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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Konya Milletvekili Faruk Sükan, 25 . 1 1 . 1979 
tarihli Pazar günkü birleşimde Demire! Hükümeti 
hakkındaki güven oylaması sırasında, İçtüzüğe ay
kırı olarak dinleyiciler tarafından yapılan tezahürat 
ve vuku bulan olaylarla ilgili gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Görevle yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Hay
rettin Erkmen'e Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Zonguldak Milletvekili Koksa! Toptan'ın, 6/77, 
Sivas Milletvekilli Tevfiik Koraİtan'ın, 6/105, y 

İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 6/55, 
6/156, 6/162, 6/208, 6/209, 6/210, 6/211, 

Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 6/230, 
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 6/265, 
Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 6/267, 
Adana Milletvekili Selahattİn Kılıç'ın, 6/272, 

Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci'nin, 6/279, 
Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, 6/288 ve 
İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, 6/306 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına dair 

önergeleri okundu; sözlü sorulan geri verildiği bil
dirildi. 

6/24, 6/25, 6/30 ve 6/31 esas numaralı sözlü soru
ların görüşülmesi, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

Gündemdeki diğer sözlü sorularla ilgili bakanla
rın Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle : 

29 Kasım 1979 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 15.25'te son verildi. 

Başkan 
Başkan vekilli 

Muslih Gör en taş 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN ; Başkanveidii Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 11 nci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Lütfen anahtarları sağ tarafa çevirip düğme
lere basınız. 

Sonradan gelen sayan üyelerin de yoklamaya ka
tılmalarını rica ederim. 

II - YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUĞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy' 
un, 27 . 11 . 1979 tarihli 9 ncu Birleşimde Ankara 

Kız Yüksek Teknik Öğretmen Okulundaki bazı uy
gulamalarla ilgili olarak gündem dışı konuşan Er-
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zurum Milletvekili Korkut Özal'a cevap veren ve 
bugün milli eğitimimizi ilgilendiren olaylar hakkın
da gündem dışı konuşması. 

MtLLİ EĞİTİM BAKANİ ORHAN CEMAL 
FERSOY (C. Senatosu İstanbul Üyesi) — Geçen 
oturumdaki konuşmaya arzı cevap etmek ve bugün 
cereyan etmiş olan olaylar hakkında bilgi vermek 
üzere gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Dünkü konuşmaya cevap olarak, 
buyurunuz .Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (C. Senatosu İstanbul Üyesi) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Yüce Heyeti
nizi saygı ile selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Geçen oturumda sayın milletvekili arkadaşımız 
Korkut Özal, Kız Yüksek Teknik Öğretmen Okulun
daki kız öğrencilere layık görülmeyen muameleler 
yapıldığından şikâyetçi olmuştur. Cumhuriyet Sena
tosunda bulunmamış olsaydım, bu konuyu derhal ce
vaplandırma imkânına sahiptim. 

Kız Teknik Öğretmen Okulundaki olaylar ve 
Anayasamızın çerçevesi içinde bulunan inanç, ifade 
özgürlüğünün dışına taşan hadiselere Bakanlığımız 
el koymuş ve derhal Kız Yüksek Teknik Öğretmen 
Okulunun başına bir müdür vekili tayin etmiştir. 
(MSP sıralarından «Bravo» Sayın Bakan» sesleri) 
Bunun üzerindeki çalışmalar dikkatle, hassasiyetle 
ve Milli Eğitim Temel Kanunu hükümleri uyarınca 
titizlikle yürütülmektedir ve öğretmenler, eğitici ni
teliğini korumak kayıt ve şartıyla talebeler üzerinde 
çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu husus Anayasanın 
teminatı altındadır. (AP ve MSP sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım, bugün cereyan etmekte olan 
ve milli eğitimimizi ilgilendiren olaylar üzerinde de 
Yüce Heyetinize bilgi sunmak isterim. 

Bakanlığıma iki gün önce intikal eden haberlere 
göre TÖB - DER'in Dev - Sol fraksiyonunun, milli 
eğitim camiası üzerinde, okullarda ve öğretmenler 
üzerinde bir boykot ve direnişe geçmesi beyanname
leri bilgilerimize intikal etmiş, devletin haber alma 
kaynaklarından bize intikal*eden bilgiler değerlendi
rilmiş, yurt çapında okullarda direniş ve boykot te
şebbüsleri, anında alınan tedbirlerle sadece Ankara' 
nın 13 lise ve 5 ilkokulu, Çorum'un Ticaret Lisesi, 
İzmir'in 5 lisesi çerçevesi içerisinde bırakılmıştır. An
kara'da öğrenciler kandırılmak suretiyle, bazı yerler
de öğrencilerimize «dış görevler veriliyor» intibaı 
verilmek suretiyle, bazı yerlerde ise, öğretmenliğe 
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ve idareciliğe hiç yakışmayan bir biçimde mekteple
rin anahtarları çalınmak suretiyle okulların kapalı 
tutulma gayretleri gösterilmiştir. 

Devletlin güvenlik kuvvetleri görevi başındadır, 
hiç bir müessif olay yoktur. Memnuniyetle kaydet
mek isterim ki, gerçek Türk öğretmeni ve Türk yö
neticisi görevinin başındadır. (AP ve MHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu bildiri çerçevesinde 
bulunan illerden İstanbul ilinde bu bildiriye, bu da
vete hiç bir Türk öğretmeni ve eğitimcisi katılma
mıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, sıkıyönetim makamları uya
rılmış, çocuklarımıza kıl kadar keder düşürülmeme-
si için her türlü tedbir alınmıştır. Bütün illerle irti
batımız vardır. 

Yüce Meclisin müsterih olmasını, olayların Ba
kanlığımızca izlendiğini ve anında olayları değerlen
dirip Bakanlığımıza bilgi aktarmak üzere bakanlık 
müfettişlerimizin filhal görev başında bulunduğunu 
Yüce Meclisin bilgilerine sunuyorum efendim. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı'nın, 
Türkiye'de kömür tevziatında yapılan haksızlıklar 
hakkındaki gündem dışı konuşması ve Devlet Baka
nı Koksal Toptanın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Manisa Milletvekili Hasan 
Ali Dağlı, Türkiye kömür tevziatında yapılan hak
sızlıklar üzerine gündem dışı söz talebinde bulunmuş
tur. 

Buyurun Sayın Dağlı. 
HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

Dün öğle haberlerinde, Türkiye Radyoları, Av-
rupa'daki bir soğuk dalgasının doğuya doğru kaydı
ğını ve Anadolu'yu etkisi altına alacağı haberini ver
diği zaman; Türkiye'de, Anadolu'nun köylerinde 
oturan binlerce köylünün, traktör girdiği için teze
ği olmayan, odunu olmayan; yıllarca bacası tezek 
kokup kömür bilmeyen Anadolu köylüsünün içi üşü
dü, içinde büyük bir acı ve ıstırap duydu; çünkü 
onlar çocuklarını ve ailelerini gereğince ve yeterince 
ısıtamayacaklardı. 

Türkiye'de, Anayasanın 130 ncu maddesi gere
ğince yeraltı servetleri, madenler geçen yıl Yüce 
Meclisin kararıyla devletleştirildi. Oysa, devletleşen 
bu kaynakların halkın emrinde ve hizmetinde olması 
için bütün çabaların gösterilmesi gerekirken, ne ya
zık ki, yeni Hükümetin Sayın Enerji Bakanı, Bakan-
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lar Kurulunun, kanunu yürütmekle yetkili olmasına ı 
rağmen, yetki sınırlarını aşarak, bu kanunun yürü
tülmesini, devletleştirmenin durdurulmasını bir ge
nelge ile emir buyurmuşlar. I 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de Türk köy- I 
lüsü yıllarca ikinci s nıf muamele görmüştür. Türk I 
köylüsü, bundan önce kömürler özel sektörün elinde 
bulunurken, şehirdeki vatandaş 300 Türk lirasına I 
kömür alırken, köylü vatandaş özel sektöre 2 000 I 
lira 3 000 lira vermek suretiyle kömür almak mec
buriyetinde bırakılmıştır. (AP sıralarından gürültü
ler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Şimdi kaça alıyor 
bulursa? 

HASAN ALİ DAĞLI (Devamla) — Biz bunları 
kaldırmak için bu madenleri devletleştirdik. Oysa | 
bunu durdurmak, tekrar yine Türk köylüsünü kışın I 
soğuğuyla karşı karşıya bırakmaktan başka hiç bir 
yarar getirmeyecektir. 

Türkiye planlı döneme girmesinden bugüne de
ğin çarpık, yanlış bir enerji politikası uygulamış; Bi
rinci Beş Yıllık Planda 1962 yılında 3 335 000 ton 
olan kömür üretimi, 1967'de, Birinci Beş Yıllık Plan 
döneminin sonunda ancak 4 638 000 tona çıkabil
miş. 1972'de, îkinçi Plan döneminde ise bu, 7 271 000 
tona çıkarılmış, fakat Türkiye'nin yeterli gereksini-
mıinli karşılayamamıştır. 

1977 senesinde 13 milyon tona çıkan kömür üre
timinin 5 yıllık artışı ı% 12,1 olmuştur. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan çerçevesinde madenle
rin devletleştirilmesi öngörüldüğü için, plan hedef
leri yüksek tutulmuş, Türkiye'nin gereklerini karşıla
yacak biçimde tutulmuş ve planda 51 555 000 ton 
kömür üretilmesi 1983 yılında öngörülmüştür. Bu I 
plan hedeflerine ulaşıldığı takdirde, Türkiye'de Türk 
köylüsü de artık ikinci sınıf vatandaş ve üvey evlat 
muamelesi görmekten kurtulacak, onlar da gereğin- I 
ce, yeterince kömür alabilecekler. 

Muhterem arkadaşiarım, Türkiye'de Kötrnür 
Tevzi Müessesesi de adaletli bir tevzi yapataiarmaık-
tadır. Kömür Tevzi Müessesesinin Yönetmeliğine 
göre, şehir ve kasaibakridalki kömür tevziini beliedi-
yeler; belediyeler fcalbul etmediği taJkJdiırde özel idia- | 
neler; özel idareler kabul etmediği takdirde şirket
lerin, kooperatiflerin kalbul etmesi gerekirken, maa
lesef ve mıaateıessüf bazı şehir ve kasıaıba yöneticileri | 
(keyfi tasıarruıflıanyla fau şeklide 'bunları şaihıslaıra ver-
mıeikteler ve Devletlin kömürü de yılarca pahalı fi- | 
yata saıtıitmış olmaktadır. j 
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BAŞKAN — Sayın Dağlı, süreniz dolmuştur. 
HASAN ALI DAĞLI (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, Türkiye'de bu çarpıklığı düzelttrnedi-
ğimliK sürece, köylülere ikinci sınıf vatandaş mua
melesi yaptığımız sürece, Devletlin imkânlarından 
faydalanmak; için köyliü yurttaşlar da büyük kent
lere göç edecek; topllum, bir üretiilm toplumundan 
ıbir tüketim toplumuna dönüşecektir ve bugünkü 
çıkmazlar daha da büyüyecektir. 

Basın toplantılarında, meydanlarda devamlı ola
rak, şehirde bulunan her şeyim köyde de bulunaca
ğını iddia eden tsliâmlbey köylü Sayın Başjbakan 
Demirel'dan, Devletlin bütün imkânlarını kullanarak, 
iköyltü yurttaşlara da gereğince, yeterince kömür ver
mesini diler, saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (AP sırala

rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Sayın Başkan, Yüce Meçisin değeri üye
leri; Sayın Dağlı arkadaşımıza, 'bu konuda birkaç 
cümle söyleme imkânını bize 'bahşettiği için, şükran
larımı arz etmek isterim. 

1978 senesi içerisinde Türkiye'de devletleşitiırileın 
madenlerin Türkiye'nin kömür ihtiyacına ne getir
diğini, ne götürdüğünü bütün arkadaşilarımın inceden 
inceye hesiap etmesini rica ederim. 

1979 Senesinin 10 ncu ayının 15 'i itibariyle elde
ki mkamlara göre, Türkiye'de üretilen kömür 8 mil
yon ton civarındadır. 1978 senesinde ise, Türkiye'de 
13. milyon ton civarında kömür çıkarılmıştır. Şu ha
le göre, 1979 senesinin kalan 1,5 ayında, 5 milyon 
ton kömür üretmek suretiyle 1978 üretim hedefine 
varmak mümkün değildir. 

.Hafta arııyorsıa arkadaşlarıim, hatayı yaptıkların
da, çıkardıkları Kanunda aramaları lazım gelir. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Türkiye'nin kömür ihtiyacının mutlaka karşıllan-
rnası lazım geldiğinin idraki içindeyiz. Onun için, 
Bakanlar Kumlumuzun ilk toplantısında, kışı açık
ta geçirecek, kömürsüz geçirecek vatandaşlarımızın 
eline bir an evvel kömür ulaşması içim nasıl tedlbdr-
ler almak lazım geldiği üzerinde duruldu. 

Geçen dönemde elbette kömür tevziinde birtakım 
aksaklıklar oldu. Şunu Yüce Meclise arz etmek 'iste
rim ki, Ibu aksaklıklara sebep olanların yerline daha 
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adil, daha doğru, daha eşit bir tevzii yapacak yeni 
bir kadro getirilecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3. — Bursa Milletvekili Halil Karaatlı'nın, Mek

ke'de Harem-i Şerife yapılan tecavüz hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Mekke'de Mescidi Haraim'a yapı
lan tecavüz dolayısıyla, gündem dışı söz talebinde 
bulunan Bursa Milletvekili Sayın Halil Karaatlı, bu
yurun. (AP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Karaatlı. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Din bir gerçektir; insan var oldukça, din de var 

olacaktır. Nitekim, bugün bile dinin dünya politika
sında, gündeminde ve alktüalitosinde çok önemli bir 
yer işgal ettiği bir dünyada yaşıyoruz. 

Bu, saltanatların üstünde saltanat kuran, önün
de hükümdarların diz çöktüğü ve âlinin işaretiyle 
dünyaya nizama't veren papaların, devlet idaresinde 
ve dünya aktualitesinıde bugün kendisinden en çok 
bahsedilen Humeyni'lerin, dünya politika gündemi
nin en baş köşesinde oturduğu bir dünyadır. 

Bu, insanlara sevgiyi öğreten, onlara ibiiırbirleınM 
sevmelerini emreden dinin ihmal edilerek, cehalet, 
dalâlet ve istismar dolayısıyla dini duyguların husu
met halime getirildiği bir dünyadır. 

Bu, ırk, din ve mezhep ayrüıklarının savaş baha
nesi haline getirildiği bir dünyadır. 

Orta Doğu'da, İrlanda'da ve dünyanın diğer yer
lerinde kanayan yara hep, en masum, en mukaddes 
duyguların husumet haline getirilmesinin neticesidir. 

Tarih boyunca ırk, renk, din ve mezhep farklı
lıklarından doğan husumetlerin, insanlar için ne 'bü
yük ıstıraplara malolduğu aşikârdır. Köleler filmini 
televizyonda seyrederken, güya medenileşmıiş birta
kım insanların başka renkten, başka ırktan ve baş
ka dinden insanları nasıl horladıklarını, horladıkları 
insanlara nasıl zulüm ve işkence ettiıklerini, onların 
ıstırap ve gözyaşlarını kendi rahat ve refahlarına na
sıl! 'Sermaye ettiklerini ibretle seyrediyoruz. 

Allahsız rejimlerin, inanan ünsaınlıara reva gör
düğü zulümler cümlenin malumudur. Birtakım istis-
rnarcıların, insanlar arasındaki mezhep farklılıkları-
m tahrik ederek, insanları nasıl biribirlenine düşman 
ettiklerini ve kırdırdıklarını, kendli menfaatleri ve 
politikaları için insanlar arasındaki farklılıkları nasıl 
teşvik ettiklerini ibretle görüyoruz. 
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İnsanları huzursuz kılarak ve bedbaht ederek 
saltanat sürmek isteyenler, elbetteki insanların anın
dan ve 'bedduasından ve bu yolda helak olmaktan 
kendilerini kurtaramayacaklardır, 

Değerli milletvekilleri, Türk milleti Müsllüiman-
dır; İslâm, bizim millet olahilmemlizin en önemli ve 
en mümeyyiz vasfıdır. Türk milletinin İslama ve İs
lâm âlemine hizmetleri büyük olmuştur. Üç kıtaya 
hükmeden Osmanlı Hükümdarları Gilhan Hükümdarı 
unvanı yanında, Mekke ve Medine'nin, yani mu
kaddes beldelerin hizmetkârı unvanını da kullanmış
lar, Anadolu'dan önce o mukaddes beldeleri: imar 
etmişlerdir. 

Yemen, Fizan çöllerinde, Kırım'da, Mohaç'da, 
Viyana önlerinde, Afrika ortalarında, Akdeniz ada
larında, Okyanus kıyılarında dökülen kanları ve ve
rilen şehitleri yalnız bir siyasi hegemonya ihtirasıyla 
izah etmek mümkün değildir. Bunda İslama hizmet 
duygusunun ve sevgislinin payı büyüktür. 

Değerli milletvekilleri, her şeye rağmen samimıi-
yetle iddia ediyorum ki, Türk Milleti hâlâ manevi 
değerlerine büyük bir sadakatle ve saygıyla bağlıdır. 
İşte bu sebepledir ki, geçtiğimiz günlerde Mekke'de 
Kabe'nin bünyesinde bulunduğu Harem-i Şerif'e, 
bu mukaddbs mescide yapılan tecavüz Türk Milletini 
rencide etmiştir. Bu tecavüz Türk Milletini kalbin
den yaralamıştır. Kabe ve onun çevresindeki Harem-i 
Şerif bir siyaset, bir mezhep ve bir tarikat mücadele
sinin, bir kabile ihtilafının veya bir ihtirasın ve bun
larla ilgili bir mücadelenin hedefi yapılamaz. Terö
rist bir güruhtan da gelse, fanatik bir gruptan d!a gel
se, bu tecavüz aslında bir cinnet ve çılgınlıktan baş
ka bir şey değildir. Manevi değerlere ve kutsal duy
gulara yapılan böyle çirkin tecavüzlere insanların 
göz yumması mümkün değildir. 

Bu olayın dünya politikasına ve milletler 'arasın
daki münasebetlere ve ihtilaflara yansıtılmak sure
tiyle istismar edilmesi de, hoş görülmesi mümkün 
olmayan bir davranıştır. 

