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çıkışları dolarla, devlet ihaleleri de dolarla! Hatta, siz, hocalara da yazı gönderdiniz, TL'nin fazileti 
hakkında camide bir konu anlatın filan diye. Aslında, bana göre eksik yaptınız. Orada, devleti 
soyanların isimlerini de verseydiniz, hutbede bunlar da okunsaydı çok iyi olurdu herhalde. (SP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, DPT bir rapor hazırladı ve açıklıyor. Başbakanlığa bağlı DPT raporunda 
"ekonomi çöktü, reel sektör battı -ben söylemiyorum, DPT söylüyor- 2001 sanayi üretimi yüzde 
11,8 geriledi. Türkiye fabrika mezarlığına döndü -anlaşılsın diye özet söylüyorum- 2 764 fabrika 
kapandı, 4 734 fabrika kapanmak üzere, 102 194 kişi hemen bu fabrikalardan çıkarıldı" deniliyor. 

Değerli arkadaşlar, bir ağacı budadığınız zaman, dallarını budarsınız, fazla bölgelerini de alır
sınız, o ağaç, gelecek sene meyve verir; ama, siz, reel sektörü budamadınız, kökünden kazıyıp öl
dürdünüz; yani, bizi, Avrupa'ya muhtaç hale getiriyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, bu uygulama bizi nereye götürdü; geçen yıl ihracat 25 milyar dolar, ithalat 
55 milyar dolar, açık 30 milyar dolar ve siz, bunu, tekrar borçlanacaksınız. 

Saym Kemal Derviş diyebilir ki, sizin bu anlattıklarınız doğru olsa bile, ben, altı aydır 
buradayım. Peki, ben, kendisine şunu soracağım: Siz, geldiğiniz zaman, bize, dolar şurada kalacak, 
piyasalar şöyle olacak dediniz, önce, geldiğinizde -şimdi, göreve geldiğinizden bu tarafa altı ay ol
du- dolar 700 000 liraydı, 1 600 000 lira oldu. "Param olsa TL'ye yatırırım" dediniz. Peki, o zaman, 
size uyan insanlar, hep batırdı, gitti... Buna hakkınız var mı?! 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bakınız, buradaki sorum şu; şuna inanıyor musunuz: Türkiye'de, 
üretim olmadan, ihracat olmadan, döviz rezervimizi artırma imkânımız var mı; doğrusu, bunu, öğ
renmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, efendim, biz, artık, dünyayla entegre oluyoruz. Tarımda da her isteyen is
tediğini ekmesin; ekerse, faturasını ödesin... Bakın, buğday, 2000'de 21 000 000 ton, 2001'de 15 000 
000 ton; 6 000 000 ton açığımız var. Bu yıl, 3 000 000 ton ekmeklik buğday ithal edeceğiz; tohum 
kalitesiz olduğu için verim iyece düşmüş. Çiftçinin borcu 2,5 katrilyon. Şimdi, çiftçi, ekim yapamaz 
halde. Sayın Bakan diyor ki: "Buraya çıkıp popülist politikalar üretmeyin. O dönem geçti artık." 
Peki, ben de size bir şey söyleyeyim: Gelecek yıl ithal edeceğiniz buğdayın parasını nereden 
bulacaksınız; IMF'den, değil mi?! Peki, ona ödeyeceğiniz faizi millete ödeyin. Niye daha alcıllı iş 
yapmıyorsunuz?! O hesabı bir kere daha yapın. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, Merkez Bankası raporunda aynen şunu söylüyor: "2000 yılında 
çalışanların reel geliri yüzde 11,5 geriledi." 

Değerli arkadaşlar, halbuki, hükümet hep şunu söylüyordu: "Ben, çalışanları enflasyona ezdir
meyeceğim." Şimdi, tabiî ki, aslında, bu rakamlara baktığımız zaman, ekonomide olumsuz tablo, 
bizi... Zambiya, Uganda ve biraz önce harp ilan ettiğimiz, garip, kimsesiz, silahı olmayan insanlara 
asker gönderiyoruz ya, onların ekonomisi bile bizden iyi. Sayın Bakan da benzer şeyi söyledi, ay
nen, bakanın ifadesini söylüyorum; gelir, burada, o sözü ben söylemedim der, biz de tamam deriz. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, Sayın Bakanın dikkatini çekerek, üç dört konu üzerinde durmak is
tiyorum. Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike şudur: 

1- Yüksek faizle borçlanma politikasından vazgeçilmelidir. 

2- Kamu harcamalarında israf durdurulmalıdır. 

3- Yap-işlet-devret modeliyle... Bakın değerli arkadaşlar, gözden kaçıyor, biz, bir sürü projeler 
yaptık ve oradan, çok yüksek fiyatla enerji almayı taahhüt ettik, su almayı taahhüt ettik. Bu ener-
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