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Yöremden bir misal vermek istiyorum: Karaisalı İlçemizde, yaklaşık olarak -diğer ilçelerimiz
de de aynı şey söz konusudur- mahkemedeki davaların yüzde 90'ını kadastroyla ilgili davalar teş
kil etmektedir. Hatta, geçen gün aldığımız bilgide, sadece 7 bin nüfuslu bir ilçede Vakıflar 1 200
dâva açmış, Hazine 600 dava açmış; vatandaşla karşılıklı bir mücadele var. Yedi sekiz köyün bü
tün arazisi davalıdır ve yine ifade ediyorum;.elbette, orman memurlarımız düzgün yazıyorlar; ama,
bir köyde, orman sınırı, elli yıllık evinde oturan vatandaşın tam evinin ortasından geçiyor. Yani, bu
kadar adaletsizlik, bu kadar beceriksizlik olmaz! Siz, bu insana bu devleti nasıl sevdireceksiniz, bu
devletin yolundan gitmeyi nasıl öğreteceksiniz, bu toplumsal kaynaşmayı, toplumsal barışı nasıl
sağlayacaksınız!..
Onun için, toplumdaki adaletsizliklerin ortadan kaldırılması, mahkemelerdeki dosyaların biti
rilmesi, bu davaların daha da uzun sürmemesi için, acilen, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümü
zün yeterli elemanlarla donatılması, gerekli finansmanının sağlanması, çağdaş alet ve edevatlarla
takviye edilmesi suretiyle, öyle, 2002 yıllarına değil, hemen, bu sorunun halledilmesi için bir mü
badelenin içerisine girilmesi gerekmektedir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Budak, siz, 12 dakika konuştunuz... Davaların süresi kadar uzun olmadı
ama... Allah size uzun ömür versin. (RP sıralarından alkışlar)
Konuşmanızı hemen toparlayın lütfen; buyurun.
/
YAKUP BUDAK (Devamla) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; her iki güzide kuruluşur
muzun da içerisinde bulunduğu sorunlar malumdur. Genelde, bütçe görüşmelerinde, konuşmacı ar
kadaşlarımız bu konuları hep gündeme getiriyorlar, ama, iktidarlar bunları bir türlü yerine getirmi
yorlar. Biz, öyle umuyoruz ki, bu sorunları halledecek, inşallah, bütün çözümleri adil bir şekilde
gerçekleştirecek bir iktidar gelecek.
• *•
Bu duygularla hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum; bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına konuşan, Adana Milletvekili Sayın Yakup Budak'a te
şekkür ediyorum.
.
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır.
Hükümet konuşmak istiyor mu efendim?
DEVLET BAKANI ÜNAL ERKAN (Ankara) - Evet efendim.
BAŞKAN - Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Ünal Erkan; buyurun. .
Konuşma süreniz 20 dakika.
DEVLET BAKANI ÜNAL ERKAN (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Dış Ti
caret ile Gümrük Müsteşarlıklarına ait sunuşuma başlarken, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dışticarctin, özellikle ihracatın ülkemizin kalkınması
açısından taşıdığı büyük önem, hepinizin malumlarıdır. Bilindiği gibi, 1980 yılından itibaren uygu
lamaya başlanan dışa açık ve ihracata dayalı kalkınma modeli çerçevesinde alınan liberalizasyona
dönük kararlarla birlikte, dışticaretimizde önemli gelişmeler olmuştur. Biraz evvel de rakamlarla
belirtildiği gibi, 1980 yılında 2,9 milyar dolar olan ihracatımız, 1995 yılında 21,6 milyar dolara
ulaşmıştır. Bu, onbeş yıl içerisinde kaydedilen gelişme olarak, elbette, sevindirici bir sonucu ifade
etmektedir; ancak, Türkiye'nin kaynakları açısından varılan noktanın yeterli olmadığı hepimizin
malumudur ve elbette, bu rakamların daha üst noktalara, üst seviyelere çekilmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, geçmiş dönemlerde uygulanan politikaların sonucu, ihracatımızın yüzde
87,4'ünü sanayi ürünleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye'yi sanayi ürünleri ihracatçısı bir ül
ke olarak tanımlamak elbette yanıltıcı olmayacaktır.
1980'li yılların başında 3 bin civarında olan aktif ihracatçı firma sayısı, 1995 yılında 17 bine
yükselmiş; 1980 yılı öncesinde çok sınırlı olan ihracata konu mal sayısı önemli ölçüde artmış ve
ülkemiz, 168 ülkeye ihracat yapabilir hale gelmiştir.
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