Sayın mil'letvekileri, Harem-ıi Şerif'e yapılan ve 
bütün İslâm alemini rencide eden bu çirkin tecavü
zü, buna cüret edenler kim olursa olsun nefretle kı
nıyorum ve telin ediyorum. 

Bütün İslam alemine bu olaydan dolayı geçmiş 
olsun diyorum. Suudi Arabistan Hükümetinin bu te
cavüzü bertaraf edecek tedbirlerde başarılı olmasını 
diliyorum. Bununla Müslüman Türk Milletinin ve 
onun mümtaz temsilcilerinin duygularına da tercü
man olduğum kanaatındayım. 
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İnsanlarım er geç dinsizliğin (taassubumdan da, 
d'inidarlığın taassubundan da (kurtularak, gerçelk dini 
ve onun gerçek değerlerimi öğreneceklerime, birbirle
rini gerçekten seveceklerine ve gerçekten mutlu ola
caklarına inanıyorum ve hepinizi hürmetle selamlı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 

4. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu' 
nun, Filistin Kurtuluş Örgütü Günü münasebetiyle 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Filistin Kurtuluş Örgütü Günü mü
nasebetiyle Sivas Milletvekili Temel KafiaımoıUaoğlu 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Karamollaoğlu, süremiz 5 dakika
dır. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
arkadaşlar, bugün 29 Kasım 1979; Blrleşimliş Millet
lerce Filistin Kurtuluş Örgütü Günü olarak tespit 
edilmiş bulunuyor. 

Memleketimizde Filistin Kurtuluş Örgütüne die 
bir büro açma imkânı verildiği için - üzülerek iıfadfe 
edıemım ki, zorla da olsa, bir tedhiş tıarekati netice
sinde pazarlıkla da verillmiş olsa - memleketimizde 
bir büro açılmış olmasından mıemnıuniiıyeıt duyuyo
rum. Zira, Filistinlilerin haklı davalarına inanıyo
ruz, kendilerini davalarımda destekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Filistin'de kurulan İs
rail Devleti, sadece 'hk baskı, zulüm neticesinde, İs
rail'de yaşayan 1 , 5 - 2 milyondan fazla Müslüma-
nın evlerimden tart edilmeleri, çölde bir sürgün ha
yati yaşamaya terk edilmeleri suretiyle kurulmuş, ih
das edilmiştir. 

Yahudiler Osmanlı devrimde, Osmanlı Devletlimin 
müsamahakâr tavrından istifade ederek bu ernıele-
rimıi gerçeMeştirmek istemişler, en sonunda son ham
lelerimi Sultan Abdülhamıit Han zamanında yapmak 
istemişlerse de, o feraset sahibi büyük devlet ada
mının yerinde müdahalesiyle, bu emıellerini gerçelk-
leştirememlişllerdi. Fakat Birimci Giham Harbimden 
ve İklinoi Gihaın Harbimden sonra, Yahudiler kendi
lerine bir alet olarak (kullanmak üzere kurdukları 
Birleşmiş Milletler vasıtasıyla ilk defa dünyada, hiç 
halkları olmadıkları halde, bir devlet kurmuşlardır. 

İsrail topraklan üzerinde, 3000 senedir, Hazreti 
Süleyman ve Hazreti Davut devirleri hariç, bir İs
rail Devleti, Filistin Devletli kurulirnaimıştı. İkilbin 
küsur seme sonra, o topralklarda halk idcta ederek, 
başka devletleri de kiemdilertiıme alet ederek kurdukla
rı devlet,' bumun için tamamen zulme istinat etmek-
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tedir. Maalesef üzüiereık ifade edelim ki, Birleşik 
Amerika Devletlerinin ve İngiltere'nin de teoıiınatı 
altındadır. Fakat öyle ıbir temıimat ki, Müslümanlar 
herhangi bir zulme uğradıkları zaman Amerika'nın 
kılı kıpırdamamakta, fakat Yahuıdimim kılına doku
nulduğu zaman feryatlar yüksieteöktedlir. Daha. bir
kaç 'ay önce, beş altı ay önce bir sivil otcibüs İsrail 
kuvvetleri tarafından kurşun yağmuruna tutulmuş, 
birçok Müslüman o otobüsün içlimde şehit edilmiş, 
bunum yanında Amerika Birleşik Devletlerinim kılı 
kıpırdamamış, hatta tasvipkâr <bir tavır takınmışken, 
bugün maalesef üzücü bir hadise olmasına rağmen 
İran'a 45 tane Amerilkah için harp ilan etme nokta
sına kadar illeri gideceğini söylemektedir. 

Biz tedhiş hareketlerimi hiçbir zaman tasvip et
medik, etmeyiz de. Ancak, 45 Amerikalıdan elbette-
ki Müslümanların canı da;ha değerlidir. Biz inamaın 
insanlarız. Kendi inancımızı paylaşan insanlarla 
dertlerimizi de paylaşağız. Onlarım dertlerini her 
zaman kendi derdimiz edineceğiz. Bunum içim, biz, 
Filistin Kurtuluş Örgütünün memleketimizde aç
mış olduğu bürodan dolayı memnuniyet duyuyor, 
bu mutlu günde kendilerimi tebrik ediyor, diaıvalann-
da yanılarında olduğumuzu beyan ediyoruz. 

Yalnız şunu da ifade etmek istiyoruz ki, biz ister
dik .ki, ıbu gibi hareketler (bir zor karşısında değil, 
gönülden gelerek olsun. Petrolden "sıkıştığımızdan 
dolayı veya bir sefaret işgal altına düştüğünden do
layı değil, onların davalarını samimiyetle benimsedi
ğimizden ve kendilerime yardım etmıdk istediğimizden 
dolayı olsum. 

Muhterem arkadaşlarım, hiz, bu ifade ettiğimi me
seleler dlem dolayı, Müslümanlarla elbatteki yan yana 
olacağız. Böyle yaptığımız zaıman, Kıbrıs meselesin
de de Müslüman devletlerin bizimle birilikte olacağı
nı dla elbette göreceğiz. Biz, Müslümanların kardeş 
olduğunun idraki içindeyiz ve bu şuurla da yaıvaiş 
yavaş bütün Müslüman devletlerim meselelerini aynı 
.istikamette değerlemdirdliklerimi görüyoruz. Birçok 
defalar.... 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Karamol
laoğlu, bağlayın, lütfen. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Birçok defalar ifade edildiği gibi, Müslümanlar 
uyanıyor muhterem kaTdieşjlenim ve İslaim dirilîiiyor. 
Biz inanıyoruz ki, Müslümanların uyanması, İsla-
mın dirilmesi sadece Müslümanlara değil, bütün dün
yaya da saadet ve selamet getirecektir. 
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'Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 1 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamolla-

oğlu. I 
Efendim, Kaysenildiekii son olaylar dolayısıyla |j 

Sayın Turhan Feyzioğlu da gündem dışı söz istemiş- I 
ti; falkait 3 milletvekiline söz verdiğim için İçtüzüğü- ti 
müze göre buna imlkân bulamadım. Gelecek arkada- I 
şa 'bu kâğıdı devredeceğim. I 

5. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün, gün- I 
dem dışı konuşan Sivas Milletvekili Temel Karamol-
laoğlu'nun temas ettiği Filistin Kurtuluş Örgütünün 
Türkiye'de büro açması konusunun Mısır Büyükel
çiliği baskını ile ilgisi bulunmadığı hakkında açıkla-
masu I 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, bi

raz evvel burada konuşan hatip arkadaşım, Filistin 
Kurtuluş Örgütünün büro açması konusunda, Cum
huriyet Halik Partisi dönemlinde bir operasyonla ve
ya bir operasyonun neden olmasıyla bir bağ kurdu. I 
Bu konuda iki cümleyi aşmadan, yalnızca bir açık- I 
lama yapmaik istiyorum. Rica ediyorum, yalnız bir | 

1. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 10 ar- I 
kadaşının; fındık konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/5) (S. Sayısı: 323) (1) \ 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin özel gündem kısmının 7 nci sıra

sında yer alan, 10/5 esas numaralı Meclis Araştırma- ! 
sı Komisyonunun fındık konusundaki 323 S. Sayılı i 
Raporu üzerindeki Genel Görüşme başlıyoruz. j 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştırması Komisyo- { 
nunun raporu üzerindeki Genel Görüşmede, ilk | 
söz hakkı Meclis Araştırması önergesindeki 1 nci im-
za sahibi milletvekiline veya onun göstereceği bir j 
diğer imza sahibi milletvekiline aittir. Daha sonra, j 
İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesine göre, siyasi parti j 
gruplarıyla 2 üye ve isterse Komisyon ve Hükümet | 

(1) 323 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

açiklama yapmak istiyorum. Bu hususta izin rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurum efendim, açııklayın. 
Yalnız açıklama olsun Sayın Tüzün, rica ediyo

rum. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Sayın Temel Karamıoliaoğlu arkadaşımın Filis

tin halkınım özgürlük günü dolayısıyla yaptığı ko
nuşmaya candan katılıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi, hükümette iken bu 
olayda en ileri ölçüde bir davranış göstermiştir. Fi
listin Kurtuluş Örgütünün Türkiye'de büro açması 
bir operasyonun pazarlığı sonucu değil, kesin bâr 
inancın sonucudur. Burada üzerini vurgulayarak söy
lüyorum; bu muamele bir yığın dış temasların, ak-
redite olayların gelişmesüınıi izleyen bir sonuçtur; Mı
sır Elçiliğinin basılma olayı ile hiç alakası yoktur. 

Cumhuriyet Halik Partisi, Ikendi yönetimi zama
nında Filistin Kurtuluş Örgütüne Türkiye'de büro 
açma izni verdiği için büyük övünç duyar. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 

I konuşacak ve bu suretle Meclis Araştırması Komis
yonu Raporu üzerindeki Genel Görüşme tamamlan
mış olacaktır. 

Araştırma Komisyonu Raporunun okunup, okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma-

I sini kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
(AP sıralarından «Rapor dağıtılmadı» sesleri.) Da
ğıtılmıştır efendim. 

! Araştırma önergesindeki ilk imza sahibi Sayın 
i Memduh Ekşi, buyurun efendim. 

I MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, de-
I ğerli arkadaşlarım; 

I 1977 yılında 10 sayın arkadaşımla birlikte Yüce 
I Başkanlığa sunduğumuz bir önergeyle, ülkemizin sos-
l yoekonomik yaşamında önemli bir yeri olduğunu san-
i 

i dığımız fındık konusunda 'bir Meclis Araştırması is-
| teminde 'bulunmuştuk. Bu isteğimiz Genel Kurulca 
i kalbul edilerek, kurulan bir komisyon eliyle konu de-
1 rinliğine incelenerek, sizlere sunulmuş bulunan Araş-
| tırma Komisyonu Raporu hazırlanmış bulunmaıkta-
! dır, 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 
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Önemli Yüce Meclisimizce de kabul edilen bu 
konuda titiz incelemelerde bulunan Komisyonun de
ğerli başkan ve üyelerine huzurunuzda teşekkürü bir 
borç biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, fındık, toprak ve ikilim ko
şulları bakımından dünyanın sayılı birkaç yerinde ve 
özellikle ülkemizde Doğu Karadeniz bölgesinde Or
du, Giresun, Trabzon illerimizde ve 'bir ölçüde de 
Bolu ve Sakarya ilimizde yetiştirilmektedir. 

Dünyadaysa başta İtalya olmak üzere, İspanya, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan, gerek ye
tiştirmede ve gerekse pazarlamada başlıca rakipleri-
mizdir. 

Türkiye'de 200 bini aşkın aile fındık yetiştirmek
te olup, özellikle Doğu Karadenizde yaşam savaşı 
veren 3 , 5 - 4 milyon insanın tek geçim kaynağı fın
dıktır. 

Dünyada fındıklık alan olarak 480 - 500 bin hek
tar toprak kullanılmakta olup, bunun 380 - 390 bin 
hektarı ülkemiz alanlarıdır. 

Fındıktan elde edilen dış gelir, tüm dış gelirle
rimizin ;% 10 - 15'ini oluşturmaktadır. Dünyada ye
tiştirilen yıllık ortalama 400 bin ton fındığın, iç pi
yasada tüketileninin dışında kalan 290 bin tonluk bö
lümü pazarlarda alıcı bulmaktadır. Türkiye, bu pa
zarlamada 230 bin ton kabuklu fındıkla ilk sırayı 
elinde bulundurmaktadır. 

Ülkemizde her yıl fındıklık alanların hızla ge
nişlemekte ve dolayısıyla rekolte her sene artış gös
termektedir. Bu gelişimin sağlıklı olduğunu söyle
mek oldukça güçtür. Zira, ülke ekonomisinde gerek
li başka tarım ürünlerinin yetiştiği sahalarda yaygın
laşan fındıkçılık, ekonomimizi olumsuz yönde etki
lediği gibi, bazı alanlarda kalitesi oldukça düşük 
fındık yetiştirildiğinden, dünya pazarlarında gitgide 
zor durumda kalacağımızı kabullenmek zorundayız. 
Bu nedenle, fındık dikim alanlarının bir an evvel sı
nırlandırılmasında yarar olduğunu söylemek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyu halletmek üzere 
Millet Meclisi Başkanlığına verdiğimiz, halen gün
demimizde bulunan bir yasa teklifimiz, tüm siyasi 
parti gruplarımızın tasvibiyle komisyonlardan geçmiş 
ve gündemdedir. Bir an evvel bu yasanın çıkarılma
sında sayılamayacak kadar yarar vardır. 

Ülkemiz tarım alanlarının daha az bir kesimini, 
verimi artırma yollarını bularak fındık tarımına tah
sis etmek her yönüyle faydalıdır. Zira, biz dekar ba
şına ortalama 78, 48 kilogram findik alırken, İtalya' 
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I da bu verim 152,65 kilograma yükseltilmiş bulunmak
tadır, 

Değerli arkadaşlarım, fındık taban fiyatlarının sap
tanmasında izlenen yöntemde aksaklıklar olduğu ka
naatini taşıyoruz. Zira, fındık taban fiyatları, halen 

I Ticaret Bakanüğınca saptanıp açıklanmaktadır. Bu ko
nu, iktidarların tercihlerine göre çoğu kez üreticinin 
aleyhine de tecelli etmektedir. Bu fiyatların tespitinde 
Ziraat Odaları'nın, FİSKO Birlik'in, Muhtarlar Der-

I neği'nin, Tarım Kredi Koöperatifleri'nin, Köy Birlik-
leri'nin görüşlerinin alınmasında yarar olduğu yö-

I nünde Komisyonda beliren görüşe aynen katıldığımı-
I zı ifade etmek istiyorum. 
I Değerli arkadaşlarım; taban fiyatları saptanırken, 
I fındık ağaçlarının budanması, ilaç, gübre, bahçe yö

resini çevirme, hasat önü temizliği, hasat ve harman-
I lama döneminde toplama, harmanlama, pazara taşı-
I ma, yükleme, boşaltma, alet ve işçilik bedelleri, vergi 
I ve faiz karşılıkları gözönünde tutulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, fındık taban fiyatları açıkla-
I nırken geç kalındığı, geç tarihlerde açıklandığı kanaa-
I timizi vurgulamak istiyorum, Ekonomik yönden güç-
I süz olan üretici, halen tam anlamıyla tefeci baskısın

dan kurtarılabilmiş değildir. Son yıllarda FİSKO Bir
lik'in üreticiye verdiği güçlendirme kredisi de, tarım 
kredi kooperatiflerinin uyguladığı kredilendirme de, 
miktar ve zamanlama yönünden yeteri olmaktan çok 
uzaktır. Bu nedenle, her iki kuruluşun üreticiye yar
dımcı olabilmeleri amacıyla arazi kadastrosu bir an 
evvel tamamlanmalı; ayrıca, toprak değer baremi 

I günün koşullarına uygun düzeye çıkarılmalı ve kre-
I dilendirme, her yıl Kasım veya en geç Aralık ayında 

başlatılmalıdır. Taban fiyatları ise, en son Temmuz 
I başında açıklanmış olmalıdır. 

Fındık taban fiyatları, özellikle son iki yılda bü
yük sıçrama yaparak en son 50 - 52,5 liraya ka-

I dar yükseltilmiştir. Biraz gecikerek de olsa, fiyatla-
I rın bu düzeye çıkmasından memnun olmamak elde 
I değil. Ancak, sırası gelmişken bir konuya daha de

ğinmek istiyorum : 
Değerli arkadaşlarım, biraz evvel fındık fiyatları-

I nı söylerken, bu sene 50 ila 52,5 TL. olarak ifade et
tim, 1979'a kadar tek olarak ilan edilen fiyat, yen/ 

I bir uygulama ile iki farklı fiyat olarak açıklanmış 
I bulunmaktadır. Giresun ili HQ diğer yörelerde yetiş-
I tirilen fındıklar arasında ayrım yapılmıştır. İlke ola-
I rak buna karşı çıkmak doğru değildir; ancak, fın-
I dik toplanılıp hatta pazarlaması yapıldıktan sonra 
| FİSKO Birl'ik'çe 2,5 TL, lık farklı ödeme yapılması, 
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bölge üreticileri arasında huzursuzluk nedeni olmuş
tur. Ama, Giresun kalitesi ile Levant arasındaki fark
lılığı gerek Ibiz, gerekse dünya pazarları kabul etmiş 
bulunmaktadır, Ancak, Giresun kalitesi, sadece bu ili
mizde değil, diğer yörelerde de yetiştirilmektedir. Hal 
böyle olunca, ayrımın Giresun ilinde yetişen fındık 
için değil, kalite üzerinde yapılması doğaldır. Bun
dan sonra bu yolda hareket edilmesi en içten dileği
mizdir. 

Değerli arkadaşlarım, söz 'buraya gelmişken bir ko
nuya daha değinerek sözlerimi bitirmek istiyorum, 
Fındık yetiştirme ve dışsatımında Ordu ili Türkiye-
mizde en önde gelen ildir. 

TEVFlK FİKRET ÖVET (Sinop) — Giresun'dan 
sonra. 

