
 1 

 

                                                                                                        
 

 

 

 Alo Fındık Hattı cevap vermiyor! 

 Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunun çok değerli üyeleri; müsaade ederseniz, 

hemen başlangıçta Sayın Bakana bir soru sormak istiyorum. Fındıkla ilgili bir broşür 

dağıttınız. Burada “Alo Fındık Hattı” diye bir telefon numarası veriyorsunuz. Ben bu telefonu 

saat 12.50’den bu yana dört kez aradım. Ama, ulaşabildiğim hiç kimse olmadı. Öğle tatili 

olması nedeniyle açılmamış olabilir ama öğle tatilinde çalışılmıyorsa o zaman “mesai saatleri 

içerisinde” diye bir açıklama yapılmalıydı. Benim bildiğim, bu tip telefonlar üreticiye, ilgilisine 

24 saat hizmet verir. Alo Fındık Hattının ciddiyetini sizlerin takdirine sunuyorum.  

 Fındıkta arz fazlasının olması nedeniyle fındık fiyatlarının düĢmesinin zorunlu 

olduğu, üreticinin ve Türk ekonomisinin âdeta buna mahkûm olduğu yönündeki 

bir anlayıĢı kabul etmiyorum. 

Sayın Bakanın konuşmasında fındık yer almıyor. Sadece, konuşmanın 31’inci 

sayfasında Toprak Mahsulleri Ofisine fındık alımı konusunda bir görev verdiklerini ve bu görev 

nedeniyle bugüne kadar şu kadar miktar fındık aldıklarını söylüyor. Onun ötesinde herhangi 

bir değerlendirme yok, geleceğe yönelik bir umut yok. Değerli iktidar partisi milletvekili 

konuşmacısı arkadaşlarımız birçok değerlendirmeler yaptılar. Fakat, bir çözüm, bir umut yok. 

Sayın Uysal’ı dinledim, çok üzüldüm. Değerlendirmeler yaptı. Üzüldüğüm nokta şu: “Devlet 

fındığı mahvetti” diyor bugüne kadarki politikaları eleştirirken haklı yönleri vardır bu 

değerlendirmenin. Ama, “Bundan çıkış yok. Maalesef fındığın bugünkü durumu veridir. Üretici 

artık bu sorunlar içerisinde bu düşük fiyatla yaşamaya alışmalıdır” anlamına gelecek bir mesaj 

verdi. Ben bunların hiçbirisine katılmıyorum. Fındıkta arz fazlasının olması nedeniyle fındık 

fiyatlarının düşmesinin zorunlu olduğu, üreticinin ve Türk ekonomisinin âdeta buna mahkûm 

olduğu yönündeki bir anlayışı kabul etmiyorum. Hem dünyada bir ürünün en büyük üreticisi 

olacaksınız hem de bu ürünün fiyatını belirleyemeyeceksiniz.  

 YaklaĢık 500 bin ton kabuklu fındığı, toplam üretiminizin yüzde 75-80’ini ihraç 

edeceksiniz ve bu fındığın fiyatını belirlemekten aciz olacaksınız. Bunu kabul 

etmek mümkün değildir.  

Ben piyasa ekonomisini tabii ki kabul ediyorum. Her şeyin fiyatını piyasa belirler. 

Ama, bu şu demek değildir: Sizin, kaynaklarınızı yabancıların belirlediği fiyattan onlara 

satmanız sonucunu yaratmaz. Bugün fındığı ben piyasa şartlarına bırakıyorum dediğiniz 

anda, arz fazlası nedeniyle bunun fiyatını Avrupa’daki alıcılar belirlemektedir. Tartışma 

buradan çıkmaktadır. Fındığın fiyatını kim belirleyecek? Avrupalı alıcılar mı yoksa 
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Türkiye’deki üretici mi veya bu üreticiyle birlikte fındıkla ilgili tüm kesimler mi? Tartışma 

buradan çıkmıştır. Hükûmet burada uyguladığı politikayla “fındığın fiyatını Avrupalı alıcılar 

belirlesin” noktasına gelmiştir. Sonuç budur. Çünkü, bugün Toprak Mahsulleri Ofisi 4 milyon 

liralık bir fiyat vermiş olmasına rağmen serbest piyasada fındığın 2 milyon 600 bin-2 milyon 

700 bin lira düzeyinde seyrediyor olması bunun en açık göstergesidir. Demek ki Toprak 

Mahsulleri Ofisi, vermiş olduğu fiyatın arkasında durmamaktadır.  

 Sayın Bakanın “her üreticinin fındığını alacağım” açıklaması samimi değildir 

Sayın Bakan şunu ilan etmeliydi: “Biz 2006-2007 sezonunda arz fazlası olarak şu 

kadar ton fındığı alacağız.” Böyle, “her üreticinin fındığını alacağım” şeklindeki bir açıklamayı 

samimi ve doğru bulmuyorum. Çünkü, bu laf fiiliyata intikal etmiş değildir. Her üreticinin fındığı 

alınmamaktadır. Sayın Bakandan beklenen, “ben arz fazlası olarak 2006-2007 sezonunda 

150 bin ton fındığı satın alacağım.” Bunu şu an desin, serbest piyasadaki fiyat otomatik olarak 

yükselecektir. Bu denmediği sürece fiyat bugünkü düzeylerinde seyredecek, fiyat sürünecek, 

üretici sürünecektir. Maalesef bu noktadayız.  

