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Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevaplandırılmak üzere 

19.10.2005 tarihinde aşağıdaki soruları içeren bir yazılı soru önergesi tarafımdan Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiştir.  

 
 
 
 
       M. Akif HAMZAÇEBİ 

Trabzon Milletvekili 
 

 

 
 

1. 2004 yılında Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşanan don afeti nedeniyle yaklaşık 

300.000 ton miktarında ürün kaybı olmuş ve bölge yine yaklaşık olarak 1 katrilyon lira 

tutarında bir gelir kaybına uğramıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın çalışmalarında 

ise Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon illerinde toplam 626 trilyon liralık zarar tespit 

edilmiş ve bu zararın yüzde 46.6 sı olan 291.6 trilyon liranın ödenmesi 

kararlaştırılmıştır. Ödenmesi kararlaştırılan zararın yüzde 15 i olan 43.7 trilyon lirası 

2004 yılında ödenmiştir. 

Zararın ödenmesi kararlaştırılan kısmından 2005 yılına kalan tutar olan 247.8 

trilyon lira (247.8 milyon YTL.) 2005 yılında ödenmiş midir? Ödenmişse hangi 

tarihlerde ödenmiştir? Ödenmemişse bu yıl sonuna kadar ödemeyi düşünüyor 

musunuz? 

2. 2001 yılı ürününden Fiskobirlik stoklarında bulunan ve don olmamış olması halinde 

yağlığa gidecek olan yaklaşık 103 bin ton ürün don nedeniyle değer kazanmış ve 

Fiskobirlik tarafından piyasaya satılarak 293 trilyon lira gelir elde edilmiştir. Bu gelirin 

235 trilyon lirası Hazine’ye aktarılmıştır. Hazine’ye aktarılan bu tutarın üreticinin hakkı 

olduğunu ve geç de olsa bunu üreticiye ödemeyi düşünüyor musunuz? 
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3. 2005 yılı Bütçesinin görüşmeleri sırasında don afeti nedeniyle karşılanan zararın 

üreticilere 2005 yılında ödenebilmesi için bütçeye gerekli ödeneğin konulması 

amacıyla CHP li milletvekilleri tarafından Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen 

önergelerin kabul edilmemesinin gerekçesi üreticilere bu ödemenin yapılmamasının 

planlanmış olması mıdır? Don nedeniyle değer kazanan fındığın satışından hiç 

hesapta olmadığı halde elde edilen 235 trilyon lira Hazine’ye kaydedilirken üreticinin 

alacağı olan 247.8 trilyon lirayı üreticiye vermemeyi dürüst bir siyaset anlayışıyla 

bağdaştırabiliyor musunuz? 

4. Fiskobirlik’in Hazine’ye yapmış olduğu 235 trilyon lira tutarındaki katkıyı da dikkate 

alarak Destekleme Fiyat İstikrar Fonu(DEFİF)ndan 19.08.2005 ve 15.09.2005 

tarihlerinde talep ettiği 200 milyon YTL tutarındaki ürün alım kredisini vermeyi 

düşünüyor musunuz?  

5. Fiskobirlik’e kredi kullandırılmaması halinde fındık fiyatlarının düşeceği ve bunun 

sonucunda üreticinin gelir kaybına uğraması yanında ülke olarak ihracattan elde 

edeceğimiz döviz gelirinin de düşeceği bir gerçektir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz 

ve bir önlem almayı düşünüyor musunuz?  

6. 16.06.2000 tarih ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 

Geçici 2 nci maddesi uyarınca Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin 01.05.2000 tarihi 

itibarıyla DEFİF’e olan borçlarının tasfiyesi kapsamında diğer kooperatif birliklerinin 

borçları tasfiye kapsamına alınırken Fiskobirlik’in borçlarının kapsama alınmamasının 

gerekçesi nedir? 

 

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

 