MEMDUH EKŞİ {Devamla) — Evet, doğru söy
lüyorum. thraç konusunda da hakikaten Ordu ili di
ğer illerimize göre önde bulunan bir ilimizdir. Bu 
nedenle Ordu kamuoyu yllardır, geçen iktidarlar dö
neminde olsun, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı dö
neminde olsun, bir limana kavuşma hasretini hükü
metlerimize ifade etmiştir ve 1979 yılı plan ve progra
mına Ordu limanının yapımı girmiştir. Şimdiki Hükü
metimizden de bu konuda özen gösterip, konuyu so
nuca bağlamasını rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, fındık konusunda gerek 
Araştırma Önergemiz ve gerekse Araştırma Komis
yonumuzun Raporu yönünde Hükümetin ve Meclis
lerimizin gerekli önlemleri alacağı inancı ile Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. 
(CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekşi. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Tu

ran Kocal. 
Buyurun Sayın Kocal. 
MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İstan

bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ordu Milletvekili Sayın Memduh Ekşi ve 10 ar

kadaşı fındık konusunda bir araştırma yapılmasını is
tedikleri. Bu hususta kurulan komisyon, çalışmala
rını bitirmiş ve neticeye bağlamıştır. Araştırmada 
istenen esas üç anamevzu vardır; bunlardan bir tanesi 
fındık ekim sahalarının tahdit edilip edilmeyeceğinin 
incelenmesi, diğer bir husus taban fiyatlarının tespi
tinde ve zamanında birtakım aksaklıkların bundan 
böyle yapılmamasını temin etmek anlamında bir araş
tırma ve diğer bir üçüncü husus da, fındık müstah
siline verilen kredilerin yetersiz olduğunu ve o kre
dilerin hem yeterli hale getirilmesi ve hem de zama
nında verilmesinin incelenmesi idi, 

Komisyon bu husustaki çalışmalarını tamamla
mış ve raporunu vermiş bulunuyor. Vermiş olduğu 
rapor bu üç analhususun da hakikaten istenilen araş
tırma nedenleri içerisinde doğru olduğunu ve bun
ların yerine getirilmesini Komisyon, Raporunda zik
retmiş durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin malumu oldu
ğu veçhile, fındık daha ziyade Doğu Karadeniz Böl
gesinde 'bol miktarda yetişen bir ürün; ama Doğu 
Karadenizden Batıya doğru, hatta Marmara Bölge
sinde de, başka bir cins olmakla beraber fındık eki
mi yapılmaktadır. 

Fmdık bu bölgelere göre, biraz evvel araştırma is
teyen sayın milletvekilinin de ifade ettiği gibi, daha 
ziyade Giresun ve Ordu illerini kaplayan bir ekim, 
müstahsilin geçimini sağlayan bir ürün olarak gözük
mektedir. Ama bakıyoruz daha evvelki senelere; 30 
sene, .40 sene evveline, Giresun ve Ordu'da, hatta bu
gün içlin Trabzon'un Vakfıkebir, Beşikdüzü çevrelerin
de olduğu gibi, Rize çevresinde de fındık ekimi ol
dukça fazla idi. Ama şimdi Rize çevresinde fındık eki
mi yok. Neden? Çünkü, Rize'de bir çay üretimi baş
lamış ve çaydan, elde edilen müstahsilin geliri fındı
ğa nazaran daha fazla olduğundan dolayı, fmdığını 
sökmüş ve yerine çay üretmiş. 

O halde, bugün Türkiye'de hangi zirai mahsul 
olursa olsun, o zirai malhsulün yetiştirilme bölgeleri
ni - iç piyasa ve ihraca da dönükse - ihracatı da göze 
almak suretiyle, ne miktar yetiştirilmesi lazımdır ve 
yetiştirilenin de ne şekilde değerlendirilmesi lazımdır, 
bunun hesabının, kitabının yapılması lazımdır. Bu
radan şunu söylemek istiyorum : Komisyonun ve araş
tırma isteyen sayın arkadaşlarımızın talepleri doğru
dur; fındık ekim sahalarının muhakkak surette düzen
lenmesi lazımdır ve bu rapora göre de, Hükümetimi
zin bu doğrultuda hareket edeceğine şahsen inan
maktayım ve beklemekteyim. 

Yalnız bu sınırlandırma yapılırken, yine Doğu 
Karadeniz Bölgesi veya Sakarya, Adapazarı, Akçako
ca civarında da olmak üzere, fındık ekim sahaları sı
nırlandırılırken, fındık ekimine elverişli olan alanlar 
ile o bölgede fındıktan başka yetişen birtakım zirai 
mahsullerin de gözönünde tutulması şarttır. Yani, çok 
sulak ve düz olan yerlerde fındıktan başka daha faz
la verim verebilecek ürünler yetişmektedir, onların da 
dikkate alınması, milli gelir ve vatandaşlarımızın şah
si gelirleri bakımından çok önem taşır kanaatindeyim. 

Fiyatlar meselesine gelince; bugüne kadar yalnız 
fındıkta değil, diğer zirai ürünlerde de - bir kısmında -
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taban fiyatları tespit edilmekte idi. Fakat maalesef, bu 
taban fiyatları hiçbir hükümeti tenkit anlamında söy
lemiyorum, ama bazıları hakikaten o mahsul piyasa
ya çıktıktan sonra taban fiyatı verilmiş; birçok mah-
zurlarıyla, bilhassa müstahsili zarara sokan durumlar
la karşılaşılmış. Bunun tersine, mahsulün daiha piyasa
ya sürülmesine aylar kala taban fiyatlarının verilmesi
nin de yine zararlı olduğunu geçmiş CHP Hüküme-
tünde, bilhassa ayçiçeği taban fiyatı uygulamasında 
gördük. O halde, taban fiyatları muhakkak surette za
manında verilmelidir. Bu zaman ne erken olmalıdır, ne 
de geç olmalıdır. Buradaki kasıt, buradaki maksat, 
burada istenilen, müstahsilin elindeki fındık mahsulü
nü - mevzu fındık olduğuna göre - tespit edilen fi
yata göre satabilme imkânını sağlamasıdır, tüccarın 
çok daha düşük fiyatlarda fındığı kapamasını önlemek
tir. 

Yalnız fındıkta değil, diğer zirai mahsullerde de, 
misalen tütünde de olduğu gibi, bu taban fiyatlarını 
tespit ederken, taban fiyatını tespit eden bakanlığın 
kendi çalışma görevleri içindeki memur arkadaşları
mızın dışında, bilhassa bu ürünle iştigal eden müs
tahsili temsil eden kuruluşların bu taban fiyatlarının 
tespiti sırasında hiç değilse fikirlerinin alınmasında 
büyük faydalar vardır. Bunlar hangi kuruluşlardır? 
Ziraat odalarıdır, o mahsule göre derneklerdir, muh
tarlar kuruludur... Zaten komisyon bunları sıralamış 
ve bunlar da, bundan böyle fiyat tespiti yapılırken 
dikkate alınmak suretiyle, en azından görüşlerinin alın
masında şahsen büyük faydalar görmekteyiz ve Ko
misyonun Raporuna da bu hususta aynen katılıyoruz. 

Kredi meselesine gelince, hakikaten bu, yürekler 
acısıdır. Yalnız fındıktan değil, her türlü zirai ürün
de geçmiş hükümetlerin uygulanmış olduğu kredi po
litikası - tabirimi eğer hoş görürseniz - hikâyeden baş
ka bir şey değil. Müstahsilin tonlarca fındığı var
dır veya başka bir ürün ise kilolarca fazla ürün ye-
tişririr; arazisi şu kadar hektardır, arazisinin ve ye
tiştirdiği ürünün değeri mesela 1 milyar liradır ama, 
verilen kredi birçok yönleriyle 2 bin liradır; bu ol
maz, bu gülünçtür. Bu kredinin, o çalışma sistemi 
içinde yeterli miktarı kadar ve zamanında ödenmesi 
şarttır.; Çiftçi tarlaya girecek, paraya ihtiyacı var, 
kredi istiyor vermiyorsun, malını piyasaya dökeceği 
zaman kredi veriyorsun, bunu hiç verme daha iyi. 

O halde, hem zamanında ve hem de yeterli mik
tarda kredinin verilmesi lazımdır ve şimdiki Hüküme
tin de bu hususta anlayış içinde bulunacağına ve bu 
Komisyon Raporunun ışığı altında hareket edeceğine 
inanıyorum^ 
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Hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
saygı ile selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
MSP Grubu adına Sayın Hüseyin Erdal, buyuru

nuz efendim. 
MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yoz

gat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Ordu Milletvekili Sayın Memduh Ekşi ve 10 ar

kadaşının vermiş olduğu fındık mevzuundaki Araştır
ma Önergesi üzerine kurulmuş olan Araştırma Ko
misyonu bir rapor tanzim etmiştir. Bu rapor üzerine 
Milli Selamet Partisi Grubu adına söz almış bulunu
yorum, bu vesile ile Yüce Meclisi saygı ile selamlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, hazırlanmış olan Komisyon 
Raporunu inceledik. Bu rapor için çok gayret sar-
fedildiğinden dolayı, gerek bu önergeyi veren arkadaş
larımız ve gerekse Komisyona bilgi veren değerli tek
nik elemanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; fındık, Türkiye'nin devam
lı bir ihraç kaynağı olmuştur. Her zaman, ihraç ma
lından bahsederken önce fındıktan bahsediyoruz ama, 
maalesef bu hususu 1979 senesinde, şu anda görüş
meye başlamış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, fındıktan milyonlarca insan 
geçimini sağlıyor, binlerce insan burada çalışıyor. Bu 
kıymetli gıda maddesi üzerinde inşallah bundan son
ra ciddi olarak durursak, hem sağlığımız bakımından, 
hem de memleketimize döviz gelmesi bakımından ha
yırlı bir hizmet yapmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, hazırlanan Komisyon Ra
porunda en mühim mevzuların nasıl çözümleneceği 
de gösterilmiştir. 

Fındık dikim sahasının tespiti, bu Rapordan da 
anlaşılacağı üzere, devlet tarafından tespit edilmi
yor ve şahıslar boş bulduğu yere fındık dikiyor ma
nasına gelmektedir. O halde, bu işi bir disiplin altı
na almak için, devlet tarafından fındık dikim saha
larının tespit edilmesi gerekiyor. Bunun da faydası, 
yalnız fındık yetişen taban arazisi olmayan kısımlara 
fındık dikmek ve taban arazisi olan fındığın dışında
ki yetişen maddelerin yalnız fındık için burayı iş
gal etmemesi hususu geniş izah edilmiştir. Orman ara
zilerine fındık dikMmemesi geniş izah edilmiştir. Bu 
çok mühimdir, zaten Türkiye'de ormanlarımız azal
maktadır, bir de bu şekilde ormanı söküp fındık di-
kersdk çok zararımız olur, 

Bu bakımdan, Komisyonun diğer fikirlerini, gö
rüşlerini tek tek izah etmeyeceğim, çok isabetli bir 
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rapor tanzim edilmiştir. Milli Selamet Partisi ola
rak tamamına katılıyoruz. Yüce Meclis bu mevzuun 
üzerine eğilir, bunun gerek kredi, gerek fındığın di
kim sahası, gerek arazi kadastrosunun tespiti ve 
fındığı işleyecek entegre sanayi tesislerinin kurulma
sı hususunda kanun teklifi getirir, burada kanun 
çıkarılırsa, en hayırlı hizmetlerden birisi yapılmış 
olacaktır. 

Bu hususta Milli Selamet Partisi Grubu olarak 
fikirlerimiz müspettir. Bu yönde Yüce Meclisimizin 
çalışmasını arzu ediyor, Yüce Meclise Grubum ve 
şahsım adına saygılarımı sunuyorum. (MSP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Bahri Dağdaş. 

(AP sıralarından alkışlar.) 

AP GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepi
nizi hürmetle selamlarım. 

1966 - 1967'lerde bazı teknokratların da tahrikiy
le bu fındık sahalarının bir ölçüde tahdidi konusunda, 
ben de o zaman tarım bakanıydım, bir yazılı görüş 
geldi bana. Bu yazılı görüşle zıt düşmemeyim diye, 
şimdi bu komisyonun başkanı Kemal Beye rica et
tim, dedim ki; «Bana Ordu'da bir toplantı yaptır. 
Bu toplantıda geleyim Bakanlık olarak, parti olarak 
fındık konusundaki görüşümüzü müstahsilin huzu
runda konuşayım.» Eksik olmasınlar esirgemediler, 
ben o yazıya cevap vermekten kurtuldum, fakat bü
yük ölçüde de fındık hakkında ve fındık ekolojisi 
hakkında, fındık ziraati ekonomisi hakkında ne dü
şündüğümüzü o zaman ifade etmiştim. 

Yine geldi döndü buraya geldi. O zaman deni
yordu ki «efendim 70 dolardır fındık fiyatları aslında 
şu kadar ton almışız, FİSKO Birlik'dn depolarında 
duruyor, çürütüyoruz, ihraç edemiyoruz; p hâlde 
tahditten başka çare yoktur.» Noktai nazar bu idi. 
Dedik ki, Ordu'da bir de Soya Fabrikası var; hiçbir 
şey yapmıyorsan, git orada yağını çıkart. 800 kalori 
olan bir fındık ziraatinin, dünya nüfusunun 7 milya
ra gittiği bir dönemde tahdidini nasıl istersin? 

Türkiye'nin köylerinin % 70'ine fındık daha bay
ramda şeker gibi giriyor. Birincisi bu, ikincisi de bü
yük bir kolari. Olmadı mı yağını çıkarırsın, öbürünü 
de una katarsın, pastaya katarsın. Her şeyden daha 
iyi değerlendirme imkânları var. O zaman dedim ki, 
fındığın kendi ekolojisi içinde (şimdi burada öngö
rüyorlar) Devlet fındık sahasını tespit edemez. O gü
cü nereden alıyor? Mümkün mü o? O Allanın emri, 

ekoloji onun adı; «ben burada biterim» diyor. Sen 
gelecek diyeceksin ki, «yok, ben burayı kanunla tah
dit ediyorum.» Yok öyle bir şey. 

Ortak Pazar üyeleriyle bu mayıs ayında tayyay-
re ile Trabzon'a gidiyordum. Allaha dua elttöiım; 
«Yarabbkn, bir imkân ver de btiz Ölmeden tayyare 
gelsıin, Samsun'a insin» dedim. Yani böyle tanenini 
ettim. Hakikaten gMciik, yağmur vardı, tayyare geri 
döndü geldi, Samsun'a ikildik, otomoibille gittik o 
sahadan. Ortak Pazar üyelerine dedlim ki, «Burası 
'bizim Mersedes fabrikasıdır.» Evet, Karade'nıiz'de 
fındık sahası bir Mersedes fabrikasıdır, Karadenizde 
çay sahası bir BM W, bir Opel sahasıdır. BMW'siz, 
Mersedes'sıiz yaşanır; ama fındıksız yaşainamıyor; 
yiyecek 'o çünkü. Şimdi böyle bir sahayı, diyorsun 
ki bir taraftan, «Ormanı koruyacağım tahdit et»; 
bîr taraftan, «Tafeaın araziyi koruyacağım, tahdit et.» 
Sen ekolojiyi kaldıramazsın kıi değerli başkan, müm
kün değil o, hiçbirini ziın gücü yetmez ona. Fındık 
tırmandığı yere kadar tırmanacaktır, tamam mı? 

Orman nasıl karşı çıkıyor? Senede 150 lira bile. 
değer bırakmayan kızılağaç mı yoksa fındık mı?.. 250i 
dolar öden fındık mı? 

Demek ki, fıındık, ormanı bile tanımayacak. Niye 
tanımayacak? Çünkü, ormanın vazifesini de görüyor. 
Ormandan beklediğin o vazifeyi de görüyor. Öyle 
bir tahdilte gidemezsiniz, mümkün de değil Değirtmen-
dere'de fındığı sen yasaklayamazsın; hem örfidür, 
hem ekolojiktik. Bir ölçüde sana iştir ak ederim; 
senede 2 mahsul, 3 mahsul kaldırdığın toprakta ta
ban fıiyatı tatbik suretiyle belki lekimiınıi caydırabiliir-
sin, ama yasaklayamazsın; caydıraMirsita, dersin ki 
«Giresun fındığına 500 lira veriyorum, taiban arazide 
Adapazarmdaki filan yere de 100 lira veriyorum» 
Bununla caydırabilisin, ama dikimini yasaklayamaz
sın; ekoloji olduğu müddetçe mümkün değil; müm
kün olan şeylerin üzerinde duralım. 

Kaldı ki, ne istiyorsun fındıktan canım? Üstünde 
ne duruyorsun? Fındığı çoğalıtabildiğiın kadar çoğalt. 
Hem dünya açlığından bahsediyorsun, hem yakacak 
sıkıntısından bahsediyorsun, hem lormamn korunma
sından 'bahsediyorsun, hem de fı'ndık sahasını daral
tıyorsun, bu mümkün değil ki. Findik sahası geliş
tiği müddetçe, orman kendi ekolojisin'in içinde en 
yüksek terasyona doğru gidecektik. Aksi halde, o or
manı da dayandıramazsınız, söker atarlar; nitekim 
öyle olmuştur. Yasaklarla hiçbir şey gelişimemıiştıir. 
Devletin bir kanun çıkarıp, fındık sahasını daralt
masına mutlak karşıyım. Öyle bir kanun dünyanın 

— 259 -



M. Meclisli B : 11 

'hiçbir yerinde görütaemiştir. Bİr şeyin ekliliş saha
sını, ekolojisinji kanunla tahdit etmiştir Türkiye Bü
yük Millet Meclisi. Buna We ilijin cevap verir, ne akıl 
cevap verir, hiç kimse cevap veremez, mümkün de
ğildir. Bu sebeple reddediyoruz, .«fındık sahası 'tah
dit edilemez» diyoruz. 

Fıımdık sahası hem radikal olarak ken'di elkolojisi 
içinde, hem horizontal olarak gelişmek zorundadır. 
Ne zamana kadar? Biz o zaman kemdi 'aklımıza gö
re, değerli arkadaşlarımın aklına göre bir projeksi
yon yapmıştık, o projeksiyonda Türkiye'dle fındık 
eko'Jojiisi içindeki üretim hedeflerinıi 800 bira Itlon ci
vanında görüyorduk, 'bugün için yuvarlak olarak 300 
bJn «on civarındadır üretim. - Öyle zannediyorum -
Ancak 1/3'ünü daha üretiyoruz. O halde, fındık ta
ban fiyatlarını tespitte, gübrede ve [bakımda öyle bir 
ıtaiban fiyat polMkası iş'lıeyeceksin ki, 800, bin tona 
eğer 'biz 30 senede ulaşacaksak, ibunu 20 seneye in
direcek Iteşvükçi bir Itaiban fiyatı hiç korkma, gözü
nü kırpmadan ver. 800 bin ton pamuğa, fındığa sen 
30-35 senede ulaşıyorsan, ibunu ne kadar kısa za
mana indMrsen, vatanın ve mili ekonominin o mi's-
pdîlte büyük kârı olacaktır, büyük gellir sağlayacak
tır. Taban fiyatta esas, gelecekteki üreltimli'n potan-
sliyellimim tamamını dteğeritendliırmeyi hedef alırsa, ona 
taban fiyat derler. Onlun aksine yapacağın her şey 
uydurma fiyattır, uydurmadır, onu bunu kandırıyor
dun dernektir; yabult «eçüm zamanı gelmişsin, 2 - 3 
lira fazla vermişsin. Bunlardan vazgeç. Öyle b:r ta
ban fİ'yalt koy ki ortaya, 800 'bin ton veya 1 mıüyom 
ton fındığı 20 senede, «ıffieM teşvik suretiyle üret; 
mlilletin Ve mili ekonominin emrine amad'3 kıl. Po-
lülflika bu olmalıdır. 

