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ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Ham yağ ithal politikası mutlaka ve mutlaka gözden ge
çirilmelidir. Ayçiçek üreticisini koruyacak bir ithal politikası uygulanmalıdır. Neden böyle di
yorum? Çünkü, şu anda, Trakyabirlik'in elinde, geçen yıldan devreden ayçiçeği ve yağ stokları
var. Doğru söylüyor arkadaşlarım Sayın Başkan; 9 bin ton ayçiçeği var, 84 bin ton da ham
yağ stoku var. Bunlar, Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Birliğinin elinde olanlar; tüccarın
elindekiler hariç.
Peki, böyle yerli üretim varken, neden dışarıdan ithal ediyoruz, neden çiftçimizi korumu
yoruz? Fransa, Almanya, ingiltere, Amerika böyle yapmıyor; onlar, çiftçilerini koruyorlar. Borç
aldığımız dolarları, Türk üretcisinin alın terinin değerlendirilmesinde niçin kullanmıyoruz da,
Fransız çiftçisinin, Alman çiftçisinin ya da yabancı ülkeler çiftçisinin alın terinin değerlendiril
mesinde kullanıyoruz? Çünkü, o ülkeler önce kendi çiftçilerini koruyorlar.
Az önce dediğim gibi, isteklerimizi, havada, haksız istekler olarak dile getirmiyoruz. Şu
nu bilmek zorundayız ki, çiftçinin sorunlarının çözülmesi, öncelikle, onun alın terinin karşılı
ğının tam verilmesine bağlıdır.
Sayın Başkan, Anavatan Grubunu ve Hükümeti, çiftçinin sorunları ile ilgilendirmeye ça
ğırıyorum. Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, size bu konuda tüm desteği vermeye hazırız.
Beni dinlediğiniz için hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Şahsınız adına konuşuyorsunuz zannediyorum.
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Tabiî... Teşekkür ederim.
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, söz
istiyorum...
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü'nün gündem dışı konuşmasına
cevap vermek üzere huzurunuza geldim.
Sayın Enis Tütüncü, bilgileri yanlış aldıkları için, burada Hükümete birtakım ithamlarda
bulundular. Gerçek şudur : Toprak Mahsulleri Ofisi 17.9.1990 tarihi itibariyle, Türkiye gene
linde, 6 milyon 85 bin ton mahsul satın almıştır. Bu mahsulün bedeli 2 trilyon 959 milyar Türk
Lirasıdır. Buna karşılık Toprak Mahsulleri Ofisi bugüne kadar Türk çiftçisine 2 trilyon 803
milyar Türk Lirası ödemiştir. Yani, bugüne kadar 156 milyar Türk Lirası, çiftçiye ödenmek
üzere borçlanılmıştır, doğrudur.
Toprak Mahsulleri Ofisinin Türkiye genelindeki alımı ve ödemeleri aşağı yukarı yüzde 94,7
oranındadır.
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Ben Tekirdağ'ı söyledim, Türkiye çapında değil.
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) — Yüzde 94,7 sini
Toprak Mahsulleri Ofisi peşin olarak ödemiştir ve geriye kalanları da, her hafta, pazartesi,
çarşamba ve cuma günleri ödemektedir; bu önümüzdeki haftalar içerisinde de bütün ödemeler,
tamamlanacaktır.
Bu meyanda, Trakya çiftçimize de bir miktar borcumuz vardır. Bu borcumuz, yukarıda
arz ettiğimiz gibi, haftalık programlar halinde ödenecektir.
Hükümetimizin hatalı bir politikası yoktur, verdiğimiz sözde duruyoruz.
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