 4 
6.9 
4.7 

1X5 
19.1 

6.9 

9 4 
1 W 
25.0 
11.9 
17.3 
1 2 4 

8 4 
9.0 
6.7 

15.4 
nj 
9.0 

6.0 

ı u 
4,4 

11,8 
1 4 4 
11.2 

10.9 
7.0 

10.1 
13.1 
2 0 4 

7.0 

2 5 4 
0.0 

26.4 
0.0 

ao 
0.0 

22.6 
0.0 

2 2 4 
15.0 

0.0 
0.0 

23.8 
0.0 

21.8 
0.0 

ao 
ao 

11,8 
0.0 

14.2 

ao 
ao 
ao 
9.4 

ao 
ao 
ao 
ao 
ao 

1 3 4 

ao 
1 3 4 

ao 
ao 
ao 

1 5 4 

ao 
1 5 4 

ao 
ao 
ao 

10.0 

ao 
1 0 4 
0.0 

ao 
ao 

6.0 
8.7 
3.8 

1 2 3 
17.9 

8.7 

7.1 
6 4 
4.9 

13.6 
18.4 
6 4 

6.0 
11.9 
4.7 
7.6 

15.1 
11.9 

6 4 
7.7 
4.4 

1 2 4 
19.1 

7.7 

9 İ 
1 4 i 
25.0 
13.9 
1 7 4 
14.2 

8.1 
1 0 4 
6.4 

15.4 
" 4 
1 0 2 

5.8 
12.8 
4 ,0 

11.8 
1 4 4 
12.8 

11.0 
7.9 

ıaı 
13,1 
2 0 4 

7.9 

44.1 
2 6 4 
47.8 
31.7 
26.8 
2 6 4 

46.9 
32.6 
50.7 
16.4 
21.1 
12.6 

4 5 4 
2 5 4 
5 0 7 
31,6 
22.9 
2 5 4 

45.9 
28.6 
48.6 
34.8 
3 9 4 
28.6 

4 3 4 
2 9 4 
56.9 
30.0 
41.9 
2 9 4 

45.1 
32.7 
4 6 4 
41.1 
14.1 
32.7 

4 5 4 
30» 
49.0 
2 9 4 
18.1 
30.8 

41.0 
1 4 4 
4 5 4 
24.4 
11,9 
1 4 4 

3 6 4 
1 4 

34.9 
f3S 
0.0 
1 4 

1 8 4 
1 4 

1 8 4 
65.0 

0.0 
1 4 

4 0 4 
1 4 

4 0 4 
0.0 
0.0 
1 4 

51.7 
1 4 

5 2 4 
10O.O 

0.0 
1 4 

5 0 4 
1 4 

ao 
0.0 

ao 
1 4 

5 0 4 
1 4 

» 0 4 

ao 
0.0 
1 4 

54.9 
1 4 

54^> 
0.0 
0.0 
1 4 

55,8 
1 4 

5 4 4 
100.0 

ao 
1 4 

44.4 
29.9 
48.4 
3 1 4 
26.8 
29.9 

47.1 
1 6 4 
5 1 4 
16.1 
21.1 
16.1 

4 5 4 
29,0 
51.0 
11.6 
22.9 
29.0 

45.7 
11.9 
4 8 4 
1 4 4 
1 9 4 
11.9 

41.8 
12.9 
56.9 
3 0 0 
41.9 
12.9 

44.9 
17.0 
46.0 
41.1 
34,1 
37.0 

44.9 
3S.I 
48.8 
2 9 4 
38.1 
15.1 

40,6 
38,6 
45,1 
24,1 
»S 
18,6 

2 
2 
2 
2 
3 

2 

2 
2 
2 

2 



Tablo 5. TAM KAPASİTE İLE ÇALIŞMAMA NEDENLERİNE İLİŞKİN KALİTATİF BİLGİLER (%) 

(ÜRTTİM DEĞERİ AĞIRLIKLI) 
T-TOPLAM D-DEVLET ft-ÖZEL 

YIL/ 

DONEM 

2000/1 
2000/1 
2000/1 
2000/1 
2000/1 
2000/1 

2000/2 
2000/2 
200O/2 
2000/2 
2000/2 
2000/2 

2000/3 
2000/3 
2000/3 
2C0O/3 
2000/3 
2000/3 

2000/4 
2000/4 
2000/4 
2000/4 
200O/4 
2000/4 

iktisadı faaliyet 

17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
1B GİYİM EŞYASI 

171 TeksS iplikçSği ve ıtotaımaalıSı 
172 Di Jar tatta üriMai 
173 Trikotaj (Orme) Ortlnteri 
181 Giyim ejyas (kûric teri;) 

17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
18 GİYİM EŞYASI 

171 Tetataipaça^vadobjırBnlOl 
mDiJa-leteSlûrttıtert 
173 Trikotaj (Brme)ûıtmteri 
181 Giyim eşyası (kürk hariç) 

17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
18 GİYİM EŞYASI 

171 TeMip&çSöiva&sSanaBİığı 
mDiJa-leksaOrünied 
173 TıîkotsJ (5rme) OrOnteri 
181 Giyim effsaO&k hariç) 

17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
18 GİYİM EŞYASİ 

171 Tefcsül ip&çîiŞ vs dokumacılığı 
172KSsrtetsa0riWeri 
173 Trikotaj (Sm») Orûntel 
181 Giyim e?yası(kark hariç) 

HAMMADDE 
YETERSİZLİĞİ 

YERLİ MALLARDA 
T i 

24 
3.8 
2.4 
3 İ 
0.7 
3.8 

24 
44 
2£ 
1.4 
W 
44 

2 İ 
5.7 
W 
I.» 
0.7 
5.7 

24 
4.6 
2.7 
2.1 
M 
4.6 

D 1 
0.4 
0.0 
04 
0,0 
0,0 
0,0 

0.7 
0.0 
0,7 
0.0 
0.0 
0,0 

0.4 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 

0.4 
0.0 
0.4 
0,0 
0.0 
0,0 

Ö 
2.6 
3,9 
2 4 
3.2 
0.7 
3.9 

2,6 
4.4 
2.9 
1.4 
W 
4.4 

24 
5.8 
2,4 
1.9 
0.7 
5.8 

2.6 
4.8 
2.8 
2.1 
1.1 
4,8 

İTHAL MALLARDA 
T i 

1.4 
3,5 
U 
2.8 
1.1 
34 

U 
9,8 
14 
2,6 
ü 
9,8 

1.0 
4,6 
0,7 
1.9 
1.0 
4£ 

W 
34 
1.8 
0.6 
1.1 
3.S 

D i 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 

0.2 
83.9 
04 
0,0 
0.0 

83.9 

0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 

0 
1.4 
3.6 
1.1 
2,9 

ı.ı 
3.6 

14 
74 
14 
2.6 
l i 
74 

1.0 
4.8 
0.7 
W 
1.0 
4.8 

1.6 
3.7 
1.8 
0,6 
1.1 
3.7 

İŞÇİLERLE 
İLGİLİ MESELELER 

T i 
4.9 

104 
4.8 
4,7 
7.4 

104 

4.7 
12.0 
3.9 
V 
9 İ 

12.0 

44 
"4 
3.7 
5.8 
8,1 

» 4 

4.8 
12,1 
5.0 
3.4 

10.7 
12.1 

o I 
21.6 
16,8 
23,0 
0.0 
0.0 

16,8 

174 
0.0 

18,6 
0,0 
0.0 
0,0 

184 
83.9 
19.6 -
0.0 
0.0 

83,9 

V 
83,9 
94 
0,0 
0.0 

83.9 

0 
44 

10,1 
4 4 
4.7 
7.4 

10.1 

4.4 
1İ4 
34 
7.4 
9 İ 

12.4 

4,0 
12.7 
34 
5.8 
8.1 

12.7 

4.7 
9.6 
4,8 
34 

10.7 
9.6 

MALİ 
İMKANSIZLIKLAR . 

T i 
84 

12.1 
6.0 

1S.2 
214 
12.1 

8 i 
12i 
5.8 

15,7 
28.9 
12i 

7,1 
9.8 
4,9 

10.9 
314 
9.8 

7.4 
11.1 
54 

13.1 
20,6 
11.1 

o ! 
w 
0.0 
8,7 
0,0 
0.0 
0,0 

8 İ 
0.0 
8.7 
0,0 
0.0 
0.0 

8.6 
0.0 
94 
0.0 
0.0 
0.0 

134 
0,0 

I4İ 
0.0 
0.0 
0,0 

0 
84 

124 
3.9 

1«4 
214 
124 

84 
12.6 
5.7 

15,8 
28.9 
12,6 

7.1 
10.1 
4.8 

11.0 
314 
10,1 

74 
114 
5,1 

134 
20,6 
H4 

TALEP 
YETERSİZLİĞ 

İÇ PAZARDA 

* i 
41.4 
314 
41.8 
39,8 
39.2 
314 

42,0 
24.4 
434 
3 6 i 
384 
24.4 

43.1 
23,0 
41.8 
48.9 
324 
23.0 

42^ 
26.9 
46.4 
2 7 i 
3 9 i 
25,9 

D i 
54,0 
83i 
51.1 

100,0 
0.0 

834 

57.7 
16,1 
55.0 

100,0 
0.0 

16.1 

61.1 
16.1 
58.4 

100.0 
0,0 

16.1 

69.0 
16.1 
67,0 

100,0 
0,0 

16,1 

û 1 
41.1 
29,8 
41,5 
39,4 
39 i 
29,8 

41.6 
24.7 
43.1 
35.7 
384 
24,7 

42.8 
2 3 i 
41.4 
48.6 
324 
2 3 i 

• 41,6 
2 7 i 
45.8 
26.8 
39 i 
27 i 



Tablo 6. DÖNEMLER İTİBARİYLE SANAYİ ÜRETİM İNDEKSİ BİR ÖNCEKİ YIL AYNI DÖNEME GÖRE YÜZDE DEĞİŞ 

D=DEVLET Ö=ÖZEL T=TOPLAM 

İktisadi faaliyet 

17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
18 GİYİM EŞYASI 

171 Tekstil iplikçiliği ve dokumacılığı 
172 Diğer tekstil ürünleri 
173 Trikotaj (örme) ürünleri 
181 Giyim eşyası (kürk hariç) 

17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
18 GİYİM EŞYASI 

171 Tekstil iplikçiliği ve dokumacılığı 
172 Diğer tekstil ürünleri 
173 Trikotaj (örme) ürünleri 
181 Giyim eşyası (kürk hariç) 

17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
18 GİYİM EŞYASI 

171 Tekstil iplikçiliği ve dokumacılığı 
172 Diğer tekstil ürünleri 
173 Trikotaj (örme) ürünleri 
181 Giyim eşyası (kürk hariç) 

1.DÖNEM 
D | 
-14,9 
-70,7 
-11,3 
-59,2 

0.0 
-70.7 

-25,2 
-65,0 
-24,9 
-31,9 

o.o 
•65.0 

-39.8 
-25.0 
-42,6 
46,8 
0,0 

-25,0 

Ö 1 
u 8,5 
1,1 
7.8 

-10,1 
8,5 

-19,2 
-7.1 

-22.7 
-7.6 

-12.7 
-7,1 

15.3 
3,7 

17,6 
1U 
5,9 
3,7 

T 
1,0 
6,3 
0,7 
7,2 

-10,1 
6,4 

-19,3 
-7,5 

-22,8 
-7,7 

-12,7 
-7,5 

14,5 
3,6 

16,5 
11,3 
5,9 
3,6 

2.DÖNEM 
D | 
-25,8 
42,5 
-23.4 
-63,1 

0,0 
42,5 

-25,7 
-77,6 
-26,5 
-3,6 
0.0 

-77.6 

-7,7 
-29,2 
-10.1 
50,8 
0,0 

-29,2 

Ö 1 
-2,9 
15,5 
-3,1 
-3,9 
1,1 

15,5 

-2,9 
-13,8 
-7,5 
20,2 
-8,0 

-13,8 

13,9 
15,2 
13.5 
18,3 
5,4 

15,2 

T 
-3,5 
13.1 
-3.7 
-4,5 
1,1 

13,1 

-3,4 
-15,1 
-8,0 
20,1 
-S.0 

-15,1 

13,6 
15,0 
13,1 
18,4 
5,4 

14,9 

D | 
11,7 
64,5 
13,7 

-58,1 
0,0 

64.5 

-55,9 
23,8 

-57.0 
53,3 
0.0 

28,8 

44,7 
-68.0 
44,1 
69,2 
0,0 

-68,0 

«.DÖNEM 

o 1 
-ıı.ı 

7,2 
-12,8 
-9,8 
U 
7,2 

-8,4 
-4,3 

-10,7 
7,0 

-19,9 
-4,3 

15,8 
8,0 

15,9 
15,7 
16,3 
8,0 

1 
T 
-10,6 

8,1 
-12,3 
-9,9 
1,2 
8,1 

-9.6 
-3.6 

-12,1 
7,0 

-19,9 
-3.6 

16,4 
5,6 

16,3 
15,9 
163 

• 5.6 



Tablo 7. İMALAT SANAYİ ÜRETİMDE ÇALIŞILAN SAAT İNDEKSİ BİR ÖNCEKİ YIL AYNI DÖNEME GÖRE YÜZDE 
r>DEVLET Ö=ÖZEL T=TOPLAM 

iktisadi faaliyet 

17 TEKSTİL ORÜNLERI 
171 Tekstil iplikçiliği ve dokumacılığı 
172 Diğer tekstil ürünleri 
173 Trikotaj (örme) ürünleri 

18 GİYİM EŞYASI 
181 Giyim eşyası (kürk hariç) 

17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
171 Tekstil iplikçiliği ve dokumacılığı 
172 Diğer tekstil ürünleri 
173 Trikotaj (örme) ürünleri 

18 GİYİM EŞYASI 
181 Giyim eşyası (kürk hariç) 

17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
171 Tekstil iplikçiliği ve dokumacılığı 
172 Diğer tekstil ürünleri 
173 Trikotaj (örme) ürünleri 
18 GİYİM EŞYASI 