Tdkrar ©diyorum; gübreleme, bakım, sürüm, sa-
itım kredileri ve buna dayalı mevcut ekolojiyi verti-
kal ve horizontal (Şakuli ve Ufki) hektar başına aza
mi Verime götürmiek .suretiyle ve 'bütün fındık ekolo
jisini kapsayacak şekilde bir a'n önce ürfeitiime geç> 
lecelk bir talban fiyatın tespitinde, ilmi ve ekonomik 
bir fespiltjtie, fevkalâde yarar görüyorum. Sdböbina 
gelince, çok büyük kalori! değeri taşıyan ve milletlerin 
gıda maddeleri İçinde fevkalade mümltaz bir yeri 
olan ve Cenabı Hakkım bizim vatanımıza bahşettiği 
bu hazan İklimleri içeris'inde en yüksek verime, en 
geniş sahaya ulaşacak 'bir ıtaba'n fiyat politikası, bir 
destek politikasının zaruri olduğunu görüyor ve gru-
'bumuz adına fındığın kendi ekolojisi içinde, demin 
de dediğim gibi, 2 veya 3 mahsul alan bir taban ara
zi hariç, orman dahil nereye kadar yeti'şiyorsa, ufki 
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ve şakuli olarak geliştirilmesi, hudutsuz olarak ge
liştirilmesi görüşü içindeyiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. 
ERTUĞRUL GÜN AY (Ordu) — Ben söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — CHP Grubu adına Sayın Ertuğrul 

Günay, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÜNAY 

(Ordu) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Tartışmamıza sunulan raporun ortaya çıkmasını 
sağlayan Meclis Araştırması Önergesi, ulusal ekono
mimiz içinde önemli yeri olan bir tarım ürününün 
şimdiye değin saptanmamış olan temel politikasını 
saptamak, kaderini bu ürüne bağlamış insanlarımızın 
geçim sorunlarına ve ülke ekonomisine yeni kaza
nımlar getirmek amacına yönelmiştir. 

Bu tarım ürününü, tarımın genel politikasının 
dışında, genel politikadan soyut olarak ele almak, 
giderek toplumumuzun genel toplumsal ve ekonomik 
politikasından soyut olarak ele almak mümkün ol
madığına göre, siyasal anlayışımızın bu konularda
ki genel. çerçevesi içinde fındık politikasına ilişkin 
görüşlerimizi grubum adına açıklamaya çalışaca
ğım. 

Değeri arkadaşlarım, fındı'k, geniş dışsatım gücüy
le ekonomimize döviz yönünden ciddi kazanımlar 
sağlayan bir ürün olduğu kadar, içeride de, sayısı 
4 milyonu aşan yurttaşımızın temel geçim ürünüdür. 
Bu nedentedlir ki, bu kadar geniş bir yurttaş kitlesini 
ilgilendirmesi açısından hem toplumsal sonuçları, 
hem de büyük bir döviz kaynağı olması açısından, 
ekonomik sonuçlan çok önemli bir üründür. 

Ulusal ekonomimiz içinde böylesine önemli bir 
yer tutan tarım ürününün türlü ciddi sorunları var
dır bugün. Üretimi planlanmamıştır. Pazar olanak
ları konusunda yakın zamana değin yeterli araştır
malar yapılmamıştır. Destekleme fiyatının saptan
masında siyasal dalgalanmalardan etkilenmeyen sağ
lıklı yöntemler geliştirilmemiştir. Üreticinin kredli ve 
öteki gereksinmeleri yeterince çözümlenmemiştir. 

Bütün bu sorunlar bir 'bakıma ülkemizde öteki 
önemli tarım ürünlerinin de temel sorunları sayıla
bilir. Gerek önceki planlarda, gerekse son Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planında bu temel sorunla
rın çözümü konusunda hükümetlere önemli yükler 
getirilmiştir, önemli yükümlülükler getirilmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu sorunları fındık üzerin
de incelemeye çalışacağım. Bugün fındık ülkemizde, 
ıkendü doğasına uygun olan Doğu Karadeniz yamaç 
arazisinden taban araziye, başka ürünlerin daha bol 
ve daha verimli yetişebileceği taban araziye kaymak
tadır. Doğu Karadeniz insanın fındıktan başka bir 
bitki örtüsüyle yamaçlardaki topraklarımızın deni
ze akmasını önleyebilme olanağı yoktur. Bu bölge
mizde findik bir bitki örtüsü olarak hem insanları
mızı yaşama bağlamaktadır hem topraklarımızı ül
kemize bağlamaktadır. 

Öyle ise, bu yamaç arazinin dışında fındık diki
minin yayılmaisı, yaygınlaştırılması önlenmeli midir? 
Önlenmeliyse, hangi yöntemler bu önem için kulla
nılmalıdır. Tartıştığımız fındık 'konusunda önemli so
runlardan bir tanesi budur. Bu konuda uzmanların 
yaptıkları çalışmalar; fındık üretiminin iç ve dış pa
zar olanakları da gözönünde tutulunca, fındık üre
timinin planlanması zorunluluğunu ortaya getirmek
tedir. «Sınırlandırılması,» deyimi yerine, «Planlama
sı» deyimini tercih ettiğimi özellikle belirtmek istiyo
rum. 

Elimizde, değerli komisyonun hazırlamış olduğu 
rapor da bu gereksinmeyi ortaya koymuştur. Bu plan
lanmanın gerçekleşmesi, bir bakıma yasal düzenle
melerle olabilir. O konuda Parlamento gündeminde 
yasa önerileri vardır, önoeki yıllarda sunulmuştur. 
Yasal düzenlemeler zor olabilir, biraz Önceki söz
cünün söylediği gibi, bence asıl, ekonomik birtakım 
önlemlerle bu düzenlemeler, bu önlemeler yapılabi
lir. 

Fındık dikim alanlarının sınırlandırılması derken, 
kastedilen, fındığın kendi ekolojisine uygun biçimde 
geliştiği, oluştuğu araziden fındığı kaldırmak, sök
mek, azaltmak değil; fındıktan daha fazla verimli 
ürünler verebilecek olan arazide fındığın yaygınlaş
masını, gelişmesini, önlemektir. Yani biraz önceki 
sayın sözcünün, AP sözcüsü arkadaşımın belirttiği 
gibi, ekonomiye getireceği yararlar göz ardı edile
rek fındığın ülkemizde genişlemesi tartışma konusu 
değildir; fındıktan başka ürünler dikildiği zaman, 
ekildiği zaman daha çok verim sağlayacak olan alan
larda başka. ürünleri teşvik etmektir. Bu nasıl yapı
labilir? Bu, kanımca o ürünlerin gerçek değerini 
devletin, hükümetlerin vermesiyle, o ürünleri özendir-
mesiyle yapılabilir. Bunlar ekonomik önlemlerdir ve 
sanıyorum iki, tutarlı, yararlı ve yapılabilecek önlem
lerdir, yasa beklenmeksizin. 

Değerli arkadaşlarım, hükümetler yakın zamana 
değin fındık üretiminin de, fındık üreticisinin de te

mel sorunlarıyla yeterince ilgilenmemişlerdir. Üreti
min planlanması konusunda gördüğümüz duyarsız
lık, üreticinin desteklenmesi konusunda yakın za
mana değin daha da büyük ölçülere varmıştır. 

Kapitalist bile almayan bir kurum, yani bir te
fecilik kurumu, düzeni, bugün hâlâ etkisini ülke
mizde, belki en fazla Doğu Karadenizde, belki en 
fazla fındık üreticileri üzerinde duyurmaktadır. Bu 
prekapitalist krediyi işleyişi yüzünden, fındık köy
lüsünün son iki yıla değin ürününü birtakım tefeci
lerle en azından yarı yarıya bölüştüğünü söylemek, 
sanırım haksızlık ölçüsüne varan bir abartma değil
dir, gerçeğin ne yazık ki ta kendisidir. 

Son iki yıl içinde,. yani Sayın Ecevit - Bağım
sızlar Hükümeti döneminde kredi konusunda önemli 
oransal ve rakamsal gelişmeler sağlanmıştır. Örneğin 
FİSKO - Birlik tarafından üreticiyi güçlendirme kre
disi olarak 1976'da 350, 1977'de 500 milyon Türk 
lirası kredi verilmişken, bu rakam 1978'de 900, 
1979'da yine 900 milyon Türk lirasına ulaşmıştır. 

Kişi başına verilen kredi FİSKO - Birlik ortak
ları için teslim edilen ürün tutarının 1977'de '% 30'u 
iken, 1978'de % 45'e, 1979'da \% 50'ye çıkarılmıştır 
ve yine 'ilk kez. bu son iki yıllık dönemde FİSKO -
Birlikte ortak olmayan fındık üreticileri için, FİS
KO - Birliğe fındık teslim etmeleri koşulu ile, 
teslim ettikleri ürünün % 15'i değerinde kredi veril
mesi, uygulanması ilk kez başlatılmıştır. 

Bütün bunlar takdirle karşılanması gereken olum
lu girişimlerdir ve üreticinin tefecinin elinden Kurta
rılması yolunda ciddi tutarlı adımlardır. Ama sanı
rım ki, bunların yeterli olduğu henüz söylenebilir 
değildir. Çünkü, bir yandan FÎSKO - Birlik dışın
daki kredi kurumları, tarım kredi kooperatifleri eliy
le verilen krediler, şu anda Ziraat Bankasına bir öl
çüde artırmış olmasına karşın, halen yetersizdir. 

Öte yandan, çeşitli sosyal ve ekonomik neden
lerle FİSKO - Birik üyeliği, son derece yaygın ölçü
ye henüz fındık üretim bölgelerinde ulaşmadığı için, 
bu yeni düzenlemelerden yararlananların sayısı bir 
ölçüde yine sınırlı kalmaktadır. Onun'için, FİSKO -
Birlik üyeliği üreticiler için biran önce özendirilme
li, geliştirilmeli, yaygınlaştırılmaya çalışılmalıdır. Bu 
yapılırken, üreticilerin FİSKO - Birliğe fındık tesli
mini kolaylaştırıcı yöntemler sağlanmalıdır. 

Bugünkü vergi uygulaması, üreticinin FİSKO - Bir
liğe ürün teslmim özendiren değil, engelleyen bir 
biçimde ortada görünmektedir. Vergideki tarımsal 
bağışıklık sınırının bir haklı ölçüde artırılmasının ya-
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m sıra, öyle sanıyorum ki, yasal düzenlenmeye gerek 
olmaksızın, yurttaşın vergi ödemesini 'kolaylaştırıcı ye
ni yöntemlerle de bu engel, bir ölçüde olumsuzluğu 
giderilebilir hale getirilebilir. Fındık bölgesinde yaşa
mı yakından bilen bir insan olarak söylüyorum, 
biran önce de getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, findik ürününün taban fi
yatı - ki, bu fiyat destekleme alımlarıyla belirtilmek
tedir - yakın yıllara değin hep bilimsel verilerden 
uzak bilgi ve amaçlarla saptanmıştır. Üreticiler, ken
dilerini doğrudan ilgilendiren bu konuda söz ve ka
rar sahibi yapılmamışlardır. Yakın yıllara değin bu 
fiyat üzerinde en belirleyici etken, fındığın üretimin
de alınteri olmayan, ama onun ticaretini yapan, onun 
gelirinden önemli pay alan çok dar bir çevrenin 
özel tercihleri olmuştur. Bu. çevrelerdir ki, onlara 
«'Fındık üreticisinin sırtındaki alsalaklar deyimini 
kullanmak sanıyorum haksizlik olmayacaktır. Yıllar 
boyunca iktidarlara fındık fiyatını kendi tercihleri 
doğrultusunda dikte ettirmişlerdir. 

Taban fiyatı politikasında bu çarpık oluşum, ilk 
kez 1974 yılında Cumhuriyet Halk Partisi - Milli Se
lâmet Partisi Hükümeti döneminde aşılmıştır, ilk 
kez o yıl sanıyorum % 43'e varan bir oran artışıy
la findik üreticisi alınterinin karşılığını önemli öl
çüde almak olanağına kavuşmuştur. 1975 - 1976 yıl
larında fındık taban fiyatlarında, bir kibrit fiyatı 
kadar, sanıyorum bir kibrit fiyatının yarısı kadar 
artış olmuştur; 50 kuruş. 1977 yılı seçim yılı idi, 2 
liralık bir artış olmuştur; 1977 yılı sonunda 1978 yılı 
başında fındık taban fiyatları 16.50 lira iken, 1978 
ürün mevsiminde 23,5 liraya; 1979 yılında da 50 li
raya çıkarılmıştır. Yani, son iki yıl içinde yine olum
lu bir gelişmeyi burada şükranla anmak istiyorum. 
Fındık üreticisi, dünya fiyatlarına uygun, maliyet 
hesaplarına uygun, rekolte tahminlerine uygun ciddi 
bir fiyata rakamsal olarak oransal olarak kavuşturul
muştur. 

Üstelik olumlu bir gelişim olmuştur bu son iki 
yıl içinde; üretici kuruluşlarının eğilim ve istekleri, 
fındık fiyatları saptanırken olabildiği kadar gözönün
de tutulmuştur; fiyat tespitinde üreticilerin söz sa
hibi olmasının yolu açılmıştır. Bu yolun geliştirilme
si şarttır. Taban fiyatının bilimsel verilerle saptanacak 
maliyet, rekolte, pazar olanakları gibi temel etken
ler gözönünde tutularak dengeli ve kararlı bir yön
teme kavuşturulması, üretici ile, üretici (kuruluşlarıy
la birlikte saptanması şarttır. Bugün ve bundan son
ra görev alacak sayın hükümetlerin, bu yöntemler

den geriye dönüşe izin vermeyeceklerini umduğumu 
hiç olmazsa belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün fındık piyasasında iki 
temel alıcı vardır: FİSKO - Birlik ve tüccar. Ve fın
dık, dünya piyasasında, i% 75 oranında, yani birin
ci sırada Türkiye'nin egemen olduğu belki tek ürün
dür. Bu nedenle, rasyonel bir sürüm politikası uygu
landığı takdirde, dünya fiyatları her mevsim boyunca 
sürekli yükselmekte ve bu yükselişin, genellikle fın
dığın, üreticinin elinden çıktığı dönemlerde hızlandı
ğı görülmektedir. Yakın yıllarda geliştirdiği uygula
masıyla FİSKO - Birlik, dünya 'fiyatlarındaki bu ar
tışı önemli ölçüde gerçek sahibine-, yani üreticiye ak
tarmakta; oysa tüccar, ikinci alıcı tüccar, bu farkı üre
ticiye yansıtmamaktadır. Bu işleyişin ne denli ada
letsiz, ne denli haksız kazançlara yol açtığı ortada
dır ve bu işleyişle üretici fındık köylüsünün emeğinin, 
alinterlinin nasıl sömürüldüğü ortadadır. Son yıllarda 
bu sömürü oranının azaltılması açısından fon uygu
laması başlatılmış ve ciddi biçimde geliştirilmiştir. 
Ancak, bunun yeterli olduğunu söylemek kanımca 
mümkün değildir. Bizce, fındığın dünyada en başta 
Türkiye'de üretilmesi, dünya ticaretinde bu konuda 
ve belki tek konuda Türkiye'nin birinci sırayı koru
yor olması, fındığın ülkemizde sayısı 4 milyonu aşan, 
5 milyona her gün ulaşan bir insan kesiminin, bir 
toplum kesimlinin doğrudan geçimini ilgilendirmesi 
gözönünde tutularak, fındık dışsatımında FİSKO-- Bir
lik tek yetkili kılınmalıdır. 

FİSKO - Birlik doğrudan devlet değildir değerli 
arkadaşlarım, 100 bini aşkın fındık üreticisinin örgü
tüdür, devletle halkın bir örgütte bütünleşmiş, kay
naşmış olmasının yarattığı bir oluşumudur. FİSKO -
Birlik son yıllardaki uygulama ve işleyişiyle, üreti
cinin de, ülkenin de yararını koruduğu ortada olan 
bir kurumdur. Pazar bulma konusundaki ciddi giri-
şimlerii, tüccarın fındığını satmasını beklemeksizin ve 
tabiatıyla Avrupa pazarlarını, geçmiş yıllarda olduğu 
gibi doyurmasını beklemeksizin, hemen Eylül - Ekim 
aylarında dışsatıma açılışı ve yeni pazarlar yaratma 
politikasıyla ülkemize sağladığı dövizi önemli ra
kamlara ulaştıran bir kuruluştur. 1975 - 1976'da 149 
milyon dolar, 1976 - 1977'de 198 milyon dolar, 
1977 - 1978'de 242 milyon dolar iken, PİSKO - Bir
lik eliyle yurdumuza giren döviz miktarı, son yıl
lardaki FİSKO - Birlikin yeni politikası dolayısıyla 
1978 - 1979'da 321 milyon dolara ulaşmıştır bu ra
kam. Sanıyorum içinde bulunduğumuz yıl 400 mil
yon dolara ulaşması beklenmektedir ve FİSKO - Bir
liklin bu olumlu yeni pazarlama anlayışı nedeniyle, 
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1975'te fındık ihraç fiyatı 160 'kental/dolarken, 1976' I 
da 176, 1977'de 210, 1978'de bu rakam 233 ken
tal/dolara ulaşmıştır. 1979'da ise, FİSKO - Birliğin 
bu olumlu politikası sonucunda, şu tarihlerde sanıyo- I 
rum 385 kental-dolara kadar yükselmiştir. I 

Değerli arkadaşlarım, özel kesimin bu yıl ekono- I 
mimize fındukltan katması beklenen döviz miktarı ya- I 
nılmıyorsam 100 milyon dolar civarındadır. Bu da I 
göstermektedir ki, FİSKO - Birlik esasen fındık pi- I 
yasasında çok etkili bir durumdadır. Özellikle ka
buklu ve iç fındık dışsatımında tek yetkili kılınmasın- I 
da, burada bir polemik konusu yapmaktan kaçındı- I 
ğım çok ciddi yararlar vardır. I 

Özel kesimin fındık piyasasından tümüyle, dış- I 
satım piyasasından tümüyle çıkarılması değildir amaç- I 
ladığım. Özel kesim de işlenmiş fındığın dışsatımına I 
yöneltilürse, öyle sanıyorum ki ülke ekonomisi açı- I 
sınıdah da, bölge ekonomisi açısından da daha yarar
lı bir işlevi yükleniyor olacaktır. I 

Belirlemek istiyorum ki, - isterseniz itiraf sayabi- I 
lirsiniz - bu konu son Hükümet döneminde, 1978 I 
yılında Bakanlar Kuruluna gelmiştir. Ancak, bükü- I 
metin içinde bulunduğu dengeler, o dönemde böyle I 
bir kararın Çıkmasına olanak * vermemiştir. Bu Hü
kümet döneminde de böyle bir düzenlemenin geti- I 
rilmesini elbette beklemüyorum; ama önemli döviz 
kaynağı olan bir tarım ürününün, Türkiye Büyük I 
Millet Meclisinde, Millet Meclisinde politikası sap- I 
tanırken, bu düşüncemizi geleceğe ışık tutar umu
duyla tutanaklara aktarmakta yarar görüyorum. I 

Değerli arkadaşlarım, bu anlatmaya çalıştıkları- I 
mın büyük çoğunluğu yalnızca tepeden bir devlet 
uygulamasıyla sağlanacak konular değildir. Asıl üre
ticilerin, köylülerin tabandan yukarıya kendi örgüt
lerinde, kendi kooperatiflerinde demokratik yöntem- I 
lerle örgütlenmeleri artık kaçınılmaz bir gereksinme- I 
dir, çağdaş bir zorunluluktur. Böyle bir örgütlenme I 
iledir iki, üreticiler, fındık üreticileri, bütün üretici
ler de ürünlerinin verimli planlanmasında da, pazar
lamasında da doğrudan etkili olabilirler; kendi hak
larının, emeklerinin karşılığım, ülkenin siyasal yaşa
mında etkilerini, ağırlıklarını duyurarak kendileri ko- I 
ruyabilir, kendileri koruyabileceklerdir. 

