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BAŞKAN - Sayın Saydam, süreler çok kifayetsiz geliyor galiba.
FARUK SAYDAM (Devamla) - Çok önemli...

'

BAŞKAN - Buyurun efendim.
FARUK SAYDAM (Devamla) - "... Köyümde yapacak başka işim de yok. Koçan çıkardım;
ama, 1994 sezonunda bana koçan verilmedi. Mahallî seçimler arifesinde bizlere konuşan bakan ve
parti temsilcileri, kota uygulanmayacak, siz yine ekin, dikin, hele Ege'de bilhassa uygulanmayacak
denmişti. Benim tütüncüm fidanını yetiştirdi, dikimini bitirdi, şimdi kotaya göre bu tütün fazla, ne
olacak?.. Hükümetin, bu tütün politikasındaki gel gitler karşısında ne yapacağımı şaşırdım" demek
tedir. Öğrendiğimize göre Bitlis'te de aynı olaylar yaşanmaktadır. 27 Mart mahallî seçimleri önce
sinde tütün piyasası açıldı. Bir miktar tütün Tekelce merkezde alındı, ilçeler de ise hiç alım yapıl
madı. Bunu belirtmeye gelen heyetleri kabul eden bakan, bunların alınacağına dair söz vermesine
rağmen, evlerde hâlâ tütünler küflenmeye devam etmektedir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Efendim, uzatırsak küflenir, çabuk bitirirsek iyi olur. Uzatmayalım.
Buyurun.
FARUK SAYDAM (Devamla) - Bu durum, mağdur yerlerin muhtarları aracılığıyla iletildi ve
çare aranmaktadır.
Tütün paralarının zamanında ödenmesiyle alakalı Manisa, Denizli, Akhisar ziraat odaları baş
kanlarının buna ilişkin acıklı mektupları, beyanları ve gazete kupürleri de elimizdedir.
Eylül ayında ilan edilen kotaya uyulmaması önemli değil; sonuç olarak, tütün ekimine başlan
mamıştı. Ancak, seçim öncesinde verilen gevşeme kararına göre üretici perişan durumdadır
Benim cefakâr üreticimin, seçim arifesinde yalnız bununla da kalmadı; şimdi, alelacele öde
nen paralar, primler bayramdan önce yine tekledi. Yine seçim mi beklenecek sayın milletvekilleri?
Benim üzüntüm, Kurban Bayramını harçlıksız, şeker dahi alamadan geçiren üreticinin hali ne ola
cak?..
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Saydam, onu anladık da, bizim halimiz ne olacak? Bu, üçüncü kez uzatmamızdır. Sözlerinizi bitirir misiniz lütfen?
FARUK SAYDAM (Devamla) - Son cümlem Sayın Başkan.
Sayın Hükümetimizden, ilgili bakanlığımızdan, tüm tütün ekicilerinin geciken paralarının ve
primlerinin daha da geciktirilmeden ödenmesini, yeniden getirilen kota uygulamasındaki adaletsiz
liğin gözden geçirilerek, adaletli şekilde düzeltilmesini, özellikle bu yıl ekimi yapılan fidanların he
der olmamasının teminini, sadece son bir yıl üretim yapanlara, üçe bölünerek kota tayini hususu
nun düzeltilmesini ve daha fazla mağduruiyetlere meydan verilmemesinin sağlanması dileğiyle,
sizlere ve söz verdiği için, müsamahasına sığındığım Sayın Başkana şükranlarımı arz ediyorum.
Saygılarımla. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Saydam, teşekkür ediyorum.
Devlet Bakanı Sayın Kurt, buyurun.
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla
rım; Milletvekili arkadaşım Sayın Saydam'ın, tütün hakkında gündem dışı konuşmasına cevap ver
mek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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