
 

 

 

  
 

Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

istemiyle tarafımdan 27.05.2004 Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı’na aşağıdaki soruları içeren bir soru önergesi verilmiştir. 

1. 2002 yılı fındık ürününden Hazine adına Fiskobirlik tarafından satın alınan 

yaklaşık 50.000 tonluk fındık hangi tarihlerde hangi fiyatlardan satın alınmıştır ve 

bu satınalmanın Hazine’ye maliyeti ne olmuştur? 

2. Satınalmanın gerektirdiği finansman bütçe kaynaklarından mı, yoksa bütçe dışı 

kaynaklardan mı karşılanmıştır? 

3. Türkiye’nin 2002 ve 2003 yılları fındık rekoltesi ne olmuştur? 

4. 2002 yılı fındık ürünü için 57’nci hükümet döneminde ilan edilen kg. fındık fiyatı 

(brüt ve net) nedir? 

5. 2002 yılı ürünü için hükümet olmamız halinde fındık fiyatı 2.000.000 TL./kg. 

olacaktır diyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü Başbakan olduktan sonra 

gerçekleşmiş midir? 

6. 2002 yılı ürünü için sadece çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olanlara verilmesi 

öngörülen dekar başına 25 milyon liralık ödeme Sayın Başbakan’ın kg.daki 

2.000.000 liralık sözünün yerine getirilmesi için yeterli olmuş mudur? 

7. 2002 yılı ürününden Fiskobirlik tarafından Hazine adına satınalınan 50.000 ton 

civarındaki fındığın önemli bir kısmının ortalama 1.600.000 – 1.700.000 TL./kg. 

fiyatından iç piyasaya satıldığı haberleri söz konusudur. Söz konusu fındık hangi 

fiyatlardan satılmıştır? 

8. 2003 yılı fındık rekoltesinin 2002 yılına kıyasla düşeceği ve buna paralel olarak 

fındık fiyatının yükselmesinin söz konusu olacağı bilindiği halde stoklardaki 

fındığın düşük fiyattan (yaklaşık 2002 yılı alım fiyatlarıyla) satılmasının gerekçesi 

nedir?  

9. Fiskobirlik tarafından 2003 yılı fındık ürünü için ilan edilen 2.200.000 TL./kg. 

fiyatı hangi tarihte ilan edilmiş ve bu fiyat daha sonra hangi düzeylere çıkmıştır? 

10. 2002 yılı fındık ürününden Hazine adına Fiskobirlik stoklarında bulunan kısmının 

2003 yılında düşük fiyatlardan satılma süreci nasıl gelişmiştir. Fiyatı kim 

belirlemiştir ve belirlenen fiyattan Fiskobirlik’e satış talimatını kim vermiştir? 

11. Stoklardaki fındığın düşük fiyatla satılmasından dolayı Hazine’nin uğradığı zarar 

ne kadardır, zararla ilgili nasıl bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

12. 2004 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında  

12.11.2003 tarihinde sorduğum benzer nitelikteki sorulara yazılı olarak cevap 

vereceğinizi söylediğiniz halde aradan altı ayı aşkın bir zaman geçmesine 

rağmen cevap vermemeyi dürüst bir siyaset anlayışı ile bağdaştırabiliyor 

musunuz? 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.  

 

BASIN AÇIKLAMASI 

27.05.2004 

 

 

 

 

 

 