Türk'iye'mizin sorunlarının pekçoğunun olduğu 
gibi, fındık ürününün ve üreticilerinin sorunlarının 
da, yine en başta halkımızın böylesine bir uyanışı, 
bilinçlenmesi ve bu bilinçlenme ile örgütlenmesinin 
çözeceğine içtenlikle inanıyorum. J 
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Bu Meclis Araştırmasının olumlu sonuçlar verme
si dileğiyle dikkatleriniz için teşekkürlerimi, Grubum 
adına ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Günay. 
Şahısları adına Sayın Ahmet Şener, buyurun efen

dim. 
AHMET ŞENER ' (Trabzon) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 

iSayın milletvekilleri arkadaşlarım tarafından ve
rilmiş olan, baş imza sahibi Memduh Ekşi ve 10 ar
kadaşının, fındılk konusunda Anayasanın 88 nci ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci ve 103 ncü mad
deleri uyarınca 'bir Meclis Araştırması açılmasını der
piş eden önergeyi bugün gördüm. Mahallinde, diğer 
arkadaşlarla, daha doğrusu orada bulunan örgütler
le (Fiskobirlik, Ziraat Odaları, Tarım Bakanlığının 
teşkilatlarıyla) bir araya gelerek hazırladilkları rapo
ru, komisyon marifetiyle huzurumuza getirmiş bulun
maktadırlar. 

Astada 9.9.1977 tarihinde verilmiş olan bu - öne
rinin bazı yönlerinin - bilhassa fiyat konusundaki -
aiktüaliıtesi bir parça ortadan kalkmış sayılmialkitadır. 
Yataz şu kadarını, hasbelkader bir tarım uzmanı 
olarak ve bilhassa bu konuda senelerce çalışmış bir 
arilcaidaşınız olarak ifade edeyim iki, bu raporda sa
dece ticari, ekonomik taraf ele alınmış, üretim tara
fı ve üretim tarafının da bir noktası, bir tahdit sök
üne bağlanmış: fakat, ekolojik durumlarına ve zirai 
durumuna pek ilişimemişitir. Tabiatiyle bu komisyo
nun teşekkül tarzı da bunu icap ettiriyordu; o da ay
rı bir husus. 

Sayın Başkan, Türkiye'de Artvin'den Ünye'ye ka
dar olan 'bölge, fındığın birinci standardizasyon böl
gesidir; Ünye'den Akçakoca'nın Kandıra kısmına 
kadar, Şile'ye fcadar (İstanbul - Şile'ye kadar) olan 
bölge ikinci standardizasyon (yani fındık standardi-ı 
zasyon) bölgesidir. Bu ve fındılk politikası, 1955'de 
- merkezi Giresun'dur - Fındık Araştırma İstasyonu 
marifetiyle yaptığım Türkiye çapındaki bir kongrede 
tespit edilmiştir; ama, bu fındık politikasının üzeri
ne, bilhassa tarım politikası ve fındık ticari politikan 
sı üzerinde yazılan, tespit edilen hususlar ortadadır; 
'birçoklarının arşivlerinde mevcuttur. Yalnız, öyle po
litikalar ortaya çıkmıştır ki, her şey, - bazen Anaya
sa dalhi - bir yere Mirken, buralar da 'itilmiştir. 

Türkiye'de fındık, ekolojik yönden, Trabzon, Gi
resun, Ordu ileri, diğer bir arkadaşımın söylediği gi
bi horizonıtal balkımdan, sahilden bin metre irtifaa 
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kadar yetişir; ama, en verimlisi, O -ite 250 metre ara
sıdır; ortalaması, 250 ilıa 500 metre irtifaıa kadar olan 
noktalar en verimi fındık sahasıdır. 

Arkadaşlarımız burada, haklı olarak, «hep fındık 
var da satışını ve ekonomisini düşünüyorlar...»! şunu 
söyleyeyim, İki, talban fiyatı, hangi hükümet zamanın
da veriıîıirse verilsin, iki seneliğine verilmiştir. İki se
neliğini toptan vermiş oluyoruz. Aslında fındıkta pe-
riyodisliıte, -; yani bir sene var, 'bir sene yok - mutlaik 
periyodisite yoktur; ama, iklim, ekoloji 'bakımından 
dikim, bakım noksanlığı nedeniyle, fakirlik nedenliy
le bir senede fındık var, bir senede yok. Onun için 
verdiğiniz fiyat ilki seneliktir. Bu, Türkiye çapında 
böyledir. 

Şimdi sayın arkatdaşılarım dkbloji bakımından bah
settiler : Türkiye'de bîr tarım üretim planı yoktur. 
Bu sene 'hükümetimiz bunu ibaışlatmııştı; herhalde bun
dan sonraki hükümet de onu inşallah devam, ettirir. 
Türkiye'de tarım üretim planı, başka bir deyimle, 
üretim deseni tespit edilmedikten sonra, bu kürsü
lerde çok laflar söylenir, bu kürsülerde çoik politi
kalar tespit edilir, bu komisyonlar çok çalışır ve bun
lar da arşive gider. Türkiye'nin neresinde ne yetişti
ğini planlamak lazımdır. Yalnız kanunlarda değil, 
Anayasanın 52 nıoi maddesi de sarihtir: 

«Tarımın ve çiftçinin 'korunması. 
Madde 52. — Devlet, halkın gereği gibi beslen

mesini, tanımsal üretimin toplumum yararına uygun 
olaıralk artırılmaisını sağlamak, toprağın kaybolmasını 
önlemek, (tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların 
emeğini değerlendirmek için gereken tedbirleri alır.» 

IBir arkadaşımız kullandı burada, Caydırıcı olarak, 
yani Sakarya'nın Düzce'sinde veyahut da Hendek'te, 
Akyazı'da fındık yetiştirmek, pancarın dönümde ver
diği miktarı düşünerek, patatesin orada yetişme mik-
töarını düşünerek elbette orada fındık yetiştirmek 
doğru değildir; ama bu Anayasanın bu maddesine gö
re, kanunla, «Falan yerde pancar, falan yerde zey
tin, falan yerde portakal yetiştireceksiniz» demek 
mümkün değildik. 

Ben burada o yörenin bir milletvekili olarak söy
lüyorum, bu kanunu defalarca teklif ettiler, bana im
zalatamadılar. Çünkü sarih; bugün tekel maddelerin
den başkası kanunla sınırlanamaz üretim bakımın
dan. Ancak, 1950 ile 1957 arasında bölge fındık is
tasyonu müdürü iken her yere beni gönderdiler, Ça
nakkale'ye, Bursa'ya; o yörelerde fındık olur mu, ol
maz mı diye. 3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununa 
göre kredi veriliyordu o zaman. Krediyi alacak, kam
yon alacak veyahut da çocuğunu evlendirecek... «Bu-
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rada fındık dur...» Hayır, orada fındık olmayacağı
na dair rapor verdim, bütün yöreleri gezdim ve ra
porlar verdim. 

İtalya'dan ve ispanya'dan misaller verilir... Bütün 
bu fındık bölgelerini senelerce gezdim ve orada bu
lunan fındık çeşidi başkadır; beynelmilel terimiyle 
«Oorillus colurna» dedikleri, oranın fındığının bir 
ağacı elbette beş, on kilo verir; yani bir ağacı dedi
ğim, bir ocağıdır, (mahalli tabiriyle) Bizim corillus 
maxima küçüktür; onun dönümden vereceği miktar 
çok azdır; ama dünyanın en kaliteli fındığı Giresun 
fındığıdır. Burada da, ticari bakımdan Giresun ve 
Levant diye ayrılmıştır. Bu, ticari terimdir, 33 sino
nimi Vardır, Karadeniz bölgesinde 33 çeşit fındık var
dır. Evvela sivri fındık gelir, tombul fındık gelir. Or-
du'nunki palazdır ekserisi de 'sakallıdır, kırdığınız za
man; arkadaşlar bilir, yani içindeki funlikülüsün ku-
ruyunca sakallı görülür. Pek ticari, parlak mahsulü 
yoktur; ama Giresun fındığı öyle değildir; dünyanın 
en meşhur fındıklarından bir tanesidir. Yağ nispeti 
% 66'dır. Tombul fındıktır; ama baktığınız zaman 
tombul ve sivri diye ayrılır; kırdığınız zaman, onun 
tespiti çok zordur. Türkiye'deki İsviçre ve Alman 
tüccarları alır, Ispanya'nun negrate fındığı ile karıştı
rır, «Giresun tombulu» diye İsviçre ve Almanya'da 
satar. Türkiye'de de bu varittir. Giresun fındığını pa
çal yapar, tombul fındık diye istediği yere satabilir. 
Ordu Milletvekilli arkadaşlarımız çok iyi bilir, aliv-
reli satışlar, daha çiçekte iken, erkek şatonlar salla
nırken, karanfiller dallarda iken alivreli satış yapılır; 
sorar marabaya, sorar fakir köylüye, «Karanfiller na
sıl?» «Beyim çokltür o, çoktur» der ki, kredi alsın fa
izle, «çoktur» der. 

Sübat ayında alivre satışlar başlar ve bu nedenle 
bu memlekette fındık politikasını tespit etseniz dahi, 
yarın, öbür gün, bu fakirlik devam ettiği müddetçe o 
politika dayanmaz. 

Sayın arkadaşlarım, bir şeyi söylemek isterim : 
Artvin'i veya Rize'yi Adana'dan domates taşıyarak 
besleyemezsiniz; her yörenin mutlaka tarım planla-
masınm yapılması zorunluğu vardır; Antalya'dan por
takal taşıyarak, bugünkü taşımacılıkla Erzurum ve 
Kars'ı besleyemezsiniz. O nedenle, mutlaka tarım 
planlaması yapılması zorunluğu vardır ve o zaman 
bir findik kanununa da ihtiyaç yoktur. 

O halde, kanun yaptığınız zaman, ben şimdi To
kat'ta fındık yetiştiriyorum, ben kendim yetiştiriyo
rum, kanununu da yapmışsınız; geldi ziraat mühen
disi dedi ki, «Sen bunu yetiştiremezsin!» Ne hakkın 
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var? Anayasanın 52 nci maddeci sarihtir; ben satma
yacağım, yetiştiriyorum ve yiyeceğim, komşularıma 
dağıtacağım. Bana bir şey söylebilıir misiniz? Hayır; 
kolay değildir. 

Yani şimdi, bir politikadır bu; mahallidir. Akça
koca'da 33 köy Vardır, 23 köyünde fındık kursu ver
dim. 23 köyünde, bunu sökebilir misiniz? Diyebilir 
misiniz «Kalite düşüktür» diye? Diyemezsiniz. Hatta 
bMm Karadeniz tarafından naklen gelen kişiler yük
lerinin arasına fındık çubuklarını da sokmuş getirmiş, 
yetiiştirmisjtir. Ormanı, çalılığı, fundalığı yok etmiş; 
daha doğrusu şöyle yapmış, evvela ocakları toplamış, 
fındığı dikmiş, büyüdükten sonra Ziraat teknisyeni 
geldi 1528 sayılı Kanuna göre, dedi ki, «Burası fındık 
mıdır, orman mıdır?« Ziraatçi baktı fındık ocaklarını 
gördü, «bu fmdıtır» dedi, kesti ormanı; fındık kaldı, 
yakıtı ormanı, böyle kaldı. Bunların gerçeğini bite
lim. 

Ekoloji ve tarım planlamasını bugün yapmadığınız 
müddetçe, bu mümkün değildir. Bir arkadaşımız, 
«Raporda vardır» dedi. Bu, çok güzel bir şey; ama 
kadastro mevzuudur. Bugün Türkiye'de toprak en
vanteri bilinmeden, Hazine toprağı bilinmeden, vakıf 
toprakları bilinmeden, şahıis toprakları bilinmeden ve 
tapu verilmeden topraklarımıza sahip olmamız müm
kün! değildir ve bugün toprak reformunun yapılma
sının da esas temeli budur. 

Orman - halk münasebetlerinde; ormanlarımızın 
miktarı 20 - 22 milyon hektar; tamam. 11 746 köy 
ihtilaflı halde olduğu için, Tapu Kadastro oraya gi
remiyor; 11 746 köy.. Neden?.. Bu memlekette daha 
biz orman kadastrosunu yapamamışız; dünya ise şöy
le yapmış; ekip gezdirerek değil, harita üzerinde yap
mıştır. Söyledim ormancı arkadaşlara bunları. 

BAŞKAN — Sayın Şeper, süreniz dolmuştur, lüt
fen toparlayın. 
, AHMET ŞENER (Devamla) —Biliyorum Sayın 

Başkan, dolmuştur, iniyorum. 

Bu konuda bu gerçekleri bilmeden, istirham edi
yorum, raporun «Tarım planlaması!» kısmı noksandır. 
Elbette ki, arkadaşlarıma müteşekkirim; bu kısmını 
bulmuşlar, bu kısmını yapmışlar, o da ilave edilmek 
suretiyle, bu fındık politikasını, çay politikasını,, zey
tin politikasını, narenciye pol'Mkasını, üzüm ve pamuk 
politikasını tespit etmek gerekir. Bu bir yatırımdır; 
fındık bir yatırımdır, kolay kolay sökemezsiniz, bir 
sene olmadı mı bunu söküp atamazsınız; ama buğday 
bir sene olmadı mı, söküp başka bir şey ekersiniz, 
bunda öyle değil. 

Onun için, bu konuda Tarım Bakanlığının - bil
hassa söylüyorum - tarım planlamasının ele alınması
nı ki, ele alınmıştır zannediyorum; öyle idi ve üzerin
de bir hayli görüşmeler de oldu ve bunu her gelen 
hükümet mutlaka temelinden yıkmak değil, yani on
lar yaptı, biz burasından değil, bıraktığımız yerden 
devam etsinler, bu memleketin tarım desenini ortaya 
çıkartalım. Aksi takdirde, bu politikaları burada nu
tuklarla tespit etmek mümkün değildir ve bu mil-
letli beslemek de mümkün değildir. 

Saygılarımla. (CHP sırasından alkışlar) 
BAKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Komisyon, söz istiyor musunz efendim?.. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Ordu Milletvekilli Sayın Memduh Ekşi ve 10 arka
daşı, fındık konusunda Anayasanın 88 noi, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasını istemişlerdir. 

Bunun üzerine teşekkül eden Komisyonumuz; çok 
derin, çok titiz bir araştırma yapmıştır. 