181 Giyim eşyası (kürk hariç) 

1JDÖNEM 
D | 
-32,0 
-30,8 
-69,3 

0,0 
0,5 
0,5 

-19,4 
-18,9 
-50,1 

0,0 
-2.2 
-2,2 

-13,2 
-15^ 
223,8 

0,0 
-23,8 
-23,8 

Ö 1 
1,8 
0,3 
5,6 
8,6 
23 
2,3 

-18,6 
-19,5 
-15,4 
-19,8 
-12,8 
-12,8 

-0,1 
1,8 

-5,0 
-3,2 
-2.Ö 
-2,0 

T 
-0,4 
-2,4 
4,7 
8,6 
23 
2,3 

-18,7 
-19,5 
-153 
-19,8 
-12,5 
-12,5 

-0,8 
0,6 

-4,5 
-3,2 
-2,6 
-2,6 

2.DÖNEM 
D | 
-29,4 
-28,0 
•69,1 

0,0 
-5,8 
-5,8 

-13,6 
-13,1 
-47,0 

0,0 
-0,9 
-0,9 

-13,5 
-15,7 
213,0 

0,0 
-63 
-63 

Ö | 
-0,2 
-1,0 
1,0 
4,8 
4,0 
4,0 

-153 
-14,9 
-15,0 
-22,9 
-13,2 
-13,2 

1,4 
U 
4,6 

-7,1 
2,5 
23 

T 
-1,9 
-3,1 
0,2 
4,8 
3,7 
3,7 

-15,4 
-14,9 
-15,1 
-22,9 
-13,0 
-13,0 

0,7 
0,2 
5,0 

-7,1 
2,3 
2,3 

3.DÖNEM 
D | 
-25,9 
-23,9 
-76,0 

0J> 
İ U 

ıu 
-13,0 
-12,7 
-33,6 

0,0 
-5,8 
-5,8 

-15,9 
-17,5 
161,7 

0,0 
-28,5 
-28,5 

Ö 1 
-2,8 
-2,4 
-5,7 
1,2 

-7,4 
-7,4 

-18,3 
-18,7 
-13,7 
-28,0 
-13.2 
-13,2 

3,1 
2,5 
6,7 

-2.8 
-2,8 
-2,8 

T 
-4,1 
4,0 
-6,4 
1,2 

-6,9 
-6,9 

-18,0 
-18,3 
-13,7 
-28,0 
-13,0 
-13,0 

2,3 
13 
6,9 

-2,8 
-33 
-3,5 

D 
-
-
-

-
-
-

1 

-
-



- 1 4 3 -

Tablo 8. TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ, 1989-2000 

İhracat İthalat 
Yıl Ton Değ(%) 000 Dolar Değ(%) Ton Değ(%) 000 Dolar Doğ(%) 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

416.362 
371.361 
386.275 
416.616 
446.260 

623.623 
599.799 
694.408 
908.929 

1.040.920 

1.061.617 
1.112.151 

-10,81 
4,02 
7,85 
7,12 

39,74 
-3,82 
15,77 
30,89 
14,52 
1,99 
4,76 

Tekstil ve 

3.982.813 
4.658.861 
4.759.003 
5.645.286 
5.807.970 

6.619.223 
8.476.377 
8.648.261 
9.893.015 

10.510.151 
9.829.543 
9.969.883 

konfeksiyon toplamı 

16,97 
2,15 

18,62 
2,88 

13,97 
28,06 
2,03 

14,39 
6,24 

-6,48 
1,43 

44.124 
114.159 
107.082 
133.274 
233.688 

238.315 
341.674 
360.372 
378.708 
389.569 
343.700 
444.020 

158,72 
-6,20 
24,46 
75,34 

1,98 
43,37 
5,47 
5,09 
2,87 

-11,77 
29,19 

183.075 
456.637 
447.799 
594.706 
902.888 

1.024.396 
1.664.195 
2.076.771 
2.317.383 
2.257.381 

1.836.448 
2.117.520 

149,43 
-1,94 
32,81 
51,82 

13,46 
62,46 
24,79 
11.59 
-2,59 

-18,65 
15,31 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

1994 
1995 
1998 
1997 
1998 

1999 
2000 

314.401 
270.630 
279.508 
290.682 
302.312 

463.698 
415.183 
505.350 
683.066 
801.759 

835.43.5 
867.401 

-13,92 
3,28 
4,00 
4,00 

53,38 
-10,46 
21,72 
35,17 
17,38 

4,20 
3,83 

1.971.813 
2.129.350 
2.241.517 
2.629.050 
2.644.415 

3.419.496 
4.108.567 
4.564.811 
5.353.903 
5.920.520 

5.687.161 
5.858.180 

7,99 
5,27 

17,29 
0,58 

29,31 
20,15 
11,10 
17,29 
10,58 

-3,94 
3,01 

43.640 
112.931 
106.066 
131.552 
230.138 

234.889 
337.506 
354.726 
371.742 
383.522 

336.726 
433.539 

158,78 
-6,08 
24,03 
74,94 

2,06 
43,69 

5,10 
4,80 
3,17 

-12,20 
28,75 

175.871 
441.567 
426.447 
565.804 
856.014 

980.820 
1.600.092 
1.893.849 
2.051.566 
2.021.998 

1.664.226 
1.871.534 

151,07 
-3.42 
32,68 
51,29 

14,58 
63,14 
18,36 
8,33 

-1,44 

-17,69 
12,46 

Konfeksiyon Ürünleri 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

1999 
2000 

101.961 
100.731 
106.767 
125.934 
143.948 

159.925 
184.616 
189.058 
225.863 
239.161 

226.182 
244.750 

-1,21 
5,99 

17,95 
14,30 

11,10 
15,44 
2,41 

19,47 
5,89 

-5,43 
8,21 

2.011.000 
2.529.511 
2.517.486 
3.016.236 
3.163.555 

3.199.727 
4.367.810 
4.083.450 
4.539.112 
4.589.631 

4.142.382 
4.111.703 

25,78 
-0,48 
19,81 
4,88 

1,14 
36,51 
-6,51 
11,16 
1,11 

-9,74 
-0,74 

484 
1.227 
1.016 
1.721 
3.550 

3.426 
4.168 
5.646 
6.966 
6.047 

6.974 
10.481 

153,82 
-17,23 
69,42 

106,23 

-3,49 
21,66 
35,45 
23,39 

-13,20 

15,33 
50,29 

7.203 
15.070 
21.352 
28.903 
46.875 

43.576 
64.104 

182.921 
265.818 
235.383 

172.223 
245.986 

109,21 
41,69 
35,36 
62,18 

-7,04 
47,11 

185,35 
45,32 

-11,45 

-26,83 
42,83 

Not: Deri konfeksiyon dahildir. Veriler Uluslar arası Endüstri Sınıflamasına (ISIC, Rev 3) göre 
değerlendirilmiştir. 
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Tablo O.TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARETTE PAYI 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Toplam 
Dış Ticaret 

11.624.692 
12.959.288 
13.593.462 
14.714.629 
15.345.067 
18.105.872 
21.637.041 
23.224.465 
26.261.072 
26.973.952 
26.587.225 
27.485.359 

15.792.143 
22.302.126 
21.047.014 
22.871.055 
29.428.370 
23.270.019 
35.709.011 
43.626.642 
48.558.721 
45.921.392 
40.686.746 
54.149.795 

Değer (000 Dolar) 
Tekstil* 
Konfok. 

3.982.813 
4.658.861 
4.759.003 
5.645.286 
5.807.970 
6.619.223 
8.476.377 
8.648.261 
9.893.015 

10.510.151 
9.829.543 
9.969.883 

183.075 
456.637 
447.799 
594.706 
902.888 

1.024.396 
1.664.195 
2.076.771 
2.317.383 
2.257.381 
1.836.448 
2.117.520 

Tekstil 
Konfek

siyon 

ihracat 

1.971.813 
2.129.350 
2.241.517 
2.629.050 
2.644.415 
3.419.496 
4.108.567 
4.564.811 
5.353.903 
5.920.520 
5.687.161 
5.858.180 

ithalal 
175.871 
441.567 
426.447 
565.804 
856.014 
980.820 

1.600.092 
1.893.849 
2.051.566 
2.021.998 
1.664.226 
1.871.534 

2.011.000 
2.529.511 
2.517.486 
3.016.236 
3.163.555 
3.199.727 
4.367.810 
4.083.450 
4.539.112 
4.589.631 
4.142.382 
4.111.703 

7.203 
15.070 
21.352 
28.903 
46.875 
43.576 
64.104 

182.921 
265.818 
235.383 
172.223 
245.986 

Toplam Dış tlcarottc 
Tekstil* 
Konfok. 

34,26 
35,95 
35,01 
38,37 
37,85 
36,56 
39,18 
37,24 
37,67 
38,96 
36,97 
38,27 

1,16 
2,05 
2,13 
2,60 
3,07 
4,40 
4,66 
4,76 
4.77 
4,92 
4,51 
3,91 

Tekstil 

16,96 
16,43 
16,49 
17,87 
17,23 
18,89 
18,99 
19,66 
20,39 
21,95 
21,39 
21,31 

1.11 
1,98 
2,03 
2,47 
2,91 
4,21 
4,48 
4,34 
4,22 
4,40 
4,09 
3,46 

> payı (%) 
Konfek

siyon 

17,30 
19,52 
18,52 
20,50 
20,62 
17,67 
20,19 
17,58 
17,28 
17,02 
15,58 
14,96 

0,05 
0,07 
0.10 
0,13 
0,16 
0,19 
0,18 
0,42 
0,55 
0,51 
0,42 
0,45 

Tablo 10. YILLAR İTİBARİYLE TEKSTİL MAKİNALARI 
VE AKSAMI DIŞ TİCARETİ (Dolar) 

Yıl 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

İhracat 
3.696.038 
7.062.085 
9.294.285 

14.579.875 
20.620.992 
22.653.276 
33.267.866 
31.938.229 
62.574.301 
56.998.871 
61.372.994 
83.940.128 

İthalat 
407.826.312 
877.425.204 
634.400.126 
833.712.609 

1.120.614.257 
689.990.760 

1.543.722.117 
2.434.481.941 
2.058.227.500 
1.438.778.383 

562.262.410 
990.189.822 
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Tablo 11. ÜLKELERE GÖRE TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İHRACATI (Dolar) 

Ülke Kodu Ülke adı 1999 2000 Değişim (%) 

Tekstil vo Konfeksiyon Toplamı 9.829.543.112 S.969.882.371 1,43 

Tekstil Ürünleri 
Tekstil ürünlori toplamı 
AB ülkeleri toplamı 

1 FRANSA 
2 BELÇİKA-LÜKSEMBURG 
3 HOLLANDA 
4 ALMANYA 
5 İTALYA 
6 İNGİLTERE 
7 İRLANDA 
8 DANİMARKA 
9 YUNANİSTAN 

10 PORTEKİZ 
11 İSPANYA 
30 İSVEÇ 
32 FİNLANDİYA 
38 AVUSTURYA 

ülkeler toplamı 
21 KANARYA ADALARI 
24 İZLANDA 
25 FAROE ADALARI 
28 NORVEÇ 
36 İSVİÇRE 
46 MALTA 
53 ESTONYA 
54 LETONYA 
55 LİTVANYA 
60 POLONYA 
62 ÇEK CUMHUR. 
63 SLOVAKYA 
64 MACARİSTAN 
66 ROMANYA 
68 BULGARİSTAN 
70 ARNAVUTLUK 
72 UKRAYNA 
73 BEYAZ RUSYA 
74 MOLDOVA 
75 RUSYA 
76 GÜRCİSTAN 
78 AZERBEYCAN 
79 KAZAKİSTAN 
80 TÜRKMENİSTAN 
81 ÖZBEKİSTAN 
82 TACİKİSTAN 
83 KIRGIZİSTAN 
91 SLOVENYA 
92 HIRVATİSTAN 
93 BOSNA-HERSEK 
94 YUGOSLAVYA 
96 MAKEDONYA 

204 FAS 
208 CEZAYİR 
212 TUNUS 

6.687.161.034 
3.668.854.099 

409.076.214 
177.818.411 
221.243.570 

1.555.241.821 
346.413.036 
530.194.296 
21.236.108 
68.954.343 
81.363.433 
53.110.201 
81.179.079 
52.105.912 
9.423.904 

61.493.771 

2.018.306.936 

551.683 
201.893 

21.777.660 
49.200.542 
13.929.658 
1.103.054 

384.570 
3.991.041 

78.159.718 
7.053.596 
3.254.286 

37.421.387 
59.456.394 
55.693.878 
13.317.101 
32.755.144 

533.981 
3.913.494 

79.738.752 
1.624.806 

15.145.146 
9.112.417 
8.774.532 

14.321.649 
781.484 

2.581.204 
3.893.493 
3.319.279 
9.320.154 

13.388.980 
30.063.458 
6.122.356 

93.485.421 
45.292.843 

5.858.179.725 
3.711.655.632 

408.632.259 
164.395.723 
233.589.019 

1.518.109.351 
341.667.229 
607.343.924 

16.198.575 
75.277.008 
75.905.497 
42.546.591 
90.622.111 
65.835.640 
12.279.395 
59.153.310 

2.146.624.093 
12.760 

592.836 
170.245 

24.193.352 
49.104.940 
11.763.125 
1.451.749 

240.941 -
2.889.134 

46.432.229 
9.208.548 
4.979.076 

33.323.204 
73.601.573 
63.807.728 

8.447.210 
41.002.171 

1.807.576 
8.417.613 

73.396.256 
2.634.179 

10.600.700 
11.425.814 
7.314.017 

14.307.270 
917.848 

2.567.603 
3.460.050 
2.778.070 
7.249.471 
8.611.690 

27.747.312 
9.232.982 

58.230.956 
9.439.876 

3,01 
1,16 

-0,11 
-7,55 
5,58 

-2,39 
-1,37 
14,55 

-23,72 
9,17 

-6,71 
-19,89 
11,63 
26,35 
30,30 
-3,81 

6,36 
. 

