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ABDULLAH ÇAK1REFE (Manisa) — Olma
dığınla göre çıkamaz. 

'BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Gi
debilirse gider tabiî, parası varsa gider; ama gider
ken de 50 dolar Konut Fonuna bırakır, onu da unut
mayın. (ANAP sıralarından alkışlar) 

iBugün, yani 1984 senesi sonunda Türk ekono
misinde döviz meselesi, o kadar serbestiyet vermemize 
rağmen, 1983'teki durumdan çok daha iyi bale gel
miştir. Merkez Bankası borçlarını öderken hiçbir 
probleme düşmemiştir. 

IBir başka tabu daha; o da yıkıldı. O da nedir? 
Onu da söyleyeyim : Türkiye'de yapılan, üretilen mal 
ithal edilmez. Bu da kafalarımıza yerleşmiş, bir türlü 
çıkaramıyoruz, zorumuza gidiyor. -Hatırlarsınız, ma
hallî seçimlerden önce bir tesadüf muz ithal edildi, 
meşhur çikita muzu. (Gülüşmeler) Tabiî muhalifle
rimiz bunu gayet güzel kullandılar; ama bir şeyin 
farkında olmadılar. Muz 1 000 liranın üzerindeydi o 
tarihte. îtki treyler «Çikita Muz» geldi, muzun fiyatı 
600 liraya düştü. 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Sonra ne oldu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bu
gün de aşağıda, bugün bin lira değil, bugün de hâlâ 
o korkudan dolayı muz yükselemiyor bir türlü. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, şunu çok iyi biliyorlar : 
Bizim arkadaşlarımız da olsa, eğer fiyat yükselirse 
getiririz, hiç korkmayın ve ileride "getireceğiz; yani 
belH gümrüklerle, belli korumalarla getireceğiz. Türk 
halkı olarak muzu çok lüks meyve olarak görmü
şüz;-çünkü bizde muz hakikaten pahalı. Halbuki, muz 
dünyanın en ucuz meyvesi, elmadan daha ucuz; yani # 

bugün dışarıdan muz getirsek, Türkiye'de 150 liraya, 
200 liraya satmak kabil, elmayı zamanında o fiyata 
satamazsınız. 

Su muzun gelmesinin bir faydası oldu, hemen 
söyleyeyim : Antalya'da, Alanya'da dışarıdan daha iyi 
fideler getirmeye başladılar; çünkü korkmaya başla
dılar. Bir tarafı üreticiyse, öbür tarafı da tüketici; 
bu ikisini dengeye getirmek lazım, sade bir taraf dü
şünülmez. Kaldıki, bu hadisede üreticiden ziyade bir
takım aracılar hikâyesi vardı, onu da söyleyeyim. 

«Türkiye'de üretilen mal bir daha ithal edilmez» 
lafı kalkmıştır. Bunu açık seçik söylüyorum, libe
rasyona doğru gidecektir» sanayi bir nevi bunun altın
da terbiye edilecektir, terbiye edilmeye mecburdur, 
daha kaliteli mal vermeye mecburdur; onun yolu da 
ithal kapılarını dikkatli bir şekilde açmaktır. Biz bu-
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nu yapıyoruz ve şimdiye kadar yaptığımızdan da za
rar görmedik. Şu veya bu laf söylenebilir; ama ina
nınız bu konu iyi kullanılmadığı takdirde; yani it
halat kapıları açılmadığı takdirde, dikkatli bir libe
rasyon politikası uygulanmadığı takdirde tüketicinin 
yanında olamayız. Tüketicinin yanında olmanın en 
önemli yolu açıkça gösterilmiştir ki, bir kontrol yeri 
de ithal kapılarıdır; kimse spekülasyona gidemez bun
dan sonra. îşte peynirde görülen hadise budur, ette 
de görülen hadise kısmen budur; Onu da biliyoruz. 
Şu kadarını söyleyeyim; bunun üreticiyle de fazla 
bir alakası yoktur; ama biz - biraz sonra da açıkla
yacağım şunu yaptık; üreticiye dedik ki «Yeni çı
kardığımız bir kararname var, o kararnamede sübvan
siyon bir konuda yapılıyor, gübre konusu; bir konu
da daha yapacağız, o da hayvan yemi konusunda, ta
vuk yemi konusunda.» ı(ANAP sıralarından alkışlar). 

Muhterem milletvekilleri, spekülasyona mani ol
duğumuz gibi, bu iktidar, hiçbir dönemde görüılme-
yecek tarzda haksız kazanç, karaborsa ve yeraltı dün
yasının üzerine en tesirli ekonomik tedbirlerle ve di
ğer tedbirlerle gitmiştir, bundan da hiç kimsenin şüp
hesi olmasın. Misalleri var, yıllardır bu memlekette 
kaçak sigara var. O sigara bugün Konut Fonunun en 
mühim gelir kaynağı haline gelmiştir, işte konutlar 
bu yolla yapılıyor. Yani, niçin bu karaborsa, haksız 
kazanca sebep olsun? 'Birtakım adamlar niye bundan 
istifade etsin? Niçin bizim fakir halkımız konutunu 
bu yolla yapmasın? Çünkü, içen var; siz ne kadar ya-
saıkksanız, ne kadar polisiye, tedbir alsanız, şu veya 
bu yolla bu kaçak sigara geliyor. 

Dikkat ediniz, aynı konuda altın kaçakçılığına da 
mani oluyoruz, aynı şekilde o da ithal ediliyor. Mü
cevher, kürk derileri; bunların hepsi artık bundan 
sonra Türkiye'ye kaçak değil, normal yollarla gele
cektir. Normal yollarla gelince, bu spekülatif veya 
haksız kazanç kapılarının hepsi kapanacaktır. 

(Muhterem milletvekilleri, ekonomik tabloyu da 
şöyle özetlemek istiyorum: Millî gelir 5,7 artıyor. 
Kompozisyonunda yüzde 9,5 sanayi gelişme var (İma
lat sanayii), yüzde 3,6 tarım gelişmesi var; ihracat 
7 milyar doların üzerinde realize olacak. Enflasyon, 
demin 4e ifade ettim, son aylarda ciddî bir azalma 
eğilimine girmiştir. 

İhracatın bünyesi önemlidir. (Bakınız, son 4-5 se
nede sanayileşen bir ülke haline geldiğimizi en güzel 
şekilde ihracat tablomuz gösteriyor; 1979 senesi sa
nayi malları ihracatımız, bütün ihracatın içinde yüz
de 34J; 1980 senesi sanayi malları ihracatı yüzde 36; 