Komisyonumuzun bu konudaki hassasiyetini ve 
yapmış bulunduğu araştırmanın ehemmiyetini siz
lere anlatabilmek için, Komisyonumuz kimlere, han
gi müesseselere, resmi ve gayri resmi hangi kuruluş
lara müracaat ederek onların fikir ve görüşlerini al
mıştır, tek tek ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Fındık Tarım Satış Koo
peratifleri Birliği Başkan ve üyeleri, Fisko Birlik Ge
nel Müdürünü temsilen Muavini, Giresun Ticaret 
Borsası temsilcisi, Giresun Ticaret Odası temsilcile
ri, Giresun Orman Başmüdürlüğü temsilcisi, Gire
sun Teknik Ziraat Müdürlüğü yetkilisi, Karadeniz 
Fındık İhracatçılar Birliği temsiMsi, Giresun İhracat 
Baskontrolörü, Giresun Ziraat Bankası Müdürü, Gi
resun Fındık Araştırma • Enstitüsü Müdürü, Fındık 
Kırma Fabrikası temsilcileri, Giresun Muhtarlar 
Demeği Başkanı, Ticaret Borsası temsilcisi, Ticaret 
Odası Başkanı, Ordu Ziraat Odası Başkanı, Giresun 
Orman Başmüdür Muavini, Ordu Teknik Ziraat 
Müdürü, Ordu Ziraat Bankası Müdürü, Sagra Gıda 
Sanayin ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü, 
Ordu Fındık Tarım Satış Kooperatifi Müdürü, Per
şembe Kazasının Efirli Köyü Muhtarı, Fındık Ta
rım Satış Kooperatifi İdare Meclisi Reisi, Ünye Zi
raat Odası Başkanı, Terime Ziraat Odası temsilcisi, 
Ordu Esnaf Dernekleri temsilcisâ, bir üretici uzman, 
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Terimle Ticaret Odası temsilcisi ve Belediye Başkanı, 
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı, Terime Fisfco Bir
lik Yönetim Kurulu Başkanı, Terme Tarım Kriedli 
Kooperatifi Başkanı, Terme Ziraat Teknisyeni, Çar
şamba Ziraat Teknisyeni, Çarşamba Köy Birlikleri 
Başkam, Sialmsun Tekniık Ziraat Müdürü, dinlemiş 
olduğunuz fikir ve mütalaalarına müracaat ettiğimiz 
Ikuruluşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bunu şu maksatla söyle
dim: Şahsı adına son konuşmayı yapan ve bu konu
larda derin vukufiyetine inandığım değerli arkada
şım Ahmet Şener buyurdular iki, bu bir politikadır 
mahalli bir politikadır. Yani Karadeniz milletvekil
leri veya fındık istihsal öden sair bölgelerin miletve-
Ikilleri sadece seçmenlerim' veya kendi mıntıkalarımın 
balkını memnum etmek için böyle bir önerge vermiş
lerdir ve Komisyon da bu önergeyi bu açıdan tet
kik etmiştir,; Ben değerli arkadaşımın, «Bu bir poli
tikadır, mahalli politikadır» talbirinden bunu anladım. 
Onun için ıbu araştırmamızda kimlere müracaat et
tiğimizi, sizi yorarak ifade etmek mecburiyetinde 
kaldım-

Hemen sözlerimin başlangıcında arz etmek iste
rim kli, bu, mahaİli politikayla en küçük alaka ve 
münasebeti dahi olmayan fevkalade ehemmiyet at
fettiğimiz bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Grubu aidi
ne konuşan Sayın arkadaşımız Bahri Dağdaş'a, ma
ziyi hatırlattığı için, mazide bir olayı hatırlattığı için 
teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum1. Hakika
ten, 1966 yılında Sayın Bahri Dağdaş'tan rica ettim, 
Karadenizde fındık müstahsillerini diinılemıesiini ve 
Ordu'da yapacağımız büyük bir toplantıya katıl-

• masını kendisine söyledim. Ordu'ya kadar teşrif et
tiler ve Ordu'da daha hükümetin kararı olmadan, 
«1966 yılı fındık fiyatları 5 liradır» dlemek suretiyle, 
daha Bakanlar Kurulunun kararı ortada yokken bu 
rak'aımı ortaya atarak ve arkasmdian da Balknlar Ku
rulundan bu kararın çılkimasını temin etaıek suretiy
le Karadeniz halkına büyük hizmeti geçmiştir. İs
mimden bahsettiği için ben de bunu böylece ortaya 
'koymak mecburiyetinde kaldım, daha doğrusu vic
danlı bir görev saydım. Kendilerinle, bu geçen hizme-
Itinlden dolayı huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç 
(biliyorum. 

Yalnız, değerli arkadaşımız, yanlış anlamamış 
isem, o tarihlerde şahsi görüşümüzün findik sahala
rımın tahdit edilmemesi istikaımetinde olduğu yolun
da, /Bilmiyorum, aradan çok zaman geçti, aradan ay
lar yıllar geçince insian daha fazla tecrübe sahibi olu-
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ı yor. Bilmiyorum, o tarihte belki kendisine «fındık 
bölgeleri tahdit edilmemelidir» dliye 'bir fikir serdet-
ımiş olabilirim; ama huzurlarınızda raporu görüşül
mekte olan Komisyonun Başkanı sıfatıyla, yapmış 
olduğumuz çok derin ve ince bir tietkikatın sonucun
da tahassül eden kanaatini, o günkü kanaatime ay
kırı düşmüş ise, bunun fevkalade yadırganacak bir 
yönünün olmaması gerekir. 

Değerli arkadaşımız, Adalet Partisi Grup Sözcü
sü buna imkân olmadığını; yani fındık sahaları
nın «Sen şuraya fındık dikebilirsin, bu sahaya fın
dık dikemezsin» şeklinde emredici bir yöntemle tah
didinin mümkün olmadığını ifade buyurdular. 

Değerli larikadaşımız, tahmin ediyorum Komisyo
numuz raporunun bu hususa müteallik bölümünü in
ceden inceye tetkik etmek imkânını belki bul amalin ıs
lardır. Ben şimdi yüksek huzurlarınızda Komisyonu
muzun bu husustaki görüşünü, Komisyonumuz ra
porundan, ehemmiyetine binaen tekrar okumak is
tiyorum : 

Değerli arkadaşlarım; «Komisyonuımuz, fikir, 
mütalaa ve tecrübesine müracaat ettiği yetkili kuru
luş, müessese, teknik bilgi sahihi yetkililerin beyan
larını, uzman kişilerin, üretici temsilcilerimin görüş
lerini ve resmi belgeleri ince bir tetkike tabi tutarak 
başka ürün istihsalinle imkân verebilecek taban ara
zilerin fındık istihsalinin dışında bırakılması görüşü
ne varmıştır.» 

Yani, değerli arkadaşlarım, «Taban arazide fın
dık istihsalinin dışında başka bir mahsul yetiştiril-
rnıesii mümkün ise ve o mahsule daha fazla ehemmi
yet atfı mümkünse, bu sahalar fındık dikim sahala
rının dışarısında bırakılmalıdır!» denilmektedir. 

Ayrıca, bu sınırlandırma, dünyanın fındık ihtiya
cını karşılayabilecek bir potansiyele sahip bulunan 
ve tabiat yapısı olarak başka ürün yetiştireımeyen 
klasik findik bölgesi menfaatlerinin dikkate alırarnıası 
ve ekonomik tedbirlerle ekonomik bir sınırlandırma 
hüviyeti içinde olmalıdır. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkada
şımız ıda, esasen öz olarak konuşmalarında, bu sı
nırlandırmanın ekonomik bir sınırlandiıitma hüviyeti 
içerisinde bulunması lazım geldiği konusuna temas 
etmişlerdir ve böylece Komisyonumuzla, Sayın Cum-

yhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün bu husustaki gö
rüşleri arasında tam bir mutabakat olduğu kanaatini 
taşıyoruz. 

Değerli arikadaşlarıım, bu konunun fındığın ken
di ekolojik şartları içerisinde ele alınması lazım 
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bir konu olduğu, raporumuzun diğer bölümle
rinde uzun uzun izah edilmiştir. 

Fındık sahalarının tahdidi konusunda Komisyo
numuz esasen ittifak etmiş bulunmaktadır. Bununla 
üîgili kanunların bir an evvel Meclisten geçirilmesi 
hususunda Komisyonumuzun bir temennisi de var
dır. Esasen, fındık tarımı hakkında kanun tekliflinin 
1 ncıi maddesinde, Sayın Nizamettin Erfcmen ve ar
kadaşları tarafından verilen ve komisyonlardan ge
çen bu teklifin 1 mci maddesinde aynen «Türkiye'de 
yeniden fındık bahçesi kurulması Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Baikanbğının iznine bağlıdır» denilmek
tedir. Ve davamla, .«Ekonomik ve ekolojik icaplara 
bağlı kalınarak verilmesi zorunlu olan bu iznin şart
ları, verilecek beyannamenin esasları, kontroUerinin 
nasıl yapılacağı, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı, iKöy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Top-
ıraik Su Genel Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığının 
müşterek hazırlayacakları yönetmelikle saptanır» 
demlnektedir. 

Değerli 'arkadaşlarım, Komisyonumuzun bu ra
porunda fındık sahalarının tahdidi konusuyla ilgili 
bölümle bu Kanun Teklifi arasında tam bir paralel
lik vardır. O itibarla, Adale/t Partisi Grup Sözcüsü 
Sayın Bahri Dağdaş arkadaşımızın, Komisyonumuz 
raporunu belki bir ölçüde yanlış anladığı kanaati 
bizde doğmuş bulunmaktadir. Meselenin esasına gi
rersek, Sayın Adalet Partisi Grup Sözcüsü yle Komis
yonumuzun görüşü arasında fevkalade derin bir 
fark olmadığı neticesine de varmak mümkündür. 
Fındık yetiştirilmesine, fındıktan gayri daha kıy
metli mahsul yetiştkilmesine elverişli bulunan saha
larda bu mahsullerin yetiştirilmesine özendirilmesi 
hususu elbette ki, hükümetlerin takip edecekleri bir 
poltiika olacaktır; zaten Sayın Bahri Dağdaş da bu
nu söylemek istiyorlar: «Sınırlandırrnıa yerine, fın
dık ürünün dışında ürün yetiştürıi'İmesine elverişli sa
halarda, bu ürünlerin yetiştirilmesini teşvik etmek 
suretiyle belki böyle bir sınırlandırılmaya gidilebi
lir» diyor M, aşağı yukarı özü itibariyle, Komisyonu
muzun fikrine yaklaşık bir fikir serdetmiş olduğu 
kanaati Komisyonumuzda hâkim olmuş bulunmak
tadır 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi
nin Sayın Sözcüsü, «Son 2 yıldan beri Karadeniz 
fındık müstahsilinin yüzünün güldüğünü» ifade et
tiler. Komisyonumuzun raporu her ıtürlü politik dü
şüncenin dhşında, daha doğrusu poltik düşüncelerin 
dışında kalınmasına özen gösterilmek suretiyle ha

zırlanmış bir rapordur.. Eğer -bu raporla fiili durum 
arasındaki farka işaret etmek lazım gelirse, bakınız 
bu raporumuzda uzun izahlardan sonra, «Fındık fi
yatları en geç Temmuz ayı başında mutlaka ilan edil
melidir» demişiz. -Bu görüşe muhalefet eden hiçbir 
arkadaşımız da çıkmamış. 

Şimdi, Sayın Cumhuriyet Halik Partisi Grup Söz
cüsünden sormak isterim: Bu yıl fındık fiyatları, fın
dık pazara indikten sonra ve hatta harmanda kuru
yup, pazarda da tekrar sahilde betonların üzerinde 
kurutulduktan sonra ilan edilmiştir. Halbuki, Ko
misyonumuzun raporunda, bunun temmuz ayının 
başında İlan edilmesi lüzumuna işaret edilmiştir. Hü
kümetlerin, bizim hazırladığımız 'bir rapora ittiba et
mek mecburiyeti elbette ki, yoktur; yani, «Komis
yon olarak böyle bir rapor getirdiniz, biz de size uya
lım» demek mecburiyetleri yoktur; ama meseleyi 
politik iaçıdan .değerlendirmek icap ederse biz de de
niz ki, gerçek )bu iken, uyulması lazım gelen husus bu 
iken, dünün hükümeti, yanii Cumhuriyet Halk Par
tisi buna riayet etmemek suretiyle Karadeniz müs
tahsilini sıkıntıya sokmuştur. 

Bir de Sayın Sözcü (değerli arkadaşımız, bu güç
lendirme kredisinin kendi hükümetleri tarafından 
âdeta ihdas edildiğini, miktarlarının tevsi edildiğini 
İfade ettiler. 

MıBMDUH EKŞt (Ordu) — Yükseltildiğini söy
ledi, 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL ŞENSOY (Devamla) — Halbuki, değerli ar
kadaşlarım, 1966 yılında Sayın Bahri Dağdaş Tarım 
Bakanı iken ve Ordu'ya teşriflerinde dönüşünde - hiç 
unutmuyorum - bendenize, güçlendirme kredisi adı 
altında Ziraat Bankasından 70 milyon Türk Lirası
nın Karadenize, müstahsile verilmek üzere gönderil
diğini müjdeledi. Esasen, bu güçlendirme kredisi ta-
ıbirinin mucidi Sayın Bahri Dağdaş'tır ve Adalet 
Partisi hükümetleri zamanında bu güçlendirme kre
disi faaliyeti geliştirilmiş bulunmaktadır; ama son 
zamanlarda bunların nüktarı artırılmıştır; bunları 
şükranla kaydederiz. Adalet Partisi hükümeti olma
mış olsaydı 1965'te, 1966'da, 1967'deki miktarla mı 
kalacaktı bu güçlendirme kredisi? Belki Adalet Par
tisi iktidar olmuş olsaydı, 1978 - 1979'da Cumhuri
yet Halk Partisi Hükümetinin fındık müstahsiline 
tanımış olduğu kredi miktarını daha yüksek seviye
ye çıkaracaktı. 

O itibarla, Komisyonumuz raporunda esasen bu 
kabil meselelere hiç girmemişiz, mümkün mertebe 
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girmek istemıiyoruz; ama lütfedin de, Bahri Dağdaş' I 
in hakkımı da teslimi edelim. 

Değerli arkadaşlarım!, Komisyonumuzun raporu 
hakkımda değerli fikirler ve görüşler serdeden Milli
yetçi Hareket Partisinin ve Mliıllii Selamet Partisinin J 
sözcülerine huzurlarınızda teşeikkür ediyorum. Ra
porumuzu çok ince ıbir tetkikten geçirmek suretiyle 
değerli fikirler serdettiler. I 

Bir hususa daha işaret etmek listiyorum değerli 
.arkadaşlarım., Ahmet Şener arkadaşımız, «Tarım 
planlaması yönü bu raporda hiç ele alınmamıştır;» I 
dedi ve arkasından ilave etti, «Bs'asen Komisyonun I 
tarzı terekkübü de bunu icap ettiriyordu» dedi. 

Sayın Ahmet Şener arkadaşımızın fındık konu
sunda yetişkin bir uzman olduğunu kabul etmemek I 
mümkün değildir; bunu, elhak bunun böyle olduğu- I 
nu kabul ederiz; ıama, Anayasamıza, İçtüzüğümüze 
göre teşekkül eden Komfeyonun neresi noksan ol
muş veya hangi şekilde teşekkül edecekti de, o şekil- I 
de teşekkül etmemiş ve bundan dolayı da konunun I 
tarım planlaması yönü ele lalınmamış? Bunu Komis- I 
yon Başkanı sıfatıyla anlayamadığımı yüksek huzur- I 
larınızda ifade etmek isterimi. Belki Ikendimi anlama- I 
ya zorlasam, şöyle bir neticeye Varmak mümkün ola- I 
çaktır; Sayın Ahmet Şener arkadaşımız her halde I 
şunu demek istiyor: Şayet, Komisyonun azalarının I 
tümü Cumhuriyet Halk Partili olsaydı, belki bu ta- I 
rım planlaması yönü Cumhuriyet Halk Partisinin I 
anaprogram ve hedeflerime uygun şekilde ele alınır- I 
di. 

AHMET ŞENER (Trabzon.) — Hiç de öyle de
ğil. O, Tüzüğe aykırı olurdu, I 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL ŞENSOY (Devamla) —• Ama, değerli arka- I 
daşımızın böyle bir düşünce serdetmesi de mümkün I 
değildir, çünkü buna Anayasa ve İçtüzük hâkimdir. I 
Şayet konuşmıalarında bu hususu vuzuha kavuştur- I 
muş olsalardı, rahatlıkla bize direktif verici, yani I 
Komisyonumuza ışık tutucu bir yol gösterselerdi, | 
tarım planlaması nofctali nazarından, bu hususu da I 
atide işe yarar bir husus olarak Komisyonumuzun I 
dosyalarına veya Millet Meclisinin zabıtlarına tescil I 
ettirmiş bulunurduk. j 

DeğerHi arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi I 
Sözcüsü ayrıca bir hususa daha temas etti: «Adalet 
Partisi hükümetleri zamanında veyahut Koalisyon I 
hükümetleri zamanında fındığa 50 kuruş, 1 lira gibi, 
bir 'kibrit parası dahi olamayacak artışlar reva görül- I 
müştür.» Meseleyi bu açıdan ele alırsak, yani, «Adla- 1 
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let Partisi hükümetleri fındığa 50 kuruş vermiştir, 
biz ise buna 20 lira, 25 lira verdik» derlerse, alacak
ları cevap şundan ibaret olur : Biz, 50 kuruş verdi
ğimizde doların değeri 19 lira 75 kuruş idi, dolar bi-
lahara 25 liraya çıktı, larkasından 35 likaya çıktı, fın
dığa bu sene 37^5, Fıisıko Birliğin kararıyla 40 lira 
bir asgari fiyat verildi. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — 50 lira oldu 
sonra< 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL ŞENSOY (Devamca) — Aziz arkadaşlarım, Cum
huriyet Halk Partisinin ıslayın sözcüsü düyor ki, «Ada
let Partisi hükümetleri zamanında faizcilerin zul
müne, hışmına uğramış vatandaşlarımız, Allaha bin 
şükür Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu zu
lümden kurtarıldılar» 

Şimdi soruyorum değerli arkadaşımla: Fındığa 
40 lira kıymet koydunuz, aradan 15 gün, 20 gim geç-1 

tikten sonra bunu 45 lira yaptınız, müstahsil vatan
daş fındığını 40 liraya -salttı. Kime sattı? Serbest pi
yasaya sattı.; 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — FİSKO Birli
ğe sattı. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU (BAŞKANI KE
MAL ŞENSOY (Devamla) — Siz diyeceksiniz ki, 
efendim niçin serbest piyasada fındığınızı sattınız? 
Kooperatife vermiş olsaydınız, aradaki 5 lira farkı 
alacaktınız, mağdur edilmemiş lOİaeaktınızt 

Bunun cevabı gayet basit değerli arkadaşlarım. 
Bunun cevabını bilmemezlükten gelmek, memleketin 
gerçeklerini bilmemek demektjir. Kooperatife ortalk 
olmayan veya kooperatife ortak olma niteliğimi haiz 
olmayan herhangi bir vatandaşımızı, müstahsilimizi 
o zaman Devlet kendi himayesinden ayırmış bulunu
yor ki, bu da Anayasanın 2 nci maddesine aykırı 
düşmektedir. Benim (kooperatife ortak olmamı, mut
laka ortak olmamı 'bana emreden bir kanun hükmü 
ortada mevcut değil; hür kooperatifçilik noktai nâ  
zarından meseleye bakarsak, ben müstahsil olarak 
kooperatife ortak oluyorum veya olmam. Efendim, 
biz bununla bütün müstahsili, fındık müstahsilini 
kooperatife ortak olmaya zorlamış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, lütfen toparlayın, 
müddetiniz dolmuştur. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Zaten Komis
yon adına konuştu, AP adına devam ediyor. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL ŞENSOY (Devamla) — Hay hay efendim. 

Bu fikre de iltifat etmek mümkün değildir. Peki, 
ben size şimdi soruyorum; tüccar 40 liraya fındık 
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aidi, 15 gün sonra 45 liıraıyaı farildik sattı. Hani tefe
ci, aracı müstahsili ezen insanlar olmayacaktı? 

