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DEVLET BAKANI SAYIN ALĠ BABACAN, KASIM 2003’TE 2004 YILI BÜTÇESĠNĠN 

PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONUNDAKĠ GÖRÜġMELERĠ SIRASINDA KENDĠSĠNE 

TARAFIMDAN YÖNELTĠLEN FINDIK ĠLE ĠLGĠLĠ SORULARA YAZILI CEVAP 

VERECEĞĠNĠ SÖYLEDĠ. ANCAK; CEVAP VERMEDĠ. 

 

YĠNE, MAYIS 2004’TE VERMĠġ OLDUĞUM FINDIK ĠLE ĠLGĠLĠ OLAN SORU 

ÖNERGEME DE CEVAP VERĠLMEDĠ.  

 

BU KEZ SAYIN BAġBAKAN SAYIN RECEP TAYYĠP ERDOĞAN’A SORUYORUM:  

 

BAġBAKAN OLARAK SAYIN BABACAN’A YÖNELTTĠĞĠM SORULARIN 

CEVAPLANDIRILMASI KONUSUNDA NE YAPMAYI DÜġÜNÜYORSUNUZ? 

 

 Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan’ın bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan 

“fındık” ile ilgili sorularıma Kasım 2003’ten bu yana cevap vermemesi üzerine BaĢbakan 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevaplandırılmak üzere 27.10.2005 tarihinde 

ekteki soruları içeren bir yazılı soru önergesi tarafımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

BaĢkanlığına verilmiĢtir.  

 

 

 

 

       M. Akif HAMZAÇEBĠ 

Trabzon Milletvekili 

 

SORU: “Fındık” ürününe iliĢkin olarak Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan’dan 

27.05.2004 tarih ve 7/2750 sayılı soru önergesi ile cevaplandırılmasını istediğim aĢağıdaki 

sorular bugüne kadar cevaplandırılmamıĢtır. TBMM Ġçtüzüğü’nün 99 uncu maddesine göre 

yazılı soru önergesinin onbeĢ gün içinde cevaplandırılması zorunludur. Yine 09.10.2003 

tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 11 inci maddesine göre de 

vatandaĢların kamu kurumlarına yönelttikleri soruların onbeĢ gün içinde cevaplandırılması 

zorunludur. 

 

Söz konusu hükümler ve Anayasa’nın 112 nci maddesinin BaĢbakan’a yüklediği 

görevler çerçevesinde anılan soru önergesinin cevaplandırılması konusunda ne 

düĢünüyorsunuz? Cevaplandırılmasını sağlamayı düĢünüyor musunuz?  

BASIN BÜLTENİ 

 

“FINDIK”  

DEVLET BAKANI SAYIN ALĠ BABACAN’IN 
GÜNDEMĠNE GELEMEDĠ!  
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Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan’a sorulan sorular: 

 

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

yaklaĢık 50.000 tonluk fındık hangi tarihlerde hangi fiyatlardan satın alınmıĢtır ve 

bu satınalmanın Hazine’ye maliyeti ne olmuĢtur? 

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

kaynaklardan mı karĢılanmıĢtır? 

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

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 BaĢbakan olduktan sonra 

gerçekleĢmiĢ midir? 

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

öngörülen dekar baĢına 25 milyon liralık ödeme Sayın BaĢbakan’ın kg.daki 

2.000.000 liralık sözünün yerine getirilmesi için yeterli olmuĢ 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 satılmıĢtır? 

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

fındık fiyatının yükselmesinin söz konusu olacağı bilindiği halde stoklardaki 

fındığın düĢük fiyattan (yaklaĢık 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 edilmiĢ ve bu fiyat daha sonra hangi düzeylere çıkmıĢtır? 

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

2003 yılında düĢük fiyatlardan satılma süreci nasıl geliĢmiĢtir. Fiyatı kim 

belirlemiĢtir ve belirlenen fiyattan Fiskobirlik’e satıĢ talimatını kim vermiĢtir? 

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

ne kadardır, zararla ilgili nasıl bir iĢlem yapmayı düĢünüyorsunuz? 

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

12.11.2003 tarihinde sorduğum benzer nitelikteki sorulara yazılı olarak cevap 

vereceğinizi söylediğiniz halde aradan altı ayı aĢkın bir zaman geçmesine 

rağmen cevap vermemeyi dürüst bir siyaset anlayıĢı ile bağdaĢtırabiliyor 

musunuz? 

 

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

 