7.46 
-15,68 
11,09 
-0,19 

-15,55 
31,61 

-37,35 
-27,61 
•40,59 
30,55 
53,00 

-10,95 
23.79 
14,57 

-38,57 
25,18 

238,51 
115,09 

-7,95 
62,12 

-30.01 
25,39 

-16.64 
-0.10 
17,45 
-0,53 

-11,13 
-16,31 
-22.22 
-35.68 

-7,70 
50,81 

-37,71 
-79.16 
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Tablo 11.ÜLKELERE GÖRE TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İHRACATI (Dolar) 

Ulfco Kodu Ulko adı 
216 LİBYA 
220 MISIR 
224 SUDAN 
228 MORİTANYA 
232 MALİ 
240 NİJER 
248 SENEGAL 
252 GAMBİYA 
260 GİNE 
272 FİLDİŞİ KIYISI 
276 GANA 
280 TOGO 
284 BENİN 
288 NİJERYA 
302 KAMERUN 
308 ORTA AFRİKA CUM 
310 EKVATOR GİNESİ 
314 GABON 
318 KONGO 
324 RUANDA 
328 BURUNDİ 
330 ANGOLA 
334 ETOPYA 
335 ERİTRE 
338 CİBUTİ 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANYA 
366 MOZAMBİK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNİON 
373 MARİTUS 
378 ZAMBİA 
382 ZİMBABVE 
386 MALAVI 
389 NAMİBYA 
390 GÜNEY AFRİKA 
301 BOTSVANA 
393 SVAZİLAND 
400 A.B.D. 
404 KANADA 
412 MEKSİKA 
413 BERMUDA 
416 GUATEMALA 
421 BELİZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NİKARAGUA 
436 KOSTARİKA 
442 PANAMA 
446 ANGUİLLA 
448 KÜBA 
453 BAHAMALAR 
454 TÜRK VE CAİCOS AD. 
456 DOMİNİK CUMHUR. 
458 GUADELUP 
460 DOMİNİK 
461 İNGİLİZ VİRJİN AD. 

1000 
18.251.069 
18.835.201 

203.616 
429.187 

52.052 

208.363 
10.147 
27.856 

851.976 
25.709 

85.647 
2.077.379 

7.272 
3.000 
8.033 
0.921 
4.900 

6.632 

2.002.021 

59.010 
113.986 

10.568 
28.958 
77.220 
8.524 

130.417 
246.796 

1,093.925 
17.072 
21.198 

20.214.646 
1.020 

578.256.287 
28.838.164 

5.515.698 
91.597 

3.481.024 
9.850 

236.068 
1.248.204 

1.204 
220.221 

2.860.000 

90.158 
1.550 

443.385 
40.341 

280.318 
3g.228 

2000 Değişim (%) 
12.861.580 
17.146.834 

371.383 
271.078 
198.924 
20.231 

566.500 
63.887 
17.698 

221.957 
45.483 

8.523 
10.731 

2.227.553 
148.017 
99.550 

28 
513 

1.881 

68.940 
1.268.389 

2.199 

424.518 
32.828 
19.175 
5.080 

94 
85.518 
97.479 

691 
982.890 

94.935 
22.957.746 

29.700 
885.895.385 

32.151.208 
7.287.508 

1.000 
2.748.198 

992 
293.837 

1.092.186 
1.198 

81.401 
1.470.817 

6.892 
294.191 

20.649 
11.027 

1.860.556 
134.541 
236.684 

10.525 

-29,53 
-8,96 
82,39 

-36,84 
282,16 

. 
171,88 
529,61 
-36,47 
-65,96 
76,91 

. 
-87,47 

7,23 
1935,44 
3218,33 
-100,00 

-99,72 
-89,53 

. 
-100,00 

-
-36,65 

. 
-100,00 
272,43 
210,64 
-33,78 
-93,42 
-98,90 
-34,43 
-60,50 

. 
-10,15 

-100,00 
347,85 

13,57 
-100,00 

. 
19,03 
11,50 
32,12 

-98,91 
-21,05 
-89,93 
24,47 

-12,50 
-0,50 

-72,12 
-48,58 

. 
228,31 

1232,19 
. 

319,64 
233,51 
-15,57 
-73.17 
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Tablo 11. ÜLKELERE GÖRE TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İHRACATI (Dolar) 

Ülke Kodu Ülke adı 
462 MARTINIK 
464 JAMAİKA 
465STLUSİA 
469 BARBADOS 
472 TRİNİDAD VE TOBAGO 
474 ARUBA 
478 HOLLANDA ANTİLLERİ 
480 KOLOMBİYA 
484 VENEZÜELLA 
488 GUYANA 
500 EKVATOR 
504 PERU 
508 BREZİLYA 
512 ŞİLİ 
516 BOLİVYA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARJANTİN 
601 K.K.TÛRK.CUM. 
604 LÜBNAN 
608 SURİYE 
616 İRAN 
624 İSRAİL 
625 FİLİSTİN 
628 ÜRDÜN 
629 FİLİSTİN 
632 SUUDİ ARABİSTAN 
838 KUVEYT 
640 BAHREYN 
644 KATAR 
647 B.A.E. 
649 UMMAN 
653 YEMEN 
660 AFGANİSTAN 
662 PAKİSTAN 
664 HİNDİSTAN 
666 BANGLADEŞ 
667 MALDİVLER 
669 SRİ LANKA 
672 NEPAL 
680 TAYLAND 
690 VİETNAM 
696 KAMBOÇYA 
700 ENDONEZYA 
701 MALEZYA 
706 SİNGAPUR 
708 FİLİPİNLER 
716 MOĞOLİSTAN 
720 ÇİN 
724 KUZEY KORE 
728 G.KORE 
732 JAPONYA 
736 TAYVAN 
740 HONG KONG 
743 MAKAO 
800 AVUSTRALYA 
804 YENİ ZELENDA 
808 AMERİKAN OKYAN. 

1999 
21.128 
84.444 

19.838 
2.248 

185.917 
63.100 

892.931 
721.423 

14.291 
21.989 
66.356 

1.002.033 
1.677.703 

2.631 
2.515 

1.323.205 
4.053.426 
8.107.478 

11.507.853 
55.234.331 
41.613.351 
97.229.658 

10.650.466 
146.654 

76.251.008 
10.695.748 

303.487 
592.822 

22.057.550 
199.331 

2.759.593 
50.394 

427.125 
3.060.388 

289.734 

1.652.097 
26.100 

1.416.650 
33.546 

3.972.569 
3.776.403 
6.453.638 
3.848.137 

2.139 
2.549.863 

6.832 
2.598.884 

12.948.838 
6.401.246 
9.804.134 

2.395 
8.463.023 

830.537 

2000 
29.067 
77.230 
6.345 

379.067 
81.793 

1.188.122 
1.449.084 

13.601 
89.691 

2.083.051 
1.210.470 

94.112 

1.953.121 
4.931.724 
8.056.082 
7.728.284 

44.589.129 
49.910.200 

101.298.943 
132.696 

12.232.609 

84.453.550 
13.407.734 
7.740.166 
1.086.860 

16.413.207 
590.098 

3.683.293 
19.164 

838.865 
7.060.764 

863.748 
400 

2.777.433 
92.859 

7.684.887 
668.488 
965.093 

9.171.129 
4.204.844 
4.915.167 
7.227.930 

273 
5.191.630 

2.918.032 
19.182.979 
4.713.158 

15.858.925 
1.642.703 
9.135.499 
1.041.113 

122.727 

Değişim (%) 
37,58 
-8,54 

. 
-100,00 
-100,00 
128,47 
29,62 
33,06 

100,86 
-100,00 

-38,15 
35,17 

107,88 
-27,85 

3477,04 
-100,00 

47,61 
-0,44 
-0,63 

-32,84 
-19,27 
19,94 
4,19 

. 
14,86 

-100,00 
10,76 
26,20 

2450,41 
83,34 

-25,59 
198,04 
33,47 

-81,97 
96,40 

130,71 
198,12 

. 
68,12 

255,78 
442,47 

1892,75 
-

130,86 
11,35 

-23,84 
87,83 

-87,24 
103,60 

-100.00 
12,28 
48,14 

-26,37 
61,76 

68488,85 
7,95 

25,35 
-
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Tablo 11. ÜLKELERE GÖRE TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İHRACATI (Dolar) 

Ülke Kodu Ülke adı 1999 2000 Değişim (%) 
809 YENİ KALEDONYA '~*^ 
815 FİJİ 
958 KES.VE BİL.ÜLK. 
960 ANTALYA SERB.BÖLGE 
981 AHL SERB.BÖLGE 
962 İST.DERİ SERB.BÖL. 

963 EGE SERBEST BÖLGE 

966 MERSİN SERBEST BÖLGE 

967 TRAKYA SERBEST BÖLGE 
069 MARDİN SERB.BÖLGE 
970 ERZURUM SERB.BÖLGE 
971 MENEMEN DERİ S.BÖLGE 
972 YUMURTALIK S.BÖLGE 
973 RİZE SERB.BÖLGE 109 -100,00 
976 AVRUPA SERB.BÖLGE 46.170 

Konfeksiyon Ürünleri 

8.435 
8.709 

7.408.543 
14.798.471 

107.931.539 
16.162.443 

19.385.206 

30.691.349 

209.132 
17.217 

235.825 
212.227 

15.529.578 
39.514.092 

116.516.476 
13.989.771 

19.859.565 

38.172.408 

4.922.516 
18.565 

706.756 
599.713 
160.125 

-100,00 
-100,00 
109,62 
167,05 

7,95 
-13,44 

2,45 

24,38 

2253,78 
7,83 

199,70 
182,58 

-

Konfeksiyon ürünleri toplam 
AB toplamı 

1 FRANSA 
2 BELÇİKA-LÜKSEMBURG 
3 HOLLANDA 
4 ALMANYA 
5 İTALYA 

6 İNGİLTERE 
7 İRLANDA 
8 DANİMARKA 
9 YUNANİSTAN 

10 PORTEKİZ 
11 İSPANYA 
30 İSVEÇ 
32 FİNLANDİYA 
38 AVUSTURYA 

Diğer ülkeler toplamı 
21 KANARYA ADALARI 
24 İZLANDA 
25 FAROE ADALARI 
28 NORVEÇ 
36 İSVİÇRE 
46 MALTA 
53 ESTONYA 
54 LETONYA 
55 LİTVANYA 
60 POLONYA 
62 ÇEK CUMHUR. 
63 SLOVAKYA 
64 MACARİSTAN 
66 ROMANYA 
68 BULGARİSTAN 
70 ARNAVUTLUK 
72 UKRAYNA 
73 BEYAZ RUSYA 
74 MOLDOVA 
75 RUSYA 
76 GÜRCİSTAN 

l 4.142.382.078 
2.743.617.398 

254.159.683 
107.098.388 
209.008.256 

1.488.578.779 
87.246.673 

355.353.327 
7.539.655 

51.482.815 
14.254.060 
1.621.362 

52.630.575 
50.999.630 
7.829.838 

55.818.357 
1.308.764.680 

18.347 

23.806.692 
38.989.098 

237.091 
185.269 
647.515 

3.632.319 
38.713.599 

5.600.444 
1.990.196 

18.833.536 
20.376.805 
25.997.149 

1.486.022 
4.161.595 

66.970 
142.449.780 

429.617 

4.111.702.646 
2.774.696.946 

240.522.850 
111.959.299 
190.383.665 

1.439.231.543 
85.254.422 

469.639.527 
6.172.948 

54.878.876 
13.359.041 
3.465.131 

61.185.531 
48.721.952 

7.432.787 
42.488.373 

1.337.006.701 
8.728 

266.336 
19.380 

22.020.613 
34.924.079 

376.726 
199.771 
337.168 
759.485 

17.304.397 
4.928.752 
1.512.902 
8.659.788 
6.135.315 
5.327.303 

286.833 
5.089.025 

986.308 
730160 

135.581.826 
2.582.827 

-0,74 
1,13 

-5.37 
4,54 

-8.91 
-3.31 
-2.28 

32,16 
-18.13 

6,60 
-8,28 

113,72 
16.25 
-4,47 
-5,07 

-23,88 
-4,42 

. 
1351,66 

. 
-7,50 

-10,43 
58,90 

7.83 
-47.93 
-79,09 
-55.30 
-11,99 
-23,98 
-54,02 
-69,89 
-79,51 
-80,70 
22,29 

. 
990,28 

-4,82 
501.19 
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Tablo 11. ÜLKELERE GÖRE TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İHRACATI (Dolar) 

Ülke Kodu Ulkoadı 
78 AZERBEYCAN 
79 KAZAKİSTAN 
80 TÜRKMENİSTAN 
81 ÖZBEKİSTAN 
82 TACİKİSTAN 
83 KIRGIZİSTAN 
91 SLOVENYA 
92 HIRVATİSTAN 
93 BOSNA-HERSEK 
94 YUGOSLAVYA 

• 96 MAKEDONYA 
204 FAS 
208 CEZAYİR 
212 TUNUS 
216 LİBYA 
220 MISIR 
224 SUDAN 
228 MORİTANYA 
232 MALİ 
236 BURKİNA FASO 
240 NİJER 
248 SENEGAL 
252 GAMBİYA 
260 GİNE 
272 FİLDİŞİ KIYISI 
276 GANA 
280 TOGO 
284 BENİN 
288 NİJERYA 
302 KAMERUN 
306 ORTA AFRİKA CUM 
314 GABON 
318 KONGO 
324 RUANDA 
328 BURUNDİ 
330 ANGOLA 
334 ETOPYA 
335 ERİTRE 
338 CİBUTİ 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANYA 
357 İNGİLİZ OKYAN. 
373 MARİTUS 
378 ZAMBİA 
386 MALAVİ 
389 NAMİBYA 
390 GÜNEY AFRİKA 
391 BOTSVANA 
393 SVAZİLAND 
400 A.B.D. 
404 KANADA 
412 MEKSİKA 
413 BERMUDA 
421 BELİZE 
436 KOSTARİKA 
442 PANAMA 
446 ANGUİLLA 

1999 
9.201.040 

811.028 
1.068.197 

17.261.823 
3.451 

2.421.007 
1.937.465 
2.073.827 
2.850.856 

385.548 
632.759 
331.624 

34.376.890 
82.635.240 
86.880.032 
81.637.782 

1.281.369 

340 

960.000 
275.030 

13.258 
1.918 

78.351 
547.322 
87.258 

1.321.780 
719.583 

831 

518 
23.097 

4.295 

4.056.767 

5.506 
157.214 
73.635 

8.349 
1.405 

161 
14.124 

4.206.598' 
45.738 

574.604.185 
20.408.660 

324.158 
1.003 

174.544 

2000 
4.932.983 

869.975 
1.944.819 
3.059.038 

12.661 
765.844 

2.685.699 
1.262.940 
1.000.631 

496.059 
468.726 

78.855 
33.829.438 
2.625.956 

35.282.931 
38.049.676 
2.327.705 

475 

2.821 
133.920 
348.885 

17.294 
3.350 

141 
363.670 

8.928 
367 

681.443 
233 

20.078 
13 

602 
240 

8.136 
1.655.701 

24.220 

212.468 
88.577 

1.039 

50 
4.476 

43.087 
2.704.540 

2.500 
748.344.198 

30.178.326 
456.233 

913 
1.605 
6.364 

301.603 
10.200 

Değişim (%) 
-48,91 

7.27 
82.07 

-82,28 
266,88 
-68,37 
38,62 

-39,10 
-64,90 
28,66 

-25,92 
-76.82 

-1.59 
-96,82 
-59,39 
-53,39 
81,66 

. 
-100.00 

. 
-86.05 
26,85 
30.44 
74,66 

-99,82 
-33,55 
-89,77 
-99,97 

-5,30 
-71,96 

. 
-97.49 
-97,39 

„ 

-100.00 
. 