Bununla da yetiniJimedıi, 1 ay soruna fındık 50 li
raya çıkarıldı. Ben die şimdi size müstalhsil görüşüy
le müstahsil zaviyesinden şunu sormak isterim; Ma
dem bunun 50 İra olması Arnikanı vardı, bunu 1 ay 
önce niçin yapmadınız? 

Dünyada cereyan eden fiyatta-... 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Efendim, fi

yatlar yükseldikçe yükseltiliyor, farklar fonda top
lanıyor. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL ŞENSOY (Davamla) — «Şu veya bu sebepler 
dolayısıyla biz bunun ibeffi ıbir bölümünü fona aldık, 
o 'itibarla ne yapalım, 10 İlim zarar ettiniz»; İşte bu
nu diememeniz iktiza ederdi Cumlhuriyet Halk Partir 
si olarak. Esasen Komisyonumuz fonun karşısında 
olduğunu, fonun adil ıbir yönteme bağlanması l'aızım 
geldiği hususunu da raporuna dercetrniş bulunmak
tadır; yani bununla haddizatında Komisyonumuz ra
porunun bir ölçüde dışına çıkmış oluyorum; ama bu 
dışa çıkışa beni zorlayan Cumhuriıyet Halk Partisi
nin Sayın Grup Sözcüsünün beyanlarıdır. Komisyon 
Başkanı sıfatıyla o beyanlara cevap vermek mecbu
riyetindeyim; daha doğrusu o zamanın Sayın Ticaret 
Bakam da buradadır, Karadeniz müstahsili, alın te
riyle biriktirmiş olduğu paralanndaın her kilo başına 
sizden ileride 10 lira isteyecektir. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ördü) — Üreticinin bü
tün istediklerini veririz. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL ŞENSOY (Devamla) — Istayecektir, çünkü 
50 lira yapma imkânı mevcutken bunu yapmadınız. 
«Efendim biz hiç uyarılmadık da» diyemezsiniz. Yi
ne bu kürsüde gündem dışı bir konuşma yapmak su
retiyle 1979 fındık mahsulüne 55 lira fiyat verilmesi 
lazım geldiğini şahsi görüş olarak ifade etmiştik; za
man 'bizi doğrulamış bulunmaktadır. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Siz 1974'de 
14 lira istediniz, 2 yılda 18 liraya dahi çııkamadınız. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bitirinJiz. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE-

MAL ŞENSOY (Devamla) — Çok değerli arkadaş
larım, konuşmamı bitiriyorum. 

Evvela, değerli fikir, görüş ve mütalaa serdeden 
arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ederim. Ko
misyonumuz raporunun leh ve aleyhinde konuşan 
arkadaşlarımızın fikir ve mütalaaları bizim için her 
yönüyle değer taşımaktadır. 

19 . 11 .1979 O : 1 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Bahri Dağdaş, siz Komisyon Başkanının, 

fındık sahalarının tahdidi konusundaki sözlerinizin 
yanlış anlaşıldığını... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Tavzihini... 
BAŞKAN — Tavzihini... 
Sadece bu husus için buyurun. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; hepinizi hürmetle selamlarım. 
Komisyon Başkanı «bizim raporu iyi tetkik et

mediğimizi beyanla, yoksa Sayın Dağdaş da bizim 
fikrimizdedir» şeklinde bir kelam etmiş, ben yok
ken. Öyle midir, değil midir bilmiyorum. Hemen şu
nu söyleyeyim ki, ben Komisyon raporuna iki göz 
attım nereye gittiğini hemen anladım; çünkü bence 
meçhul olan bir şey yok. 

Sayın Ticaret Bakanı da orada oturuyor, demin 
söyledim; ekolojiyi tahdit edemezsiniz, tehdit ede
mezsiniz, daraltamazsınız, bu, gücünüzün haricinde, 
bu mümkün değil. 

Bunun için kanun teklifi de getiremezsiniz, gü
lünç olur Meclis. Allah'ın verdiği nimeti tahdit ede
ceğim diyorsun; öyle şey mi olur; bırakır mıyım 
ben sana? Allah bana vermiş o fındığı. 

Bu konuda fikirler vardı; 70 dolara satılıyordu 
bir zamanlar. «Nereye satacağız» endişeleri vardı, 
«Ne yapacağız, çürüyor» endişeleri vardı. 70 dolar 
260 dolara çıktı; dolar ne miktarda devalüe edildi 
ki?.. 1967'nin 70 doları şimdinin 260 doları. Demek, 
fındık dış piyasa yönünden de bir darboğaz göster
miyor ki... Ne hakla benim çiftçimin işgücü, istih
dam gücü yaratan bir potansiyelini tahdide gidiyor
sun? 

Demin de söyledim, sorular belirir. Üret, üret 
800 bin ton; ama Dağdaş nereye satacaksın? 8 mil
yara da gidiyor dünya nüfusu, 7 milyara da gidiyor; 
o zaman da bu fikirler ileri sürülüyordu. 70 dolar
dan 260 dolara nasıl geldiyse, 10 sene 15 sene sonra 
belki 450 dolara da fındık bulamayacaksın; sonra ne 
ile geçindireceksin insanı? 

Mecbursun Ordu sahasında, mecbursun Giresun 
sahasında, mecbursun nerede meyilli arazi varsa, ne
rede fındık bitliyorsa fındık ekolojisini ufki ve ver-
tikal (vertical) olarak geliştirmeye. Niye orman sa
hası diyorum? Ormandan daha çok gelir getiriyor 
ve onun vazifesini de yaptığı için diyorum; ben or
man düşmanı olduğum için demiyorum ki onu; me
sele bundan ibarettir. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

— 269 — 



M^MecKs« B:İ1 2$ ,11 .1979 0 : 1 

Nerede tahdit edersin? Onu da edemezsin dedim, 
gücün yetmez. Niye yetmez Ekerim, benim ekim 
hürriyetim var, arazi değerlendirme hürriyetim var, 
sen onu nasıl kaldırmak istersin? 

Demin de söyledim, Giresun fındığına, ki, 1 nci 
kalitedir, Adapazarı fındığına da 8 nci kalitedir, 50 
lira veriyorum, öbürüne de 5 bin lira veriyorum der
sin; ister ekerim, ister ekmem. Bundan başka tah
dit yolun yok; hiç mümkün değildir. 

O yönüyle diyorum ki, Komisyonun raporunun 
diğer maddelerinin hepsine katılıyorum ve ona da 
bir trend Verdim, nedir o trend? 

Potansiyelimiz 800 bin ton civarındadır. Bu tren
de 20 senede mi, 30 senede mi, 50 senede mi ulaşaca
ğım; o senin taban fiyatına bağlı. Eğer 20 senede, 
10 senede yetişirsen elini öperim. 

îster fındığı italyan rekabetinde, ister İspanyol 
rekabetinde 10 dolar, 20 dolar noksana sat, değil 
midir ki, 300 bin, 500 bin birden artırıyorsun? İngil
tere'nin şimalde çıkardığı petrolde 6 defa daha ağır 
maliyet var; ama 2,5 milyar dolar dövizi var dış fi
nansman yönünden. Benim de bir nevi petrolümdür, 
bunu emniyete alacaksın. 

Onun için hem Hükümete, hem de Komisyona 
diyorum ki, 800 bine götürecek hangi teknik, hangi 
ekonomik, hangi taban fiyat tedbiri varsa, onu ge
tir, seninle beraberim; ama Allah aşkına tahdidi bir 
daha Mecliste konuşmayalım. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Son söz olarak Sayın Çatalbaş, buyurun efen

dim. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Efendim, Sa

yın Komisyon Başkanının bir ifade tarzımı, yanlış 
aktardığı kanısındayım. İzninizle bulunduğum yer
den düzeltmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun söyleyin efendim. 
Sayın Çatalbaş, bir dakikanızı rica edeyim. 
Evet, buyurun efendim. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Efendim, Sa

yın Başkan, Fisko - Birliğin fiyat farklarını üretici
ye aktarmakta geçen Hükümetin ve dolayısıyla Fis
ko - Birliğin yanlış bir uygulama içinde olduğunu 
söylediler. 

Değerli Başkanım, Fisko - Birlik dünya piyasa
sındaki fındığın fiyatındaki artışları üreticiye aktar
maktadır. Ağustos 1979'da; yani bu yılki fındık mev
simlinin başlangıcında Avrupa'da 315 dolardan baş
lamıştır fındık fiyatı. Şu anda sanıyorum 385 - 390 

dolara ulaşmıştır. Bu farklar peyderpey Hükümet 
tarafından değerlendirilerek 40 lira, 45 lira, 50 lira 
olarak kademeli bir biçimde fındık fiyatlarına ek
lenmiştir. Fisko - Birliğe fındık ödemiş olan her 
üyemize bu farklar, geçmişe şamil olarak ödenmek
tedir. 

Sayın Komisyon Başkanı çok iyi bilirler ki, Fis
ko - Birliğe fındık yermek için Fisko - Birliğin üye
si olmak koşulu yoktur. Ortak olmayanlar da Fis
ko - Birliğe fındık verebilirler. Bu bakımdan ortak
ların dışındaki bütün üretici kitlesine de bu fiyat ar
tışlarının intikali sağlanmıştır.' Tüccarın Avrupa pi
yasasındaki fındık fiyatı artışını üreticiye yansıtma
ması sözkonusudur. Onun için de, geçen Hükümet, 
fon mekanizmasını getirmiştir. Bu artışları bir belli 
oranda fonda toplamıştır. 

Komisyon raporunun sonunda, gördüğüm kada
rıyla, sadece fındıkda fon uygulamasında, daha adil 
bir yöntemin tatbiki gerekmektedir. Eğer daha adil 
bir yöntemi, üreticiden yana, köylüden yana bir yön
temi varsa bilmek isterim. Tüccardan yana, yani bu 
paraların tüccarın cebinde kalmasından yana oldu
ğunu söylüyorsa, böyle bir anlayışın kesinlikle kar-

. şısındadır grubumuz. 
Bunu belirtmek istiyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun, yerinizden cevap verin 

efendim, mikrofon açılmıştır. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, ben Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün anladığı mana
da bir beyanda bulunmadım. Ben şunu ifade etmek 
istedim: 

Mecburi kooperatifçilik yoktur veya müstahsili 
kooperatife ortak olmaya zorlayan bir mevzuat hük
mü ortada mevcut değildir. Bir müstahsil şu veya bu 
sebepten dolayı bir tüccara borçlu ise ve bu borcu
nu, fındığını o tüccara vermek suretiyle Ödemek 
mecburiyetinde kalmış ise, bu da içtimai bir ger
çek ise, böyle bir müstahsilin devletin himayesinin 
dışında bırakılmasını aklın anlaması mümkün de
ğildir. Yani demek istiyorum ki, aradaki 5 liralık, 
10 liralık farkı müstahsile, kooperatife ortak olan 
veya müdahale mubayaası yoluyla fındığını koope
ratife veren vatandaş almıştır; ama şu veya bu se
bepten dolayı serbest piyasada fındığım satmak mec
buriyetinde kalan, birtakım içtimai zaruretler dola-
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yısıyla kalan, vatandaşın 10 liralık hakkı ne olacak- ı 
tır? Bunun ortaya konmasını istemiş idim. 

Diğer taraftan, «Fondan maksat tüccarı himaye 
midir, yoksa müstahsili himaye midir? Bunu Sayın ı 
Komisyon Başkanı açıklığa kavuştursun» diyor de- ı 
ğerli arkadaşımız. 

Fon tatbikatı esasen ikinci Milliyetçi Hükümet 
döneminde ortaya konmuştur ve Sayın Agâh Oktay 
Güner zamanında ihdas edilmiştir. Haklı bir politi
kadır. Çünkü, fındık fiyatları ilan edildikten sonra 
para devalüe edilmiştir. Tabii haksız bir kazanca 
meydan vermemek için aradaki farkın müstahsilin 
ilerideki menfaatlarına tahsis edilmek üzere belli bir 
fonda toplanması zarureti vardı. Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti bunu devam ettirmiştir. «Efen
dim niçin devam ettirmiştir?» demiyoruz, «Adilane 
değildir» diyoruz. Hafızam beni yanıltmıyorsa, va
gon başına 360 veya 400 bin lira gibi bir fon ayrıl
maktadır. Burada tüccarın veya aracının menfaati I 
sözkonusu değildir. Bu fon müstahsile inikas et
mekte, yansımakta ve dolayısıyla müstahsil elindeki J 
fındığı daha ucuza verme mecburiyetinde kalmakta- I 
dır. îşte «adilane bir yönteme başvurulması lazım- I 
gelir» derken kastımız, müstahsilin menfaatına dö- I 
nük, yönelik bir sistemi geliştirmektir. 

Bunu böylece tavzih etmek isterim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, durum anlaşıl
mıştır. I 

Buyurun Sayın Çatalbaş. I 
iMEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; I 

Ordu Milletvekili Sayın Memduh Ekşi ve İ0 de-, 
ğerii arkadaşının findik hakkında verdikleri ve Ana
yasanın 88 ve İçtüzüğün 102 ve 103 ncü maddelerine I 
göre yapılan araştırma raporu Yüce Meclise sunul- I 
du, raporu dinledik, 'biraz da üzerinde çalıştık. I 

Şimdi, 4 - 5 milyon vatandaşımızın l% 90 geçim I 
kaynağı olan fındık, ekonomik coğrafya yönünden I 
Karadeniz illerimizden Trabzon, Ordu, Giresun, kıs- I 
men Rize ve biraz da Samsun, Bolu, Sakarya illeri- I 
rriizde üretilmöktedıir. Ama Giresun'daki vatandaşı- I 
anızı, Ordu'daki vatandaşımızı ve tümüyle bütün üre- I 
iticileri dinlediğimiz zaman, tarımın her kesiminde ol- I 
duğu 'gibi, fındıkta da gerekli bütün tedbirler alma- I 
madiği için, özellikle 2 senelik dönemde, pancarda, I 
pamukta, ıtütünde, fındıkta, üzümde, incirde uygula- I 
nan taban fiyat politikasıyla Türk çiftçisinin alın teri I 
olan ürünün değeri, haikkı olarak kendisine verile- I 
miemiiştk". I 

Çok 'güzel bir rapor 'gelmiş; fakat 'bugün fındığın 
ocaikıta veya dönümde üretimdeki maliyetine dair 
raporda bir işaret yok. Geçen dönem fındığa verilen 
23,5 liralık fiyat, bir önceki yıl, Tıp Fakültesindeki 
Giresun'lu 'bir profesör doktorun odasında çiftçiler 
tarafından şöyle ifade ediliyordu : 

Deniliyordu 'ki, bugün fındığın maliyeti 27 liraya 
dahi denkleştirilememektedir. Yani biz cebimizden, 
fındıkları ürün olarak, memleketimizin iktisadiyatına, 
memleketimizin yararlanmasına veya ihracatın en bü
yük faktörü olan fındık manzumesi içinde değerlen
dirmemizde 3 , 5 - 4 lira civarında (kesemizden feda
kârlık etmek zorunda kalıyoruz. Ben, bunu... 

ERTUĞROL GÜNAY (Ordu) — Onlar, Anka-
ra'dakiler. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Hayır 
Ankara'da değil. Ben, onların isimlerini de aldım 
'Sayın Günay, hangi çiftçiler olduğunu da size tak
dim ederim. Ankara'dakiler değil, oradan' gelenler. 

Şimdi, Sayın Şener konuşurken, tabii üretim saha
larının, yükseklikleri itibariyle, verimli olduğu yer
leri de işaret ettiler. Çok güzel, gene Sayın Dağdaş 
1966 - 1967'lerde, «Türkiye'miz için önce, başta top-
raik - tarım reformundan önce tarım reformu gerek
tir» dediği zaman, o gün Yüce Meclislerde ve basın
da birçok haksız eleştirilerin olduğunu hafızalardan 
uzak saymamak lazımdır ve bugün yine bu noktada 
toprak - tarım reformunun bugünkü uygulamasını 
ıgördüğümüz zaman, Türkiye'mizde, % 56,4'ünün hâlâ 
tanımla uğraştığı bu ülkede, evvela tarım reformunun 
yapılmasının, toprak reformunun yapılmasının za
ruretine inanıyoruz. Anayasanın 52 nci maddesi... Ta
rımda igerekli olan bütün tedbirlerin alınmasını, şu
rada, hepimizin huzurundaki ifadelerde gördük. Ama 
şuna kaniim ki, Almanya'nın Marşan ovalannda 
(Marchen) bire 36 verim alıp, yanındaki fabrikalarda 
patatesin kabuğundan ispirto üretildiğini gördükçe, 
bizim su basar tarlalardan, sulanan tarlalardan hâlâ 
bire 9 mahsul almamızın tarım ülkesi olan Türkiye 
için çok acı bir tecelli »olduğunu kaydetmek istiyo
rum, hazin bir tecelli olduğunu Yüce Meclise arz et
mek istiyorum. 

Sayın Günay, birçok rakamlar verdiler. Doların 
durumu, Türkiye'deki fındık piyasasını, dünyadaki 
fındık püyasiasmı, maliyetleri ve bugün fındık üreti-
disinin içinde bulunduğu durumu, (kendilerinin daha 
derin tetkik ederek rakamları ortaya koymasını arzu 
ederdim; ama şunu üzüntü 'ile kaydetmek istiyorum 
ki, rakamları tam manasıyla yansıtır biçimde, değer-
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lendirir 'biçimde ortaya koymamışlardır. Onun İçin 
şunu arz etmek istiyorum : fındık çıiiftçiisinün, fındık 
üretîdisıinin, özellikle bugünkü fındığın 'ihracattaki 
durumuyla, dünya piyasalarındaki durumu ve dün
yanın gıda nüfus patlaması karşısında besin ve dün
yadaki beslenme sorununu dikkatte alarak bu rakam
ları gerçekçi bir 'biçimde Yüce Meclis© getirmiş olsa 
idi, çok daha memnun olurdum. 

Genelde, toprak envanteri yapılmadıkça, çatlayan 
Anadolu toprakları sulanmadıkça, bölünen toprak 
meselesi kanunlarla bölünmez 'hal© getirilmedikçe, 
Anadolu topraklarının her bölgesinde toprak ıtaHî-
leri yapılmadıkça ve tarımın bütün gitrdiieriyle mo
dern 'teknik tanımın, yurt sathında en iyi bir 'hiçimde 
öğretilerek Türk çiftçisine götürülmesi sağlammadıfc-
ça, bugün üste plan, işte istatistikler, işte gerçek ra
kamlar ortada; Türk çiftçisinin alın teri olan ürün
lerinin taban fiyatları daha tüccarın ve serbest piya
sanın eline geçmeden, baştan liilan edilip değerlendi
rilmedikçe bu yaraya çare bulmanın, hu ıstırabı din
dirmenin mümkün olamayacağı görüşündeyim1. 