 Fındıkla ilgili TMO’yu görevlendirmek fındığa yapılmıĢ ihanettir! 

Toprak Mahsulleri Ofisi gibi bir kurumu FİSKOBİRLİK’e kızma uğruna, 

FİSKOBİRLİK’in seçimlerinde Sayın Başbakanın, Hükûmetin taraf olmuş olması nedeniyle ve 

o seçimi kaybetmiş olması nedeniyle FİSKOBİRLİK’e cephe alarak Toprak Mahsulleri Ofisini 

devreye sokmak, fındık alımıyla görevlendirmek fındığa yapılmış en büyük ihanetlerden 

birisidir. Bu, Hükûmetin, fındıkla ilgili, üreticinin yanında bir politikası olmadığını 

göstermektedir. İsterseniz siz 2002 seçimi öncesindeki gibi Hazineyi görevlendirirsiniz, 

FİSKOBİRLİK, Hazinenin talimatlarıyla hareket eden bir kurum olarak piyasada yerini alır. Bu 

modeli benimseyebilirdiniz. Ama, hayır, ben FİSKOBİRLİK seçimini kaybettiğim için 

FİSKOBİRLİK’i muhatap almıyorum diyor Hükûmet ve Sayın Bakanımız.  

 Fındık üreticisiyle alay ediyorsunuz 

Değerli arkadaşlar, şu fındık broşüründeki “çiftçinin artık yüzü gülüyor” şeklindeki her 

sayfada yazılı cümleyi ben fındık üreticisiyle alay etmek olarak alıyorum. Gidin bakın, fındık 

üreticisinin yüzü gülüyor mu? Sayın Bakan fındık üreticisinin sorunundan bihaber. Böyle süslü 

püslü bir broşür basmak suretiyle fındıkta sorunu çözdüğünü zannediyor.  

 TMO, fındığı, nemli oluduğu bahanesiyle almıyor 

Her gün üreticiler bizleri arıyor; “Toprak Mahsulleri Ofisinin kapısındayım.” Ben ilgili 

genel müdürü arıyorum. Onlar, işte “bu fındık nemli” diyor veya dönüm başına şu kadar kota 

uygulaması nedeniyle fındık almıyor. Nemli olması nedeniyle almıyor, başka nedenlerle 

almıyor. Randevulu alım diye bir sistem getirilmiş. Bu ne demekse. Çiftçi geliyor, “randevuyla 

fındığını alacağım, on beş gün sonra gel” deniliyor. On beş gün sonra gidiyor, nemli olduğu 

gerekçesiyle almıyor.  

 FĠSKOBĠRLĠK’e yapılmıĢ olan özel bir uygulama yoktur 

Bütün tarım satış kooperatifi birliklerinin Hazineye olan borçları 57’nci Hükûmet 

döneminde çıkarılan bir yasayla silinmiştir. Silinme olanağı hükûmetin eline verilmiştir. Bütün 

tarım satış kooperatifi birliklerinin borcu silindiği halde, silinmeyen sadece FİSKOBİRLİK 

kalmıştı. Bunu yine bu Komisyonda, Genel Kurulda defalarca gündeme getirdik. Sonunda 



 3 

Hükûmet diğer kooperatif birliklerine yaptığı uygulamayı FİSKOBİRLİK için de yaptı, o borcu 

sildi. O borç Hazine ile FİSKOBİRLİK arasındaki ilişkiden kaynaklanan borçtur. 

FİSKOBİRLİK’e yapılmış olan özel bir uygulama yoktur .  

 Fındık üreticisinin 2004 yılı don felaketinden kaynaklanan 252 trilyon liralık 

alacağı Hükûmet tarafından gasp edilmiĢtir. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum 

ama olay gasp olayı gibi. Eğer siz bu duruma daha uygun bir kelime 

önerebiliyorsanız onu kullanayım. 

Her bütçe konuşmasında bunu burada söylemiş olmamıza rağmen, bu konuda 

önerge vermemize rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bunu defalarca 

gündeme getirmiş olmamıza rağmen, Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal konuşmalarında 

bunu gündeme getirmiş olmasına rağmen, Sayın Başbakanın, Sayın Bakanın bu konuya 

duyarlılık göstermemesi, üreticinin 252 trilyon lirasının Hükûmet tarafından gasp edildiğini 

göstermektedir.  

 Sayın Bakan eleĢtirilere verdiği cevapta 252 trilyon liralık alacak konusuna 

değinmemiĢtir. Söz konusu alacağın ödenmesi amacıyla M. Akif HAMZAÇEBĠ ve sekiz 

CHP’li milletvekili tarafından verilen ekteki önerge iktidar milletvekillerince kabul 

edilmemiĢtir.  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