-59,19 
. 

-100,00 
35,15 
17,58 

-87,56 
-100,00 

. 
„ 

-100,00 
205,06 
-35.71 

-100,00 
. 

30,24 
47,87 
40,74 
-8,97 

. 
72,79 

. 
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Tablo 11. ÜLKELERE GÖRE TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İHRACATI (Dolar) 

Ultokodı ı Ülkoadı 
448 KÜBA 
453 BAHAMALAR 
454 TÜRK VE CAİCOS AD. 
450 DOMİNİK CUMHUR. 
458 GUADELUP 
461 İNGİLİZ VİRJİN AD. 
402 MARTİNİK 
405 ST LUSİA 
469 BARBADOS 
472 TRİNİDAD VE TOBAGO 
474 ARUBA 
478 HOLLANDA ANTİLLERİ 
480 KOLOMBİYA 
484 VENEZÜELLA 
402 SURİNAM 
500 EKVATOR 
504 PERU 
508 BREZİLYA 
512 ŞİLİ 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARJANTİN 
001 K.K.TÜRK.CUM. 
604 LÜBNAN 
608 SURİYE 
616 İRAN 
624 İSRAİL 
625 FİLİSTİN 
628 ÜRDÜN 
629 FİLİSTİN 
632 SUUDİ ARABİSTAN 
636 KUVEYT 
640 BAHREYN 
644 KATAR 
647 B A E : 
640 UMMAN 
653 YEMEN 
662 PAKİSTAN 
664 HİNDİSTAN 
667 MALDİVLER 
680 TAYLAND 
700 ENDONEZYA 
701 MALEZYA 
706 SİNGAPUR 
708 FİLİPİNLER 
710 MOĞOLİSTAN 
720 ÇİN 
724 KUZEY KORE 
728 G.KORE 
732 JAPONYA 
730 TAYVAN 
740 HONG KONG 
743 MAKAO 
800 AVUSTRALYA 
804 YENİ ZELENDA 
808 AMERİKAN OKYAN. 
813 PİTCAİRN 
058 KES.VE BIL.ULK. 
000 ANTALYA SERB.BÖLGE 
061 AHL SERB.BÖLGE 
062 İST.DERİ SERB.BÖL. 
063 EGE SERBEST BÖLGE 
006 MERSİN SERBEST BÖLGE 
067 TRAKYA SERBEST BÖLGE 
060 MARDİN SERB.BÖLGE 
070 ERZURUM SERB.BÖLGE 
071 MENEMEN DERİ S.BÖLGE 

10DÛ 
60.478 

1.867 
880 
682 

184 

7.583 
154.827 
40.557 

7.305 
24.122 

375.146 
170 

187.077 
201.877 

1.857.801 
3.606.062 

10.244 
576.805 

21.071.101 

5.641.533 
18.334 

30.628.328 
0.600.160 
1.558.768 

167.626 
11.714.252 

43.798 
1.074.698 

14.481 
38.775 

75 
107 

61.797 
443.037 
313.418 

0.570 
650 

502.694 
12.500 
63.870 

3.070.044 
80.866 

1.806.104 
3.118 

1.146.074 
200.684 

40.855 
4:f8İr.4ie 

06.201 
İ7.662.458 

1.102.181 
5.748.168 

007.877 
7 

1.273 
2.543 

1.608.240 

iööo ı 
13.537 

180.472 
10.282 

3.788 
1.452 

54.800 
20.037 
12.427 

102 
207.888 

131.300 
72.251 

5 
8.173 

4.018 
173.032 

150.610 
81.101 

2.438.350 
3.336.424 

106.105 
5.102.638 

35.860.422 
4.250 

5.380.125 

33.040.408 
10.502.076 

777.561 
207.703 

13.363.008 
53.870 

305.330 
6.103 

23.500 

188 
20.500 

623.703 
351.346 

10.028 
677 

147.600 

390.873 
4.246.484 

176.723 
803.011 

4.056 
1.009.704 

309.872 
3.759 

4.710.0Ö5 -

4.308.431 
20.134.100 

7.310.624 
5.451.410 
1.050.502 

30öl*lm(%) 
-77.62 

'. 
. 
. 

•22,23 
6064,23 
4280,50 

. 
-100,00 

. 

. 
-100,00 

-15,13 
45.70 

. 

. 
-100,00 

•83,34 
-53,64 

-100.00 
-10,87 
-72,18 
31,24 
-7,50 

035,78 
800,24 

70,23 
. 

-4,63 
-100.00 

-14,35 
0,40 

-50,12 
77.60 
14,07 
23,02 

-71,59 
-57,86 
-30,37 

-100,00 
75,70 

-66,81 
40,78 
12.10 

108,04 
2,73 

-75.10 
-100,00 
511,98 

37,88 
118,54 
-52,87 
30,08 
40,45 
54,41 

. 
-100,00 

12,00 
0480,78 

47,00 
503,20 

-5,10 
0,48 

1.652.053 23600657.14 

1.318.068 

-100,00 
-100,00 

-20,00 
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Tablo 12. ÜLKELERE GÖRE TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İTHALATI (Dolar) 

UlkoKodu Ulkoadı 1990 2000 Değişim (%) 

Tekstil vo Konfeksiyon Toplamı 1.836.448.223 2.117.619.852 15,31 

Tekstil Ürünleri 

Tekstil ürünleri toplamı 
AB ülkeleri toplamı 

1 FRANSA 
2 BELÇİKA-LÜKSEMBURG 
3 HOLLANDA 
4 ALMANYA 
5 İTALYA 
6 İNGİLTERE 
7 İRLANDA 
8 DANİMARKA 
9 YUNANİSTAN 

10 PORTEKİZ 
11 İSPANYA 
30 İSVEÇ 
32 FİNLANDİYA 
38 AVUSTURYA 

Diğer ülkeler 
24 İZLANDA 
28 NORVEÇ 
36 İSVİÇRE 
46 MALTA 
53 ESTONYA 
54 LETONYA 
55 LİTVANYA 
60 POLONYA 
62 ÇEK.CUMHUR. 
63 SLOVAKYA 
64 MACARİSTAN 
66 ROMANYA 
68 BULGARİSTAN 
70 ARNAVUTLUK 
72 UKRAYNA 
73 BEYAZ RUSYA 
74 MOLDOVA 
75 RUSYA 
78 AZERBEYCAN 
79 KAZAKİSTAN 
80 TÜRKMENİSTAN 
81 ÖZBEKİSTAN 
82 TACİKİSTAN 
83 KIRGIZİSTAN 
91 SLOVENYA 
92 HIRVATİSTAN 
93 BOSNA-HERSEK 
94 YUGOSLAVYA 
96 MAKEDONYA 

1.664.225.698 
833.649.805 
95.941.039 
52.082.037 
29.150.033 

252.616.274 
267.646.851 
65.715.147 
7.678.138 
3.838.284 
6.617.919 
3.245.624 

24.702.705 
4.160.811 
1.682.461 

18.572.482 

830.576.893 
1.903 

468.339 
10.613.845 

21.120 
30.752 
81.289 

102.568 
1.136.539 

16.759.338 
160.346 

2.297.746 
4.923.420 
1.809.364 

196.243 
444.322 

1.394.415 
250.206 

6.588.003 
141.974 
359.217 

28.894.498 
5.110.857 

580.855 
432.191 
124.640 
79.320 
11.040 

218.372 

1.871.534.347 
855.807.806 
100.757.685 
54.942.419 
25.859.190 

225.246.341 
290.052.394 
73.944.369 
8.718.160 
4.372.137 
7.060.341 
4.454.874 

30.866.936 
5.181.766 
1.174.018 

23.177.176 

1.016.726.541 
50.135 

160.580 
13.978.509 

136.880 
257.517 
298.468 

1.012.521 
26.177.623 

166.468 
2.136.337 
9.650.118 
3.493.911 

248.992 
4.958.387 
2.320.111 

504.968 
6.216.717 
1.066.518 

116.980 
30.959.102 
12.534.211 

78.615 
381.060 
754.799 
68.424 
7.487 
3.183 

294.149 

12,46 
2,66 
5,02 
5,49 

-11,29 
-10,83 

8,37 
12,52 
13,55 
13,91 
6,69 

37,26 
24,95 
24,54 

-30,22 
24,79 

22,29 
2534,52 

-65,71 
31,70 

-100,00 
345,11 
216,79 
190,99 
-10,91 
56,20 
3,82 

-7,02 
96,00 
93,10 
26,88 

1015,94 
66,39 

101,82 
-5,64 

651,21 
-67,43 

7.15 
145,25 

m 
-34,40 
74,64 

-45,10 
-90,56 
-71,17 
34,70 
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Tablo 12. ÜLKELERE GÖRE TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İTHALATI (Dolar) 

Ülke Kodu Ülke adı 
204 FAS 
208 CEZAYİR 
212 TUNUS 
220 MISIR 
224 SUDAN 
244 CAD 
276 GANA 
288 NİJERYA 
311 SAO TOME VE PRİN. 
334 ETOPYA 
346 KENYA 
352 TANZANYA 
366 MOZAMBİK 
370 MADAGASKAR 
373 MARİTUS 
390 GÜNEY AFRİKA 
393 SVAZİLAND 
400 A.B.D. 
404 KANADA 
412 MEKSİKA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
456 DOMİNİK CUMHUR. 
461 İNGİLİZ VİRJİN AD. 
464 JAMAİKA 
480 KOLOMBİYA 
496 FRANSIZ GUYANASI 
500 EKVATOR 
504 PERU 
508 BREZİLYA 
512 ŞİLİ' 
516 BOLİVYA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARJANTİN 
601 K.K.TÜRK.CUM. 
604 LÜBNAN 
608 SURİYE 
616 İRAN 
624 İSRAİL 
628 ÜRDÜN 
632 SUUDİ ARABİSTAN 
636 KUVEYT 
640 BAHREYN 
644 KATAR 
647 B.A.E. 
649 UMMAN 
653 YEMEN 
660 AFGANİSTAN 
662 PAKİSTAN 

1099 
21.172 
52.864 

1.783.654 
13.880.136 

950.581 

405 

72.000 

122.674 
7.728 

312 
2.985 

812.448 
1.057.744 

77.038.901 
825.389 
770.132 
56.997 

1.935 

132.803 

149.405 

8.897 
46.696 

2.553.075 
28.385 

230.964 
1.236.793 

531.997 
107.502 
42.418 

571.582 
982.834 

5.407.048 
7.270 

602.600 
32.924 

621.659 
51.181 

1.407.738 
123.016 

13.005 
18.376.176 

2000 
170.175 
13.686 

3.501.642 
10.650.147 

414.136 
1.340 

6.166 

74.074 
85.658 

3.504 

3.552.807 
16.320 

75.484.273 
837.111 
231.717 

551 
1.493 
3.530 

15.082 
88.157 
2.092 

20.870 
74.407 

2.429.553 

46.415 
180.602 

1.683.700 
1.104.619 

837.840 
19.963 

858.800 
1.282.213 
7.175.909 

60.317 
1.185.896 

58.151 
195.436 

2.543.775 

17 
95 

56.319.422 

Değişim (%) 
703,77 
-74,11 
96,32 

-23,27 
-56,43 

-
-100,00 

. 
-100,00 

-
-30,17 

-100,00 
-100,00 

17,39 
-100,00 
235,89 

. 
-2,02 
1,42 

-69,91 
-100,00 

. 
-22,84 

_ 
-100,00 

_ 
-40.99 

. 
134,57 
59,34 
-4,84 

-100,00 
. 

-21,81 
36,13 

107,64 
679,37 
-52,94 
50,25 
30,46 
32,71 

729,67 
96,80 

-100,00 
-90,65 
281,85 
80,70 

-100,00 
. 

