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MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bir de maymun beyni yendiği meselesi var; bunu 
da açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Lütfen... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakın iktidarın çok önemli bir görevi 

vardır; icraat yapmaktadır; keza muhalefetin de aynı derecede önemli bir görevi vardır; o da, 
denetlemeyi yapacaktır. Yani, biz nasıl çalışacaksak, nasıl yaptıklarımız tenkit edilecekse, sizin 
de aynı hassasiyetle ve titizlikle bunların üzerine eğilmeniz gerekmektedir; ama fevkalade ciddi 
olan bir gensoru önergesine yazdığınız satırlara bakın; diyorsunuz ki, "Falandan, filancadan, 
ANAP Grubundan duyduğuma göre, bazı gazetelerde okuduğuma göre, 2 gemi, muz ve kivi 
ile doluymuş, limanlarda dolaşıyormuş..." 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — "Yalan" de. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — yalandır; külliyen yalandır. Niye?.. 

Anlatayım. 
1. Sebep yok; çünkü, kivi ve muzun ithal fonlarında ve gümrük vergilerinde bir indirim 

yapılmamıştır. 
2. İthalatı serbesttir; orada dolaşıp ne bekleyecek gariban adam, içeri girer. 
3. Siz biliyor musunuz ki, bu gensoruyu veren arkadaşların arasında, ulaştırmadan fev

kalade anlayan bir arkadaşım var; geçen gün kendisine söyledim; tabiî, bir şey söyleyemedi : 
Gemicilikte "Sürastarya" diye bir şey vardır. Yani, siz gemiyi çekmeden bekletirseniz, bugün, 
günde S bin dolar para ödersiniz. 

Şimdi, hesaba bir bakın. Basit bir hesap... Buraya yazdınız ya, hesabı verelim. 5 bin do
lardan bir ayda İSO bin dolar eder. Bu iş çıkalı 3 ay oldu. Bir gemi için 450 bin dolar, ikinci 
gemi için 4S0 bin dolar; toplarsanız 900 bin dolar eder. 

Kusura bakmayın; ama ben size sorarım : 3 aydır bekleyen bu muz -çürüdü çürümediyi 
bir kenara bırakın- altın olsa 900 bin dolara değer mi? Yani, siz bunu yazarken, nasıl böyle 
yazabiliyorsunuz? Bir sormuyor musunuz? Yani, bu işin bileni yok mu? Gelin Hazineye, biz 
size söyleyelim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Efendim, "DELMONTE gelmiş, şöyle yapmış, böyle yapmış." DELMONTE, dünyanın 
en büyük firmalarından bir tanesidir. Memleketimize daha henüz gelmemiştir, ithalat için mü
racaat etmemiştir; ama size bir şey söyleyeyim mi?.. Ederse de müsaade veririz. Neden Kıbrıs
lı, bir Türk asıllı vatandaşımızın yurt dışında kuvvetli bir şekilde büyümesini ve Türkiye'ye 
yatırım yapmasını siz bu kadar kınıyorsunuz? Eğer bildiğiniz bir şey varsa, gelin buradan ifa
de buyurun. Size geçen sefer de söyledim; ben kendisini tanımam. Hayatta bir kere gördüm, 
sokakta görsem tanımam; ama buradan tekrar ifade ediyorum : Gelsin görüşürüm, Türkiye'de 
yatırım yapsın desteklerim ve kendisine, dışarıda Türkün ismini duyurduğu için de teşekkür 
ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... Artık, çok uzadı... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, son cümlem; bitiriyo

rum. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Bakın, pirinç fiyatlarından bahsetmişsiniz. Eğer böyle zamanda pirinç ithalatındaki fonu 

yükseltirseniz, o pirinci ithal eden insanın cebine bir ton para koyarsınız. Eski dönemlerde bunlar 
oldu. Bu dönemde yapamayız, kusura bakmayın. 
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