-99,27 
206,48 
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Tablo 12. ÜLKELERE GÖRE TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İTHALATI (Dolar) 

Ulko Kodu Ülke adı 
604 HİNDİSTAN 
666 BANGLADEŞ 
667 MALDİVLER 
669 SRİ LANKA 
672 NEPAL 
676 BURMA 
680 TAYLAND 
684 LAOS 
690 VİETNAM 
696 KAMBOÇYA 
700 ENDONEZYA 
701 MALEZYA 
706 SİNGAPUR 
708 FİLİPİNLER 
716 MOĞOLİSTAN 
720 ÇİN 
724 KUZEY KORE 
728 G.KORE 
732 JAPONYA 
736 TAYVAN 
740 HONG KONG 
743 MAKAO 
800 AVUSTRALYA 
801 PAPUA YENİ GİNE 
804 YENİ ZELENDA 
808 AMERİKAN OKYAN. 
958 KES.VE BİLÜLK. 
960 ANTALYA SERB.BÖLGE 
981 AHL SERB.BÖLGE 
962 İST.DERİ SERB.BÖL. 
963 EGE SERBEST BÖLGE 
966 MERSİN SERBEST BÖLGE 
967 TRAKYA SERBEST BÖLGE 
968 TRABZON SERB.BÖLGE 
971 MENEMEN DERİ S.BÖLGE 

1999 
61.543.337 
22.951.182 

449.256 
160.274 
37.243 

10.883.782 
13.103 

297.077 
189.396 

23.277.316 
15.120.194 

990.541 
8.207.703 

4.276 
149.241.090 

520.891 
109.420.577 
13.759.801 
37.806.102 
10.899.992 

835.216 
11.005.968 

52.001 
6.941.148 

418.972 
9.451.342 

81.079.034 
11.695.419 
13.184.862 
15.940.289 

49.607 
16.649 

175.506 

2000 
117.754.349 
25.039.780 

37.965 
1.944.410 
1.315.895 

427.776 
14.076.485 

1.527 
780.736 
393.016 

41.305.506 
15.979.456 

876.208 
7.183.792 

13.320 
196.612.013 

125.896.454 
9.656.269 

43.899.031 
12.055.271 

639.890 
12.035.119 

8.972.311 
88 

6.114.522 
17.104.765 
20.895.301 
7.414.719 

12.828.607 
22.934.511 

1.288.798 
76.664 

907.558 

Değişim (%) 
91,34 
9,10 

. 
332,81 
721,03 

1048,61 
29,33 

-88,35 
162,81 
107,51 
77,45 

5,68 
-11,54 
-12,48 
211,51 

31,74 
-100,00 

15,06 
-29,82 
16,12 
10,60 

-23,39 
9,35 

-100,00 
29,26 

_ 
1359,41 

80,98 
-74,23 
-36,60 
-2,70 
43,88 

2498,02 
360,47 
417,11 

Konfeksiyon Ürünleri 
Konfeksiyon ürünleri toplamı 
AB toplamı 

1 FRANSA 
2 BELÇİKA-LÜKSEMBURG 
3 HOLLANDA 
4 ALMANYA 
5 İTALYA 
6 İNGİLTERE 
7 İRLANDA 
8 DANİMARKA 
9 YUNANİSTAN 

10 PORTEKİZ 
11 İSPANYA 

172.222.525 
112.331.729 
12.512.635 
2.191.865 
4.396.297 

16.022.927 
35.857.225 
16.487.948 

387.121 
139.536 

1.239.560 
2.067.353 

21.027.263 

245.985.505 
158.937.509 
14.410.160 
1.551.181 
4.029.394 

14.180.594 
53.328.625 
23.438.418 

50.366 
284.675 

1.733.058 
1.999.078 

43.929.960 

42,83 
41,49 
15,16 

-29,23 
-8,35 

-11,50 
48,72 
42,15 

•86,99 
104,02 
39,81 
-3,30 

108,92 
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Tablo 12. ÜLKELERE GÖRE TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İTHALATI (Dolar) 

Ülke Kodu Ülke adı 1999 ~ 2000 Değişim (%) 

30 İSVEÇ 
32 FİNLANDİYA 
38 AVUSTURYA 

Diğer ülkeler toplamı 
24 İZLANDA 
25 FAROE ADALARI 
28 NORVEÇ 
36 İSVİÇRE 
46 MALTA 
53 ESTONYA 
54 LETONYA 
55 LİTVANYA 
60 POLONYA 
62 ÇEK CUMHUR. 
63 SLOVAKYA 
64 MACARİSTAN 
66 ROMANYA 
68 BULGARİSTAN 
70 ARNAVUTLUK 
72 UKRAYNA 
73 BEYAZ RUSYA 
74 MOLDOVA 
75 RUSYA 
76 GÜRCİSTAN 
78 AZERBEYCAN 
79 KAZAKİSTAN 
80 TÜRKMENİSTAN 
83 KIRGIZİSTAN 
91 SLOVENYA 
92 HIRVATİSTAN 
93 BOSNA-HERSEK 
96 MAKEDONYA 

204 FAS 
208 CEZAYİR 
212 TUNUS 
220 MISIR 
264 SİERRA LEONE 
324 RUANDA 
346 KENYA 
370 MADAGASKAR 
373 MARİTUS 
390 GÜNEY AFRİKA 
400 A.B.D. 
404 KANADA 
412 MEKSİKA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
452 HAİTİ 
480 KOLOMBİYA 
504 PERU 

139.463 
6.093.767 

929.972 
59.890.796 

52.088 
2.017 

19.490 
1.206.016 

49.152 
3.409 

100 

203.479 
194.869 
112.572 
564.153 

1.203.326 
782.328 

17.115 
19.593 

5.166 
1.311.048 

80 
13.719 

215.481 
30.106 
19.231 
16.555 

296.920 
39.578 

849.092 
31.241 

331 
232.420 

3.803 
2.282.054 

63.491 
784.422 

2.624 

529 
4.495 

192.729 
4.827.816 

788.354 
87.047.996 

115.270 
629 

45.764 
825.065 
237.773 
51.649 

474.388 
11.190 

535.996 
409.301 
31.392 

. 331.903 
2.125.909 
1.221.168 

141.061 
408.913 
407.293 

38.053 
678.877 
128.861 

3.651 
12.928 

224.436 

384.461 
77.303 
46.019 
82.677 

398.774 
25.684 

1.591.358 
38.414 

40 
1.559 
3.934 
2.488 

7.527 
2.363.940 

98.204 
56.424 
43.401 

23.605 

1.701 

38,19 
-20,77 
-15,23 
45,34 

121,30 
-68,82 
134,81 
-31,59 
383,75 

1415,08 
474288,00 

-
163,42 
110,04 
-72,11 
-41,17 
76,67 
56,09 

724,20 
1987,04 

-
636,60 
-48,22 

-
-
. 

280445,00 
-100,00 

78,42 
156,77 
139,30 
399,41 

34,30 
-35,11 
87,42 
22,96 

-
-
-

651,66 
-100,00 

97,92 
3,59 

54,67 
-92,81 

-
-100,00 

. 
-100,00 
-62,16 
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Tablo 12. ÜLKELERE GÖRE TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İTHALATI (Dolar) 

Ülke Kodu Ülke adı 1999 2000 Değişim (%) 

512 ŞİLİ 
516 BOLİVYA 
524 URUGUAY 
528 ARJANTİN 
601 K.K.TÜRK.CUM. 
608 SURİYE 
616 İRAN 
624 İSRAİL 
628 ÜRDÜN 
632 SUUDİ ARABİSTAN 
636 KUVEYT 
640 BAHREYN 
644 KATAR 
647 B.A.E. 
660 AFGANİSTAN 
662 PAKİSTAN 
664 HİNDİSTAN 
666 BANGLADEŞ 
667 MALDİVLER 
669 SRİ LANKA 
672 NEPAL 
678 BURMA 
680 TAYLAND 
684LAOS 
690 VİETNAM 
696 KAMBOÇYA 
700 ENDONEZYA 
701 MALEZYA 
706 SİNGAPUR 
708 FİLİPİNLER 
716 MOĞOLİSTAN 
720 ÇİN 
728 G.KORE 
732 JAPONYA 
736 TAYVAN 
740 HONG KONG 
743 MAKAO 
800 AVUSTRALYA 
804 YENİ ZELENDA 
958 KES.VE BİLÜLK. 
960 ANTALYA SERB.BÖLGE < 
961 AHL SERB.BÖLGE 
962 İST.DERİ SERB.BÖL. 
963 EGE SERBEST BÖLGE 
966 MERSİN SERBEST BÖLGE 
967 TRAKYA SERBEST BÖLGE 
968 TRABZON SERB.BÖLGE 
971 MENEMEN DERİ S.BÖLGE 

950 
2.409 

432 
216 

883.012 
64.896 
25.176 

7.161 
1.801 

99.615 
491 

677.411 
2.364.043 

58.117 
4.156 

344.728 
81.052 

870.993 
320 

708.642 
1.897 

1.845.106 
98.012 
52.751 
85.528 
58.843 

16.416.356 
723.687 
128.669 
743.319 

2.722.464 
540.422 
36.324 
17.594 

306.767 
222 

154.870 
499.283 

785 
594.162 

4.245 
10.870.575 

2.044 
835 

62.129 

736.572 

3.993 
813.554 

59.043 
2.193 
4.298 

10.759 
154.884 

2.088.673 
2.807.491 

555.293 

565.418 
117.975 
97.600 

1.189.491 
25.759 

2.362.130 
165.854 

3.986.494 
480.889 

74.161 
65.842 

26.535.404 
1.822.812 

613.778 
1.100.564 
4.046.539 
1.066.170 

20.584 
15.977 

1.204.402 
249.507 
182.756 
108.512 
213.429 
923.252 
52.482 

12.942.572 

-
-
-

-100,00 
30475,84 

-100,00 
1748,61 

-7,87 
-100,00 
134,52 

. 
-39,98 
497,39 

55,48 
-100,00 
208,33 

18,76 
855,47 

-100,00 
64,02 
45,55 

. 
36,57 

7949,69 
233,33 

8642,96 
116,06 
390,64 
40,59 

-23,02 
-100,00 

61,64 
151,88 
377,02 
48,06 
48,64 
97,28 

-43,33 
-9,19 

292,61 
112290,54 

18,01 
-78,27 

27088,41 
55,39 

_ 
-100,00 

19,06 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 697) 



- 1 5 6 -

Tablo 13. TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ, 2000 

ihracat İthalat Tarife 

NO Tarife adı KO 

1.111150.098 

trl 
8SM00.9S8 

1.660 

0.643 
138.387 

138 
8.506 

4557.789 
48.182 

1.776521 
225552 
080.147 
66.873 

1.101.651 
6.641 

884.647 
2.806576 

832 
13.176 

524.540 
82521507 
2.641553 

728559 
16.836575 
53.825.765 
1.730.899 
1.669.427 

338.666 
15.097 

115.744 
7.41B 

23.700 
770 

7.055 
66547 
6.614 

363.766 
133.174 
31.531 

1585.889 
3.564501 

28.125 
238.679 

23.614.542 
7.483.377 

12.575.816 
27.676 

462.620 
49.116.490 
1.032.035 
5.687.435 
1.046.515 

853.051 
1.015.471 

17.475.922 

Dolar 

9.863.802.371 

S.858.179.725 
3.436 

5.752 
1.648.082 

1.121 
83.653 

2528.750 
63.408 

3.058.435 
1S16.366 
4511564 

344.897 
7.851572 

14515 
21.020.617 
68.578519 

4.154 
55.766 

2.626.165 
240.723526 

7.423.179 
4.936.341 

115.848.366 
247530.534 

15.495551 
13.326.130 
1.516.570 

42.086 
44.506 
7568 
2.784 
2534 

44.721 
95.289 
20.374 

5529.441 
122.857 
191560 

8.556.601 
7.401.439 

145.556 
312572 

144.140.555 
75.369.459 
19.722516 

95.885 
2.410548 

159.658.492 
3.384531 

25.635.877 
3.616.011 
6.789.952 
6.821.112 

188.772.386 

Kg 

444.020.072 

433.619.027 
< 108.180 

203.650 
773 

6.202 
1.764 
1.323 

220.908 
9.781.993 

72.614 
27.719.554 

988.711 
3.053.501 

7.796 
34.344 

43 
3.785.044 
2.419.697 

89.924 
104.777 
271.779 

40.622.343 
616.068 
98.198 

14.771.487 
30.963.063 
4527.936 
1.044.394 

129.105 
1552.979 

31.000 
140 

636.528 
45.061.756 

615.587 
1540.018 
5.189.002 

465.534 
512.501 

1.612.659 
142.676 

252 
45.040.361 
6.364.619 
2.644.637 

886.745 
3.167.605 

47.096.569 
11.733.753 

37.290 
1.103.516 
9543.508 
1.476.061 
5527.062 

Dolar 

2.117.519.852 

1.871.634.347 
576.767 

2.606.699 
8.069 

164.189 
30.780 
23.367 

7.741315 
21530.145 

206.213 
47.329581 
8.741577 

33.658.314 
185.062 
317.013 

1.307 
45.065576 
56.101543 

609.319 
185.770 

2.141.384 
107.460.394 

3516.880 
316.885 

91.136.044 
156.981532 
23.230.836 
10.747.371 
1.898.410 
2.303.316 

20556 
5.050 

4.890.411 
26.881560 

1.389.744 
15.438.866 
4.175.507 
3.367.547 
6.505.181 
6.132.359 
1.960.659 

2.897 
238539571 
40572590 
5.031.848 
2.504.381 
9.898.719 

126.634.206 
31.169.304 

404.361 
7.421.362 

30.804.949 
6509.153 

53.547.054 

Tekstil ve konfeksiyon toplamı 

Tekstil Ürünleri 

Tekstil Ürünleri toplamı 

1505 YAPAĞI YASI VB. ELDE EDİLEN YAĞLI MADDELER 
5002 HAM IPEK(BUKULMEMIS) 
5003 İPEK DOKUNTULERI(BOZUK KCZA.DITME VE IPUK DÖKÜNTÜLERİ) 
5004 İPEK IPLIGIPOKUNTUIPUGIHAR1CH>ERAKENDEYE HAZIR DEĞİL 
5005 İPEK DÖKÜNTÜLERİNDEN BUKUMLU IPLIKf ERAKENDEYE HAZIR DEĞİL 
5006 İPEK VE DÖKÜNTÜLERİNDEN IPUKLERflPERAKENDEYE SATIŞA HAZIR) 
5007 IPEKTEN.IPEK DÖKÜNTÜSÜNDEN DOKUMALAR 
5101 YUN VE YAPAGI(KARDE EDİLMEMİŞ/TARANMAMIŞ) 
5103 YUNJNCE/KABA HAYVAN KILLARININ DOKUNTULERI(DITME HARİÇ) 
5105 YUNJNCE/KABA HAYVAN K1LLARI(KARDE EDILMIS/TARANMIS) 
5106 KARDE EDILMIS(STRAYHGARN)YUN İPLİKLERİ 
5107 TARANMIŞ KAMGARr+PENYE YUN İPLİKLERİ 
5108 İNCE HAYVAN KILINDAN IPUK-TARANMIS-PERAKENDEYE HAZIR DEĞİL 
5109 YUN VE İNCE KILDAN IPUKLER-PERAKENDE SATIŞA HAZIR 
5110 KABA HAYVAN KILLARINDAN/AT KILINDAN İPLİKLER 
5111 KARDE EDİLMİŞ YUN VE İNCE KILDAN DOKUMALAR 
5112 TARANMIŞ YUNDEN.INCE HAYVAN KILINDAN DOKUMALAR 
5113 KABA HAYVAN KILI/AT KILINDAN MENSUCAT 
5203 PAMUKfKARDELI/PENYELI) 
5204 PAMUKTANDI KİS IPUGI 
5205 PAMUKpiMS HARIC)IPUGI(AGIRLIK:->%85)PAMUK,PARAKENDE SATILACAK 
5206 PAMUK(DIKIS HARIC)IPUGI( AGIRUK;>%85 PAMUK(PARAKENDE SATIŞA HAZ 
5207 PAMUKpiKIS HARIC)IPUGI;(PARAKENDE SATIŞA HAZIR) 
5208 PAMUKLU DOKUMALAR(AGIRUKCA %85 VE FAZLA PAMUK M.KARE 200GR) 
5209 PAMUK MEN(DOKUMA %85< PAMUKLU 200GM2 DEN FAZLA) 
5210 PAMUK MEN(DOKUMALARAGIRUKCA %85 TEN AZ PAMUK ICEREN500G/M2 DEN 
5211 PAMUK MEN(DOKUMA,%65 >PAMUKLU,SUNI-SENTETIK KARISIK.2O0G/M2 DEN A 
5212 DİĞER PAMUKLU DOKUMA(M2« 200GR.) 
5301 KETEN.KETEN KITIK VE DÖKÜNTÜLERİ 
5302 KENDIR,HAM VEYA İŞLEM GORMUS.KIT1K VE DÖKÜNTÜLERİ 
5303 JUT VE BİTKİ IC KABUKLARININ DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER LİFLERİ 
5304 SISAL VE AGAVE CİNSİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER LIFLER,KITIKVB 
5305 KOKO CEVIZI,ABAKA,RAMI VE DİĞER BİTKİSEL UFLER,KITIK,DOKUNTU 
5306 KETEN IPUGI 
5307 JUT.BITKI KABUĞU UFLERINDENIPUKLER 
5308 DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LIFDEN IPUKLER 
5309 KETEN DOKUMALAR 
5310 JUT VE BİTKİ IC KABUĞUNDAN DOKUMALAR 
5311 DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL UFDEN DOKUMALAR 
5401 DOKUMAYA ELVERİŞLİ SUNİ VE SENTETİK UFDEN DIKIS IPUGI 
5402 SENTETİK UF IPLIGipiOS IPUGI HARIC)-PERAKENDE DEĞİL 
5403 SUNİ UFDEN IPUKLERPKIS HARICH'ERAKENDEYE HAZIR DEĞİL 
5406 SUNI.SENTETIK IPUKLER-PERAKENDE SATIŞA HAZIR 
5407 SENTETİK IPLIK,MONOHL,SERITLERLE DOKUMALAR 
5408 SUNİ FILAMENTIPUKLERINDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT 
5506 SENTETİK DEVAMSIZ UFLER(TARAM\/tlS,ILERI İŞLEM GORMUS) 
5507 SUNİ DEVAMSIZ UFLER(TARANMIS,ILERI İŞLEM GORMUS) 
5508 SUNI-SENTETIK DEVAMSIZ UFDEN DIKIS IPUGI 
5509 SENTETİK DEVAMSIZ UFDEN IPUKPKIS HARICJPERAKENDE DEĞİL 
5510 SUNİ DEVAMSIZ UFDEN IPUKLER(DIKIS IPUGI HARİÇ) 
5511 SUM-SENTETIK DEVAMSIZ ELYAFTAN IPLIKLER(PERAKENDEYE HAZIR) 
5512 SENTETİK DEVAMSIZ UFDEN DOKUMALAR-AGIRUKCA %85 VE FAZLA 
5513 AGARUK: %85 >DEVAMSIZ SENTETIK-PAMUK DOKUMA< 170 GPJM2 
5514 AGARUK: %85 >DEVAMSIZ SENTETIK-PAMUK DOKUMA 170GAH2 GECEN 
5515 DİĞER DEVAMSIZ SENTETİK UFDEN DOKUMALAR 
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Tablo 13. TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ, 2000 

İthalat Tarif» 

NO Tarife adı Kg 

5.687.435 
1.040.515 

653.051 
1,015.471 

17.475.922 
11543.983 
4.051.419 
4.724.807 
3.391.902 

163132 
958.1B6 

1507.660 
553.641 
22.287 
84.365 

2.123.191 
26.727526 
41.753.426 

160.422 
750.371 

12540.601 
1.496.695 

57.358 
12.022.563 

27.948 
2.831.616 

285.306 
506.173 
21.310 

1.108.163 
522.320 

2.671 
16.626.845 
11.257.519 

600.364 
4.870 

17.625 
663.770 
127.254 

8.746.559 
30.135582 
80.384545 
56.339.573 
28.044.742 
12220.148 
81.103.961 
11.874.684 
15.695.897 
67.621.664 

951.033 
2.152546 

661.432 
162.581 

260 
1.260.577 

244.750.040 
4303.833 

Dolar 

25.635.877 
3.616.011 
6.799552 
6521.112 

188.772.386 
109.536.407 

1.674.472 
2.887.752 
9.408.916 

788.016 
4571.379 

12.499.199 
1.029.122 

43.830 
324.348 

98.393251 
105.426236 
86.632.815 

270.193 
2.744.161 

57.049.873 
8.156.401 

530.385 
119.743.145 

55.148 
10.812.7B6 
5532209 
7.175.007 

63.771 
16.397.461 
3.256537 

10.663 
74.169.664 
52204.998 
3.166.563 

19.858 
71.165 

1.568.737 
695.667 

52.457.401 
158.478551 

1258.198.470 
886.746.302 
279.752.044 
30.791.350 

542521.033 
109.551.348 
142596297 
156.629.336 

1558.115 
8227.697 
3.040.782 
1585.960 

2.724 
5.152.340 

4.111.702.648 
267223509 

Kg 

37.290 
1.193.516 
9243508 
1.476.961 
5.227.062 

15.153.952 
2.061.152 
1.161.346 

17.009.676 
92.344 

179.688 
1.430216 

740.763 
238.958 
92534 

1.582.379 
916.827 

11.795.402 
529.431 
317.569 

3528.420 
68.951 
33.097 

228277 
768 

2.549.610 
310.775 
111.463 

829 
82.306 

3508.789 
152.516 

2257.692 
9.616.330 

654.364 
66.169 
95.869 

108227 
486.626 

1.869.729 
9.362.129 

920.883 
1212.478 

254508 
1.461.160 

451.774 
157.845 
236.836 

4.851.389 
351.850 

1.106.390 
1.145 

1.078.055 
8.763 

376.826 

10/81.045 
U74.798 

Dolar 

404.361 
7.421502 

30.804.949 
6209.153 

53.547.054 
64.086.174 
15.510236 
4.583.481 

54.879.052 
1.069.686 
2.173587 
9.926.885 
2.39S.963 
1.081.731 

418.741 
25.700.626 
4.506.807 

29.761.562 
1.282.062 
1.546.623 

29.736.424 
436514 
124.940 

3.304.015 
49.327 

16.786.189 
8.903.664 
1.756.874 

70.153 
2.022.096 

48.799.485 
686.586 

11.473.387 
58.871.304 
7.515.381 

394.370 
816.572 
834.577 

15.164.833 
13.069.091 
74.954.663 
19599.037 
44.897.031 
4.607.813 
4561.396 
4.549.194 
1.601.749 
2.002.543 
3.870.778 
2.100.333 
6230.614 

52.812 
6526.891 
1.421506 
2.442.806 

24C.935.S05 
10551.607 

5511 SUNI-SENTETIK DEVAMSIZ ELYAFTAN IPUKLER(PERAKENDEYE HAZIR) 
5512 SENTETİK DEVAMSIZ UFDEN DOKUMALAR-AGIRUKCA %85 VE FAZLA 
5513 AGARUK: %65 >DEVAMSIZ SENTETIK-PAMUK DOKUMA* 170 GRM2 
5514 AGARUK: %85 >DEVAMSIZ SENTETIK-PAMUK DOKUMA 170GM2 GECEN 
5515 DİĞER DEVAMSIZ SENTETİK UFDEN DOKUMALAR 
5516 DEVAMSIZ SUNİ UFDEN DOKUMALAR-AGIRLIKCA %85< SUM 
5601 VATKALAR.VATKAMAMULLERI.KIRPINTI.TOZ.TANAZLAR 
5602 KECE(EMDIRILMIS.SIVANMIS.KAPLAM^S OLSUN OLMASIN) 
5603 DOKUNMAMIŞ MENSUCATP«DIRILMIS.SIVANMS OLSUN OLMASIN) 
5604 DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERLE KAPLANMIŞ KAUÇUK İP VE HALATLAR; 
5605 DOKUNABIUR İPLİKLERDEN METAUZEIPUKLER 
5606 GIPE IPUKLER.MONOFILLER.SERITLER.TIRTIL IPUKLER VB 
5607 SICIMJ<ORDON,IP.HALAT 
5603 SICIM,KORDON,IPTEN DUGUMLU AG.BAUK AGLARI.DIGER HAZIR AĞLAR 
5609 TARİFENİN BAŞKA YERİNDE YERALMAYANBEL1RTILMEYEN SiaM.lPUK.HALA 
5701 DUGUMLU.SARMALIHAULAR.YER KAPLAMALARI 
5702 DOKUNMUŞ HAULAR,YERKAPLANWLARI(KIUM,SUMAK.KARAMANVB) 
5703 TUFTE EDİLMİŞ HAULARJUFTE EDILMIS(YER KAPLAMALARI) 
5704 KEÇEDEN HAU VE YER KAPLAMALRIfTUFTE EDİLMEMİŞ) 
5705 DİĞER HALI VE YER KAPLAMALARI(YUNDEWNCE KILDAN) 
5801 KADIFE.PELUS VE HALKAUfTIRTIL MENSUCAT) 
5802 HAVLU NEVİ BUKLEU MENSUCATfTUFTE EDİLMİŞ MENSUCAT) 
5B03 GAZ MENSUCAT 
5804 TULLER VE DİĞER MENSUCAT-PARCA.SERIT.MOTIFLER HAUNDE 
5805 DUVAR HAUSlfL DOKUMASI/IGNE İSLEMESİ 
5806 DOKUNMUŞ KORDELALAR,BOLDUKLER 
5B07 ETIKETLER,MARKALARVB£SYA-PARCA,SERIT,SEKILU KESİLMİŞ 
5B08 PARÇA HAUNDE KORDON.SACAK.PONPON VB EŞYA 
5809 METAUMETALIZE İPLİKLERDEN MENSUCAT- GİYİM VE DOSEMECIUKTE KULLA 
5810 ISLEMELER(PARCA,SERIT,MOTIF HALİNDE) 
5811 KAPITONEUMENSUCAT(PARCAU) 
5901 CİLT KAPAĞI ICtN SIVANMIŞ MENSUCATJUUHENDIS MUŞAMBASI VB. 
5902 NAYLONPOUAMID.POUESTER VB.ESASLI IODIS LASTİĞİ MENSUCATI 
5903 PLASTİK EMDIRILMIS.SIVANMISKAPLAHVIIS MENSUCAT 
5907 EMDIRILMIS.SIVANMIS.KAPLANMIS DİĞER MENSUCAT;DEKORLAR,FONLAR 
5908 DOKUNMUS.ORULMUS RTILLER.LAMBA GÖMLEKLERİ 
5909 DOKUMAYA ELVERISU MADDEDEN HORTUMLAR 
5910 DOKUMAYA ELVERISU MADDELERDEN TAŞIYICI/TRANSMİSYON KOLONLARI 
5911 TEKNİK İSLER ION DOKUMAYA ELVERISU MADDEDEN DİĞER EŞYA 
6001 ÖRME TUYLU MENSUCAT 
6002 DİĞER ÖRME MENSUCAT 
6109 TISORTLER,FANILALAR,DIGER IC GİYİM ESYASI(ORUME)(ORME) 
6110KAZAKLAR,SUVETERLER.HIRI<ALAR,YELEKLERVB.ESYA(ORUME)(ORME) 
6115 KULOTLU.KISA-UZUN KONCLU CORAPLAR,SOKETLER(ORUME)(ORME) 

6301 BATTANIYELER.DIZ BATTANİYELERİ 
6302 YATAK CARSAFLARI,MASAORTULERI,TUVALET,MUTFAK BEZLERİ 
6303 PERDELER VE IC STORLAR.PERDE VE YATAK FARBALALARI 
6304 DİĞER MEFRUŞAT ESYASI(94.04 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ) 
6305 EŞYA AMBALAJINDA KULLANILAN ÇUVALLAR VE TORBALAR 
6306 VAGON VE MAVNA ORTULERI.YELKENLER.DIS STORLAR.TENTE.CADIR VB 
6307 DİĞER HAZIR ESYA(ELBISE PATRONLARI DAHİL) 
6308 MUM.HAU.MASA ORTUSU VB. ION MENSUCAT VE IPUK TAKIMLARI 
7019 CAM LiaERLCAM YUNU VE MAMULLERHPUKJDOKUMA VB 
8804 PARASUTLER(SEVKEDILEBIUR PARAŞÜTLER VE PARAGLIDERLER DAHIL)VE RO 
9404 SOMYALAR.SlLTE.YATAK.YCflGAN.YASWUF.DIZ.AYAK ÖRTÜLERİ VB 

Konfeksiyon ürünleri 
Konfeksiyon ürünleri toplamı 

4203 DERİ VE KÖSELEDEN GİYİM ESYASI.AKSESUARLARI 
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Tablo 13. TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ 019 TİCARETİ, 2000 

Tarife 
NO Tarife adı 

ithalât 

Kfl 

375.7» 
837/464 

8.497 
374.812 
658.664 

5.539.625 
29.075.692 
4547.076 
5.125523 
7.068.043 

25.907.202 
4.105.643 
1527.687 

19.764 
2.477578 

48.635 
600.331 

2.726.S43 
3.176.059 

39.076.832 
58.110.245 
7.017594 
7.081.025 
6.307.955 

21.260.472 
1.164.835 

500.127 
2536590 
1.413.803 

28.018 
2.024.775 

105.778 
51.520 

198.061 
8.210 
4,149 

12.120 
29.119 

236.030 
• 22.754 

33.745 

Dolar 

7.086.849 
74.979.662 

565275 
6.650.043 

11572.661 
69534.748 

444.357550 
85572.513 
95.671529 
76.767.302 

332342.163 
68.309.904 
26.619.530 

329.807 
46.504.075 

514270 
7.102.869 

58.184.876 
61.509.388 

594.837299 
1.045.152.177 

165.350.637 
164.550.031 
64.921.796 

203.646.121 
13.683.728 
8584.124 

41.642.712 
32.121.020 

180.475 
27223.407 

1555216 
534.858 

2.176282 
143296 
35.012 

139.693 
192.357 

2.656.039 
363.963 
213.080 

KQ 

2.613222 
14.712 
7212 

65.651 
92.953 
85.112 

307.081 
73.349 
64.687 
64.874 

276.709 
168.976 
187258 
23.780 
60.172 

110280 
168.899 
629258 
230.851 
777278 
808.073 
136.454 
162.169 
14.621 

150.491 
23.995 

127277 
195.407 
280.042 

921 
345.423 
124.037 
79.809 

189.167 
1.457 
1.521 
8.684 

106.176 
320.048 
20.294 
5.869 

Dolar 

68249.780 
1213.765 

95217 
1.620.030 
1.759.747 
3.428.024 
9.876.458 
2.963.495 
2.457.556 
1.313X08 
6.680514 
2.106.883 
4.396.904 

759.094 
1.514.763 

812.391 
2.733.641 

11.675.604 
7.628519 

21.600.372 
32298529 
8.059.647 
5.603.154 

337534 
2566.472 

574.103 
2572.174 
5.862501 
9.671.859 

27.447 
4.686.154 
4.697554 

739.031 
3.338509 

7570 
7.888 

96.115 
754.016 

3,144.479 
239.129 
55.388 

4302 DABAKLANMIS.APRELENMIS KÜRKLER 
4303 KÜRKTEN GİYİM ESYASI.AKSESUARLARI.KURKTEN DİĞER EŞYA 
4304 TAKUT KÜRK VB. MAMUL EŞYA 
6101 ERKEK/ERKEK ÇOCUK ICIN DIS GYIM(ORME) 
6102 KADIN/KİZ ÇOCUK ICIN ICIN DIS GIYIM(ORME) 
6103 ERKEK/ERKEK ÇOCUK ICIN TAKIM ELBISE,TAIflM,CEKET.PANTOLON VS.(QRME 
6104 KADINLAR/KIZ ÇOCUK ICIN TAKIM ELGISE.TAKIM.CEKET.PANOLON VS.(ORME 
6105 ERKEK/ERKEK ÇOCUK ICIN GOMLEKLER(ORME) 
6106 KADIN/KIZ ÇOCUK ICIN BLUZ.GOMLEK.GOMLEK-BLUZfORME) 
6107 ERKEK/ERKEK ÇOCUK ICIN IC VE GECE GİYİM ESYASI(ORME) 
6108 KADIN/KIZ ÇOCUK ICIN IC VE GECE GİYİM ESYASI(ORME) 
6111 BEBEKLER ICIN GİYİM ESYAS(ORME) 
6112 SPOR KIYAFETLERI.KAYAK.YUZME MYAFETLERI(ORUME)(ORME) 
6113 EMDIRILMIS.SIVANMIS MENSUCATTAN ORULMUS GİYİM ESYASI(ORME) 
6114 DİĞER GİYİM ESYASI(ORME) 
6116 ELDIVENLER(ORME) 
6117 GİYİM EŞYASININ DİĞER AKSESUARI;HAZIR AKSESUAR VE PARCALARI(ORME) 
6201 ERKEK/ERKEK ÇOCUK ICIN DIS GİYİM 
6202 KADIN/KIZ ÇOCUK ICIN DIS GİYİM 
6203 ERKEK/ERKEK COCUK-TAKIM.TAKIM ELBISE.CEKETVS. 
6204 KADIN/KIZ COCUK-TAKW,TAKIM ELBISE.CEKETVS. 
6205 ERKEK/ERKEK ÇOCUK ICIN GÖMLEK 
6206 KADIN/KIZ ÇOCUK ICIN GOMLEK,BLUZ.VS. 
6207 ERKEK/ERKEK ÇOCUK ICIN IC VE GECE GİYİM EŞYASI 
6208 KADIN/KIZ ÇOCUK ICIN IC VE GECE GİYİM EŞYASI 
6209 BEBEKLER ICIN GİYİM EŞYASI VE AKSASUAR 
6210 PLASTIK.KAUCUK SIVANMIS.EMDIRILMIS ELYAFTAN HAZIR GİYİM EŞYASI 
6211 SPOR.KAYAK VE YÜZME KIYAFETLERİ VB GİYİM EŞYASI 
6212 SUTYEN,KORSE,KORSE KEMER.PANTOLON ASMSI.CORAP BAGI.JARTIYER 
6213 MENDİLLER 
6214 SALLAR.ESARPLAR,FULARLAR,KASKaLAR,PECE VE DUVAKLAR VB EŞYA 
6215 BOYUN BAGI.PAPYON KRAVAT VE KRAVATLAR 
6216 ELDİVENLER 
6217 GİYİM EŞYASININ HAZIRTEFERRUATI,PARCALARI.AKSESUARLARI 
6501 KEÇEDEN ŞAPKA TASLAKLARI.DISKLER VE ÜSTÜVANELER 
6502 ÇEŞİTLİ MADDEDEN ŞERİTLERİ BİRLEŞTİRMEK SURETİYLE YAPILAN/ORULEN 
6503 KEÇE ŞAPKALAR VE DİĞER KEÇE BASLIKLAR 
6504 HER NEVİ MADDEDEN ŞERİT, BIRLESTIRILMESI/ORULMESIYLE YAPILAN SAPK 
6505 PARÇA HALİNDE KECE,DANTEL,DOKUMA MADDELERİNDEN SAPKA.BASLIK 
6506 DİĞER BASLIKLAR 
6507 BASLIKLARA MAHSUS IC SERIT.ASTAR.KIIJF.SIPERLIK VE CENEALTI KAYIŞ 
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DİZİN PUSULASI 
1- Türkiye Tekstil Sanayii İşverenler Sendikası'nın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım

cısı Hüsamettin ÖZKAN'a göndermiş oldukları 06.11.2000 tarihli "Tekstilin Sorunları 
ve Çözüm Yollan" başlıklı rapor, 

2- 18.01.2001 tarihli Dayanıklı'ya gelen ön görüşme özetleri, 
3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 23.01.2001 tarihinde Komisyona sunduğu "Türk 

Ekonomisindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı rapor, 
4- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığımın Tekstil Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 
5- Türk-İş 23.01.2001 tarih ve 2001-57-1/2 sayılı yazısı, 
6- Öz İplik-İş Sendikası'nın 23.01.2001 ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın 

24.01.2001 tarihinde Komisyonumuza gönderdiği, "Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü 
Raporu", Kahramanmaraş Tekstil Sanayicileri Birliği'nin "Türkiye Tekstil ve Konfek
siyon Sektöründe Haksız Rekabeti Önleyici ve Kayıt İçi Ekonomiyi Destekleyecek 
Mevzuat Değişiklikleri"ne ilişkin değerlendirmesi ile "Kahramanmaraş Ekonomik 
Raporu", 

7- 16.01.2001 tarihli Pamuklu Tekstil Sanayiciler Birliğinin yazısı, 
8- DİSK'in 25.01.2001 tarihli 26/GB-002 sayılı yazısı, 
9- Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının 24.01.2001 tarih 116-2/2 sayılı yazısı 

10- Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonunun 29.01.2001 tarih ve GS/534 sayılı 
yazısı, 

11- Türkiye Tekstil Sanayii İşverenler Sendikası Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
Komisyonumuzun 30.01.2001 tarihli toplantısında sundukları "Türkiye Tekstil ve Hazır 
Giyim Sanayiinin Temel Sorunları" başlıklı raporu, 

12- Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu'nun 30.01.2001 tarihinde komisyona sunduğu belge 
13- Öz İplik-İş Sendikası'nın, 30.01.2001 tarihlerinde Komisyona gönderdiği "Tekstil ve 

Konfeksiyon Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı farklı raporlar, 
14- Zeki Polat'ın 30.01.2001 tarihinde Komisyona verdiği belge, 
15- KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan

lığının 31.01.2001 Komisyonumuza gönderdiği KOSGEB Tekstil ve Konfeksiyon 
Sanayii Sektörü Kurulunun görüş ve önerileri, 

16- Rekabet Kurulu Başkanlığının 01.02.2001 tarih 259 sayılı yazısı, 
17- Lasiad'ın 01.02.2001 tarihli faksı, 
18- Başbakanlık Müsteşarlığının 01.03.2001 tarih B.02.0.MÜS-131/00263 sayılı yazısı 
19- TBMM'nin 02.02.2001 tarihli yazısı, 
20- Akdeniz Tekstil ve Ham. İhracatçılar Birliğinin 05.02.2001 tarihli faksı, 
21- Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 31.01.2001 tarihinde Komis

yonumuza gönderdiği değişik zamanlarda hazırlanmış sektördeki sorunlar ve çözüm
lerine ilişkin raporlar, 

22- Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Başkanı'nın 06.02.2001 tarihli Toplantıda Komis
yonumuza sunduğu "Tekstil Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlık
lı rapor, 

23- İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı'nın 06.02.2001 tarihli top
lantıda Komisyonumuza sunduğu "Türk Deri ve Deri Ürünleri Sektörünün Güncel 
Durumu" başlıklı rapor, 

24- Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı'nın 06.02.2001 tarihli toplantıda Komis
yonumuza sunduğu "Laleli Penceresinden Dış Ticarete Bakış" ve "Bavul Ticaretinin 
Yapısı-Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı raporlar, 
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25- Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinin 05.02.2001 
tarihli 01-31 Ocak 2001 tarihli Değerlendirme Raporu, 

26- Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinin 06.02.2001 
tarihinde Komisyona sunduğu Değerlendirme Raporu, 

27- İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığının 06.02.2001 tarihinde 
Komisyonumuza gönderdiği "Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü 2000 Yılı İhracat Perfor
mans Değerlendirmesi" başlıklı rapor, 

28- Lasiad'ın 07.02.2001 tarihli yazısı, 
29- T. Hazır Giyim Sanayicileri Derneğinin 07.02.2001 tarihli yazısı, 
30- Denizli Sanayi Odasının 06.02.2001 tarihli yazısı, 
31- Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Komisyonumuzun 08.02.2001 tarihli top

lantısında sundukları "Türkiye Giyim Sanayiinin Acilen Çözüm Bekleyen Sorunları" 
başlıklı rapor, 

32- Dış Ticaret Müsteşarlığımın 08.02.2001 tarihinde Tekstil ve Konfeksiyon Sektörüne 
yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin, 

33- Denizli Sanayi Odasının 06.02.2001 tarihli yazısı, 
34- Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin 09.02.2001 tarihli yazısı, 
35- Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının 09.02.2001 tarihli yazısı, 
36- Denizli Sanayi Odasının 06.02.2001 tarihli yazısı, 
37- Komisyonun 10.02.2001 tarihinde Bursa'daki incelemeleri sonrasında yaptığı toplantıda 

sunulan; 
- Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliğinin, "Suni Sentetik Elyaf ve İplik Sektörün

de Mevcut Durum ve Alınması Gereken önlemler" 
- Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Halil Rıfat ALPAY' in "Tekstil Krizi" hakkındaki raporu, 
- Bursa Dokumacılar Odasının raporu, 
- Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının "Tekstil Sektörünün, Genel Yapısı, Sorunları, 

Çözüm önerileri" başlıklı raporu, 
38- İzmir Ticaret Odasının 12.02.2001 tarihli yazısı, 
39- Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 13.02.2001 tarih 

004136 sayılı yazısı, 
40- Sanayi Genel Müdürü Necati Sarıbay'ın Komisyona sunduğu Tekstil Sektörünün Sorun

ları ve Çözüm önerileri, 
41- Komisyonun 16.02.2001 tarihlerinde Adana'daki incelemeleri sonrasında yapılan top

lantıda Adana Sanayi Odası tarafından Komisyonumuza sunulan " Türkiye Tekstil Sek
törü, Yatırım Teşvikleri, Haksız Rekabet, Çözüm Önerileri" başlıklı rapor, 

42- Komisyonun 17.02.2001 tarihinde Kahramanmaraş'daki incelemeler sonrasında yapılan 
toplantıda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Komisyonumuza 
sunulan " Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunları ve Çözümleri" başlıklı rapor, 

43- Kahramanmaraş toplantısında Komisyona sunulan 12.02.2001 tarihli belge, 
44- Türkiye Dış Ticaret Derneğinin 15.02.2001 tarihli yazısı, 
45- Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MUSİAD) Bursa Şubesi Başkanı tarafından 

Komisyona sunulan 09.02.2001 tarihli "Tekstil-Konfeksiyon Sektörünün Sorunları ve 
Çözüm Önerileri"ne ilişkin rapor, 

46- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 20.02.2001 tarihli yazısı, 
47- İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliğinin 15.02.2001 tarihli yazısı, 
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48- TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesinin 14.02.2001 tarihli yazısı, 
49- İstanbul Sanayi Odasının 13.02.2001 tarih 3225 sayılı yazısı, 
50- Gaziantep Sanayi Odasının 14.02.2001 tarih 102-3-276 sayılı yazısı, 
51- Birlik Mensucat'ın 22.02.2001 tarihli yazısı, 
52- Dünya Gazetesinin 23.01.2001 tarihli yazısı, 
53- Denizli Ticaret Odasının 22.02.2001 tarihinde Komisyonumuza sunduğu "Denizli Teks

tilinin Dünü, Bugünü ve Problemleri" başlıklı raporu, 
54- Denizli Valiliğinin 02.03.2001 tarihli yazısı, 
55- Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Genel Sek-

reterliği'nin 28.02.2001 tarihinde Komisyonumuza gönderdiği, Kahramanmaraş Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet 
BALDUK tarafından hazırlanan "Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Durumu, Sorun
ları ve Alınması Gereken Önlemler" başlıklı raporu, 

56- TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 13.03.2001 ve 29.03.2001 tarihlerinde Komisyonumuza 
gönderdiği Komisyon tutanaklarından alınan ve Teşekküllün görev alanına giren sorular 
ve cevapları 

57- Uşak Valiliğinin 13.03.2001 tarihli yazısı, > 
58- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 02.03.2001 

tarihli 19558 sayılı yazısı, 
59- Adana Sanayi Odası tarafından hazırlanarak 14.03.2001 tarihinde Komisyonumuza 

sunulan "Tekstil-Konfeksiyon Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı 
raporu, 

60- Aydın Valiliğinin 15.03.2001 tarihli yazısı, 
61- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 14.03.2001 tarih 13776 sayılı yazısı, 
62- Komisyonun 16.03.2001 tarihinde izmir'deki incelemeleri sonrasında yaptığı toplantıda 

Ege Giyim Sanayicileri Derneği tarafından Komisyona sunulan "Tekstil ve Konfek
siyon Sektörünün Genel Yapısı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı raporu, 

63- Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının 16.03.2001 tarihinde İzmir'de yapılan toplantıda 
sunulan belge, 

64- Komisyonun 16.03.2001 tarihinde İzmir'de yapılan toplantıya katılan Manisa Sanayi 
ve Ticaret Odası Başkanlığınca sunulan "Türkiye'de Tekstil ve Konfeksiyon Sek
törünün Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı rapor, 

65- Komisyonun 17.03.2001 tarihinde Uşak'taki incelemeleri sonrasında yaptığı toplantıda; 
- Uşak Valiliğinin Komisyona sunmuş olduğu "Uşak İlinde yaşanan sorunlara ve 

çözümleri"ne ilişkin rapor, 
- Uşak Sanayici Pamuklu Dokumacılar Esnaf Odası Başkanı tarafından Komisyona 

sunulan Uşak merkezindeki dokuma tezgahlarının ve dokuma işyerlerinin, buna bağ
lı diğer mesleklerin (Kilim dokuma, battaniye dokuma, karnetçi, iplik imalatçısı, 
hasılanın) bugünkü durumunu belirten raporu 

- Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın sunduğu "Uşak, tacir ve sanayicilerinin sorunları" 
başlıklı rapor, 

66- Sümer Holding Genel Müdürlüğü tarafından Komisyona sunulan "Türkiye'de Tekstil 
Sanayiinin Durumu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Sanayileşme Süreci ve Bu Süreçte 
Sümer Holding'in Yeri" başlıklı raporu, 

67- Türk Eximbank'ın 21.03.2001 tarihli yazısı, 
68- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2001 

tarihli yazısı, 
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69- Türk Eximbank'm 21.03.2001 tarihli 628 sayılı yazısı, 
70- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'riün 

23.03.2001 tarih 23265 sayılı yazısı, 
71- Komisyonun 23.03.2001 tarihinde Denizli'deki incelemeleri sırasında Denizli Sanayi 

Odasının Komisyona sunmuş olduğu tekstil konusundaki rapor ve "Ülkemizde 
sözleşme adaleti genel işlem şartları ve bankacılık sözleşmeleri" konulu 
değerlendirmesi ile "Denizli Sanayici ve İşadamları Dernekleri Platformu'nun 57. 
Hükümetten talepleri" başlıklı belge, 

72- Vateks Tekstil Ltd.Şti.'nin 10.03.3001 tarihli yazısı, 
73- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 23.03.2001 tarih 3914 sayılı yazısı, 
74- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.03.2001 tarihli 6527 sayılı yazısı, 
75- BUGİAD (Bursa Aktif Genç İşadamları Derneği) 22.03.2001 tarihinde Komis

yonumuza sundukları" Türkiye'de Tekstil Sektörünün Durumu" başlıklı raporu, 
76- Denizli Seyahatiyle ilgili komisyon uzmanlarının sunduğu rapor, 
77- KOSGEB'in Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii sektör kurulu 2000 yılı Toplantıları sonuç 

raporu 
78- Tedaş'm 23.03.2001 tarih 911 sayılı yazısı 
79- Komisyonun 29.04.2001 tarihinde Gaziantep'teki incelemeleri sonrasında yaptığı top

lantıda Gaziantep Sanayi Odası Başkanı tarafından Komisyona sunulan "Tekstil ve 
Konfeksiyon Sektörünün Sorunları" başlıklı raporu, 

80- Komisyonun 31.03.2001 tarihinde Kayseri'de incelemeleri sonrasında yaptığı toplantıda 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının "Malatya'nın Tekstil Potansiyeli" başlıklı rapor ve 
istatistiki bilgiler 

81- Komisyonun 03.04.2001 tarihli toplantısında DETKİB (Denizli Tekstil ve Konfeksiyon 
İhracatçı Birliği) Yönetim Kurulu Başkanvekili Raşit Güntaş tarafından Komisyona 
sunulan Birliğin görüşlerine ilişkin rapor 

82- Tekstil ve Konfeksiyon Sanayiinin sahipsizliğinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili yazı, 
83- İstatistik Genel Müdürlüğünden gelen 

- 1997 Yıllık İmalat Sanayii İstatistikleri 
- 1997 Küçük Ölçekli İmalat Sanayii İstatistikleri (1-9) 
- Dönemler İtibariyle İmalat Sanayii İstihdam-Ödemeler-Üretim-Eğilim 1999 (III)-

2000 (III) 
84- İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin 9.4.2001 tarih 5083 sayılı yazısı, 
85- DPT'nin Yönetmeliklere ilişkin yazılar, 
86- Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi, Ülkemizdeki Gümrük İdarelerinin ve 

Gümrük Personelinin Sayısı Hakkında bilgi notu, 
87- İstatistik Genel Müdürlüğünün 10.04.2001 tarihinde komisyonumuza gönderdiği bil

giler, 
88- İstanbul Valiliğinin 10.04.2001 tarih 21618 sayılı yazısı, 
89- Tekirdağ Valiliğinin 12.04.2001 tarih 845 sayılı yazısı, 
90- Gaziantep toplantı tutanakları, 
91- Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrika'sının 02.03.2001 tarihinde komisyonumuza 

gönderdiği yazı, 
92- Küçükçalık Tekstil San.Tic.A.Ş.'nin yazısı 
93- Atlas Halıcılığın 13.03.2001 tarihli yazısı, 
94- Adana Sanayi Odası Tekstil-Konfeksiyon Sektörü Rapor Hazırlama Komisyonunun 

28.02.2001 tarihli raporu, 
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95- Besler Tekstil'in 10.04.2001 tarihli yazısı, 
96- Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının 13.01.2001 tarihinde komisyona gön

derdiği Malatya Bölgesindeki Tekstil ve Konfeksiyon Sanayiine ilişkin istatistiki bil-
• giler, 

97- Kosgeb'in 19.04.2001 tarih 2622 sayılı yazısı, 
98- Gaziantep Sanayi Odasının 11.04.2001 tarihli yazısı, 
99- Komisyonun 13.04.2001 tarihinde İstanbul'da yaptığı toplantıda sunulan, 

- Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin sunduğu "2001 Yılı İlk Üç Aylık Değerlen
dirme Raporu" 

- Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneğinin Sunduğu "Tekstil Terbiye Sektörünün 
Çözüm Önerileri" 

- Konfeksiyon Yan Sanayiciler Derneği'nin sorunlar ve çözüm önerilerini içeren yazısı 
- İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği'nin sunduğu "Hazırgiyim ve 

Konfeksiyon Sektörünün Güncel Sorunları ile İhracat Performansına Etki Eden Baş
lıca Faktörler" başlıklı raporu, 

- İstanbul ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri Ortak Yönetim Kurulunun 
sunduğu "Türk Deri ve Deri Ürünleri Sektörünün Güncel Durumu" başlıklı raporu, 

- Amerikan Tekstil İmalatçıları Kurumunun sunduğu "Tutulmamış Sözler: Son Beş Yıl
da Dünya Ticaret Örgütü Kapsamında ABD Tekstil ve Giyim Ürünlerinin Dünya 
Pazarına Girişi Hakkında Rapor" 

- DİSK Tekstil İşçileri Sendikası tarafından sunulan rapor, 
100- Komisyonun 14.04.2001 tarihinde incelemelerde bulunduğu Çorlu'da yaptığı toplan

tıda Tekirdağ Valisi tarafından Komisyona sunulan rapor, 
101- 20.04.2001 tarihinde Komisyona sunulan Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü için Adana 

Sanayi Odası tarafından kanun ya da uygulama tebliği olarak mevzuat hazırlanmasına 
yönelik önerileri, 

102- Türkiye Giyim Sanayiciler Derneği'nin 20.04.2001 tarihinde Komisyona sunduğu "Tür
kiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçişi, İhracat, Üretim ve İstihdamdan Geçer" başlıklı 
raporu; komisyonun çalışmalarında değerlendirilmiştir. 

103- Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in 26.04.2001 tarihli yazısı, 
104- İstanbul Valiliğinin 26.04.2001 tarihli 26511 sayılı yazısı, 
105- Dünya Tekstil Konfeksiyon Ticaretini Düzenleyen Genel Anlaşmalar, 
106- Türk Tekstil Sanayi'nin 9 dönemi, 
107- Komisyonumuza 01.05.2001 tarihinde sunulan Türk Eximbank'ın kredileri, 
108- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2001 tarih 24540 sayılı yazısı, 
109- Denizli Sanayi Odasının 15.02.2001 tarih 24319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İt

halatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ 
110- Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneğinin 07.05.2001 tarihli yazısı, 
111- Mayıs 2001 tarihli Gümrük Müsteşarlığımızın Tekstil ve Konfeksiyon Sanayiinin sorun

ları ve önerilen çözümler hakkındaki Gümrük Müsteşarlığının görüşleri 
112- Amerikan Tekstil İmalatçıları Kurumunun "Tutulmamış Sözler" başlıklı Raporu 
113- Meksika örneği Sevk Öncesi Emsal Fiyat Denetimi Prosedürüne ilişkin orijinal kanun 

ve tercümeleri 
114- Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının Nisan 2001 tarihli Ekonomik Krizin Etkileri 

araştırması ile ilgili rapor, 
115- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 14.05.2001 tarih 157 sayılı yazısı. 
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RAPORDA GEÇEN KISALTMALARIN AÇILIMLARI 
AB Avrupa Birliği 
AKÇT Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
AR-GE Araştırma-Geliştirme 
AT Avrupa Topluluğu 
ATC Agreement on Textiles and Clothing 

(Tekstil ve Giyim Eşyası Anlaşması) 
ATR A.TR Dolaşım Belgesi 
BDT Bağımsız Devletler Topluluğu 
BİLGE Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri 
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı A.Ş. 
BUGİAD Bursa Aktif Genç İşadamları Derneği 
DAB Döviz Alım Belgesi 
DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
DETKİB Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
DFİF Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
DİİB Dahilde İşleme İzin Belgesi 
DİR Dahilde İşleme Rejimi 
DİSK Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
DPT Devlet Planlama Teşkilatı 
DTÖ Dünya Ticaret Örgütü 
DTM Dış Ticaret Müsteşarlığı 
EFS İhracatın Finansmanı Programı (Eximbank Kredi Programı) 
EFİL İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi Programı 

(Eximbank Kredi Programı) 
EFTA European Free Trade Area 

(Avrupa Serbest Ticaret Alanı) 
FOB Free on Board (Güvertede Teslim) 
GAP Güneydoğu Anadolu Projesi 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade 

(Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) 
GB Gümrük Birliği 
GİMOB Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi 
GSP Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 
GTİP Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 
HAK-İŞ Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
IFAI Endüstriyel Tekstiller Uluslararası Birliği 
İKB İslam Kalkınma Bankası 
İSO İstanbul Sanayi Odası 
İTB İhracatı Teşvik Belgesi 
ITFO-LINE İhracata Yönelik İthalat Finansman Kredisi Programı 

(Eximbank Kredi Programı) 
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KKO Kapasite Kullanım Oranı 
KKDF Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 
KOBÎ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 
KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı 
LASİAD Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği 
MDAÜ Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri 
MFA Multi Fibre Agreement 

(Çok Elyaflılar Anlaşması) 
MUSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
NAFTA North American Free Trade Area 

(Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi) 
OECD Organization for Economic Cooperation and Development 

(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 
OGT Ortak Gümrük Tarifesi 
OKK Ortaklık Konseyi Kararı 
ÖYK Özelleştirme Yüksek Kurulu 
QIZ Qualified Industrial Zones 
SEKA Selüloz ve Kağıt İşletmesi 
SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
SÖİK Sevk Öncesi İhracat Kredisi 
STA Serbest Ticaret Anlaşması 
TASEV Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı 
TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. 
TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 
TEKSİF Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası 
TGA Tekstil ve Giyim Eşyası Anlaşması 

(Agreement on Textile and Clothing) 
TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
TOBB Türkiye Deniz Ticaret Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği 
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu 
TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
UND Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
YÖK Yüksek Öğretim Kurulu 

Q 
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