Tahdit konusuna gelince : Münavebe' ürünleri en 
verimi 'bir biçimde saptanmadıkça, fındık üretkisi-
nin sahalarını tahdit etmenin, tahdit etmeye yönel
menin bir anlam taşıyacağı kanısında değilim. îşt© 
pancar ortada. 1950'lerde 120 bin ton şeker tüketen 
ülkede nüfus başına 4 kile 100ı gram şeker yeniyor. 
İBugün 26 kilo 300 ıgram nüfus başına Türkiye'de şe
ker tüketiliyor. 1978 'başındaki Türkiye şeker üretimi 
1 100 000 ton ve bu istatistiklere baktığımız zaman 
yine dünyada 56 kilo, 73 kîlo, 48 kilo, 53 kilo, 37 
«kilo, 38 kilo ışeiker yiyen ülkeler yanında, Türkiye, 
Arap ülkelerinden sonra, Müslüman ülkelerinden 
sonra, yani iklimi sıcak olan ülkelerden sonra, orta
larda şelfcer tüketen 'bir ülke ive her sene 200 bin ton 
şeker üretimini faztalaştırmak zorunda olan bir ülke. 

Kendi teknolojisi içinde, ekolojik şartlar altında 
sahalar daraltıldığı zaman 5 milyon »vatandaşımızın 
geçim kaynağı olan fındığın yerine raporda neyin 
ikame edileceği, hangi ürünün getirileceği açıkça or
taya konmamıştır. Onun için, rapor bütün yönleriyle 
takdire değer ive beğenilir olmakla beraber, özellikle 
fındığın ocağında, bulgun Karadeniz'de sayılan irtifa
ların, yüksekliklerin üstündeki yerlerde 15 sen© daha 
fındık ocağındaki ağacı yenilehdiremeyecek durum
da olan fındık üreticisi var. Hakikaten en verimli dö
nemlinde dahi fındığın bakımına, fındık ağacının, fın
dık ocağının bakımına kredi yönünden, imkânlar yö-
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nünden kavuşturulmayan Tür'k çiftçisi var. Öyle ocak 
var ki, verim en yüksek derecede; öyle ocak var ki, 
bu saydığımız yokluklar içinde verin en az seviyede 
kalmıştır. Yani, bugün nasıl zeytinde 'bir var yılı, bir 
de yok yılı varsa, fındıkta da aynı şekilde bir var yılı, 
bir de yok yılı var. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, süreniz dolmuştur, 
lütfen toparlayın. 

MEHMET ÇATALİBAŞ (Devamla) — Bütün bun
ların, bu duyguların ışığı altında, raporun bu nok
talardaki düzeltilmesinin işaretlenmesi kaydıyla, ha
zırlayan arkadaşlara ve Komisyon üyelerine Yüce 
Meclis huzurunda teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
10/5 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyo

nunun 323 S. Sayılı raporu üzerindeki Genel Gö
rüşme tamamlanmış ve hu konuda Meclisimizce bil
gi edinilmiştir. 

2. — Konya, Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 
arkadaşının; Ege Tütün Piyasasında üreticinin zara
ra uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
hcü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/19) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 9 arkadaşının; Ege Tütün Piyasasında üreticinin 
zarara uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın1 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ive 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişiklin önergesi ve Meclis Araştırma Ko
misyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
IHükümet?.. Yok. 
lErtelıenmiştir. 
Gündemimize göre, komisyonlara üye seçimi ya

pılması gerekmektedir. Ancak, siyasi parti grupları
nın a^ay gösterme işlemleri tamamlanmadığından se
çimleri yapamiyoruz. 

Gündemimizde görüşülecek 'başka konu kalma
dığından, gündemimizin, «Özel Gündemde Yer Ala
cak İşler»! kısmındaki Meclis Araştırma Komisyonu 
Raporunu görüşmek ve aday gösterme işlemi tamam
landığı takdirde komisyonlara üye seçimini yapmak 
için 4 Aralık 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum, 

Kaparıma saati : 17.38 
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1. — Ordu Milletvekili Memdulh Ekşi ve 10 ar-

ıkadaşmın; fındık konusunda Anayasanın 88 nci, 
M ilet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Mıeelis Araştırması açılmasına ilişkin 
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2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 
arkadaşının; Ege Tütün Piyasasında üreticinin zara
ra uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Mıeelis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırma Komis
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Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 10 Arkadaşının; Fındık 
Konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu Raporu. 

(10 /5 ) 

9 . 9 . 1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Fındık konusunda Anayasanın 88 nci maddesi uya.ınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
miz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Fındık ürünü, Doğu Karadeniz yöresinde yaşayan insanların büyük bir bölümünün tek geçim kaynağı

dır. Bu yörenin doğal koşulları, fındık dışında kalan tarım ürünlerinin yetiştirilmesine elverişli değildir. 
Özellikle Ordu ve Giresun illerimizin 'kıyı kesimin'deki sarp yamaçlarda sadece ıbu ürün yetiştürilebilmektedir. 
Hal böyle iken, fındık yurdumuzun birçok kesimlerinde yetiştirilmekte ve gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.. 
Bu durum hem kalitenin düşmesine, hem de ülke ekonomi ve gereksinmelerine daha yararlı ürünlerin yerini 
fındığın almasına neden olmaktadır. 

Dünyada, Memleketimizin dışında İtalya, İspanya, B. Amerika ve bir ölçüde Yunanistan'da da fındık 
üretilmekte, bu ülkeler adı geçen konuda bize rekabet etmektedir. Fındığın yıllık tüketim tutarı aşağı yukarı 
belli olduğuna göre ülkemizde yetiştirilen fındığın miktar ve kalitesinin, devletin denetiminin dışında bı
rakılmasının doğru olmadığı açıktır. Böyle olunca adı geçen ürünün yetiştirilebileceği kesimlerin saptanma
sında yarar vardır. 

Fındık, devletin taban fiyatı saptadığı ürünlerden birisidir. Her yıl taban fiyatları iktidarların bu sahada
ki değişik politikalarına göre rast gele saptanmakta, bunun sonucu olarak da, çoğu kez üretici ezilmektedir. 

Fiyatların saptanmasında; ilgili yerel kuruluşların görüşü alınmalı, maliyet sağlıklı hesap edilmeli, re
kolte sıhhatli belirlenmeli, yıllık hayat pahalılığı dikkate alınmalı ve üreticinin insanca yaşamasına olanak 
sağlayacak biçimde taban fiyatı saptanmalıdır. 

Fındık üreticisi devlet olanaklarından ve özellikle kredi kurumlarının imkânlarından çok az yararlandı
rılmakta, bu kurumlar daha çok fakir köylüyü ezen varlıklıların yararına yönelik çalışma yapmaktadırlar. 
Bunun üzerine, Karadeniz'de, toprak değer bareminin düşüklüğü ve arazi kadastrosunun yapılmayışı da ek
lenince, üretici ezilmekte ve köylü her yıl biraz daha fakirleşmektedir. Bu nedenle köylüye yeterince, düşük 
faizli kredi sağlanmalı, kadastro zaman yitirilmeden yapılmalı ve toprak değer baremi yükseltilmelidir. 

Fındık taban fiyatlarının açıklanması zamanı da önem taşıyan konulardan biridir. Taban fiyatlarının 
geç açıklanması, fakir üreticinin, yukarıda saydığımız nedenlerle varlıklıların eline düşmesi sonucunu doğur
makta; üretici çoğu kez yüksek faizle borçlanmakta, ayrıca ürününü dalında düşük bedelle tüccara satmak 
zorunda kalmaktadır. 

Açıklamaya çalıştığımız nedenlerle birlikte, araştırma sırasında da karşılaşılacak konularda Yüce Mec
lisin bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve fındık kokusunda adaletli bir yöntem saptamak amacıyla, Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırma"' açılmasını saygı ile öneririz. 

Memduh Ekşi Ordu Milletvekili 
2. Ertuğrul Günay Ordu Milletvekili 
3. Selâhattin Öcal Ankara Milletvekili 

Temel Ateş Ordu Milletvekili 
Günay Yalın Ordu Milletvekili 
M. tskân Azizoğlu Diyarbakır Milletvekili 
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7. Er toz Vahit Suiçmez Trabzon Milletvekili 
8. Mehmet Balta Artvin Milletvekili 
9. Burhan Karaçelik Zonguldak Milletvekili 

10. O. Orhan Çaneri Çanakkale Milletvekili 
11. Yılmaz Balta Rize Milletvekili 

10/5 Nolu Araştırma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
10/5 No. lu Araştırma Komisyonu 7 . 2 . 1979 

Esas No. : 10/5 
Karar No. : 5 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve lü arkadaşının, fındık konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına il'işlkin önergesi üzerine 
Genel Kurulun 22 . 12 . 1977 tarihli 81 nci Birleşiminde kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 9.2.197S 
tarihinde toplanarak görev bölümü yapmış, Ordu Milletvekili Kemal Şensoy başkan, Trabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş başkanvekili, Ordu Milletvekili Günay Yalın sözcü, Ordu Milletvekili Temel Ateş kâtip se
çilerek araştırmanın yöntemi Komisyonun 22 . 3 . 1978 tarih ve 2 No. lu Kararı gereğince tespit edilmiştir. 

Bu tespite göre il'k toplantının 8 . 4 . 1978 günü Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği mer
kez binası toplantı salonunda yapılması kararlaştırılmıştır. 

Komisyonumuz söz konusu önergede araştırılması istenen konularda salim ve isabetli bir neticeye vasıl 
olabilmek için konuyu çok geniş tutarak, fındık konusunda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi olan resmi ve 
özel kuruluş temsilcileri ile yetişkin uzman kişileri dinleme ihtiyacını hissetmiştir. 

Komisyonumuzun 8 . 4 . 1978 tarihinde Giresun'da yaptığı toplantıda: 
1. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği başkan ve üyeleri, 
2. FÎSKOBİRLÎK Genel Müdürünü temsilen muavini, 
3. Giresun Ticaret Borsası temsilcisi, 
4. Giresun Ticaret Odası temsilcileri, 
5. Giresun Orman Başmüdürlüğü temsilcisi, 
6. Giresun Teknik Ziraat Müdürlüğü yetkilisi, 
7. Karadeniz Fındık İhracatçılar Birliği temsilcisi, 
8. Giresun İhracat Baş Kontrolörü, 
9. Giresun Ziraat Bankası Müdürü, 

10. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü, 
11. Fındık Kırma Fabrikası temsilcileri, 
12. Giresun Muhtarlar Derneği Balkanı, 
Dinlenerek, 

Araştırma önergesinin içerdiği konular hakkında oldukça uzun bir araştırmaya girişilmiştir. 
Bütün beyanlar görüş ve mütalaalar teyple tespit edildikten sonra bu teyp deşifre edilerek araştırma 

komisyonu dosyasının içerisine konulmuştur. * ^"/~ -̂ .-.-•;,#•& y:/0:_'::hl'''^.-»v-<>. 

Komisyonumuz ikinci toplantısını Ordu Ticaret ve Sanayi Odaları binasında Komisyonumuza tahsis edil
miş bulunan salonda yapmıştır. 

Bu toplantıda : 
1. Ticaret Borsası temsilcisi, 
2. Ticaret Odası Başkanı, 
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3. Ordu Ziraat Odası Başkanı, 
4. Giresun Orman Başmüdür Muavini, 
5. Ordu Teknik Ziraat Müdürü, 
6. Ordu Ziraat Bankası Müdürü, 
7. Sağra Gıda Sanayii ve Ticaret AŞ Genel Müdürü, 
8. Ordu Fındık Tarım Satış Kooperatifi Müdürü, 
9. Perşembe kazasının Efili köyü muhtarı, 

10. Fındık Tarım Satış Kooperatifi İdare Meclisi Reisi, 
11. Ünye Ziraat Odası Başkanı, 
12. Terme Ziraat Odası temsilcisi, 
13. Ordu Esnaf Dernekleri temsilcisi, 
14. Bir üretici uzman, 
15. Terme Ticaret Odası temsilcisi ve Belediye Başkanı, 
16. Çarşamba Ziraat Odası Başkanı, 
17. Terme FİSKOBÎRLİK Yönetim Kurulu Başkanı, 
18. Terme Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı, 
19. Terme Ziraat Teknisyeni, 
20. Çarşamba Ziraat Teknisyeni, 
21. Çarşamba Köy Birlikleri Başkanı, 
22. Samsun Teknik Ziraat Müdürü hazır bulunmuşlardır. 

Komisyonumuz Giresun'da yapılan toplantıda takip ©dilen hususu bu toplantıda da takip etmiştir. Ay
rıca Ordu Valisi bu toplantımızı başından sonuna kadar dikkatle izlemiştir. 

Giresun Ticaret Borsasından, Gıda - Tarım Hayvancılık Bakanlığı Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğünden, Gıda - Tarım Hayvancılık Bakanlığı Giresun ili Teknik Ziraat Müdürlüğünden yazılı ra
porlar istenmiş bu raporlar Komisyonumuza gönderilerek dosyasına konmuştur. 

Yine Giresun Merkez Ziraat Odası İdare Heyeti faaliyet raporunun tasdikli bir sureti de Komisyonu
muza gelmiştir. 

Komisyonumuz araştırmasını daha da genişleterek Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İstanbul Şu
besi binasında da bir toplantı yaparak bu şubenin de görüşünü almış bu görüş ayrıca yazılı olarak Komis
yonumuza intikal ettirilmiştir. 

Komisyonumuzun talimatı üzerine, Karadeniz Bölgesi Fındık İhracatçıları Birliği Umumi Kâtipliği; fın
dık dikim sahalarının sınırlandırılması, fındık destekleme alım fiyatı politikasının tespitinde izlenecek yol, 
özel ihracatçılar - FİSKOBİRLİK ilişkileri konuları ile fındık ihracatında uygulanan fon tahsilatı hakkındaki 
görüşlerini Komisyonumuza yazılı olarak bildirmiştir. 

Komisyonumuz Türkiye fındıkçılığı hakkında İtalyan İş Adamları Heyetinin ekonomik raporunu da tet
kik etmek imkanını bulmuştur. 

Bu geniş kapsamlı araştırma sonunda tespit ettiğimiz hususları şu şekilde değerlendirmiş bulunmaktayız. 
Fındık Dikim Sahaları : 
Türkiye en çok fındık yetiştiren ülkjedir. Karadeniz sahillerinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hu

dudundan başlayarak İstanbul topraklarına kadar uzanan sahada 400 bin hektarlık bir alan fındık bölgesini 
teşkil etmektedir. 

Ülkemizin Doğu Karadeniz kıyılarında üretilen fındığı dünyanın en üstün kaliteli fındığıdır. Bu kıyılar
da 2 400 yıldan beri fındık dikildiği tarihi belgelerle sabittir. Fındık benzeri kuruyemişlerden daha fazla be
sin değerini haizdir. Ülkemie 600 yıldan beri fındık ihracatçısıdır. Filhal dünyanın en büyük fındık üretici
si ve ihracatçısıdır. 

Ülkemizin fındık üretimi yapılan alanları doğudan batıya şu şekilde ayrılmaktadır. % 74,51 'i Artvin, Ri
ze, Trabzon, Giresun, Ordu illerine, % 25,02'si Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Sakarya, 
Kocaeli illerine; % 0,47'i istanbul ve Bursa illerine dağılmıştır. 

Özellikle Trabzon, Giresun, Ordu illeri üretim sahasının % 72'ni teşkil etmektedir. 
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Fındık Cinsleri : 
Dünyada ilk defa standart tiplere ayrılan kuruyemiş Türk fındıklarıdır. Bu fındıklar kalite itibariyle 

GİRESUN ve LEVANT olmak üzere iki cinstir. 
Giresun kaliteli fındıklar, G/iresun ili hudutları içerisinde Piraziz, Bulancak. Giresun (Merkez), Keşap, 

Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Beşikdüzü ve Vakfıkebir arazisinde yetiştirilen fındık tipidir. 
Bu tip fındık, gerek için kabuğundan ayrılması gerekse kalibresinin yeknesaklığı dolayısıyla en makbul 

fındık tipidir. Ancak fazla ölçüde yağ ihtiva etmesi olumsuz bir yön olarak telâkki edilebilir. Giresun böl
gesi dışında kalan Trabzon, Ordu ve Akçakoca bölgelerinde yetiştirilmekte olan fındıklara Levant ismi ve
rilmektedir. Levant kaliteli fındıklar Giresun tipi fındıklardan daha az yağlıdır. 

Fındığın Besin Değeri : 
Tetkik edilen raporlara göre fındıklar pek yüksek nutritif değeri haiz bulunmaktadır. Fındıktan bol 

miktarda B 1, B 2, C, E vitaminleri ve bunlardan başka potasyum, fosfor, kalsiyum, kükürt, magnez
yum, klorin gibi 'kimyevi elemanları ihtiva eder. Bir fındık tanesinde % 13,32 protein, '% 66,47 yağ, % 
12,47 (karbonhidrat vardır. 

Fındık kabuğu fındık yetiştiren sahalarda mühim bir yaikaealk maddesidir de. Ayrıca FİSKOBİRLİK 
son zamanlarda İsviçre ve Japonya'dan fındık kabuğu talepleri almıştır. Bu kabuklar % 17 oranında pen-
tonsen denilen bir yağ ihtiva etmektedir. Bu itibarla sınai işlerinde, vernik İmalâtında kullanılması müm
kün görülmektedir. Hatta bu kabüklardaki pentonsen ile furfuroloları çıkaracak bir tesis kurulması yolun
da Finlandiya'nın talebinin mevcut olduğunu da tespit etmiş bulunmaktayız. 

Entegre Fındık İşleme Telisleri : 
Son yıllarda fındığın yarı işlenmiş veya işlenmiş olarak hazırlanması büyük inkişaflar kaydetmiştir, bun

lar iç kabuğu soyulmuş fındık, kavrulmuş fındık, kıyılmış fındık ve fındık ezmesi olarak imal edilmekte 
küçük selefon torbalara konularak iç ve dış pazarlara satılmaktadır. Ayrıca fındık patı (peltesi) 25'şer kilo
luk kaplara konulup Almanya'ya ihraç edilmekte ve Almanya'da fındık kremi imalatında kullanılmaktadır. 
Ayrıca memnuniyetle kaydetmek gerekir ki ülkemiz tam işlenmiş mamullerin hazırlanmasında büyük mesafe 
katetmiştir. Şekerli ve krokan fındık kremi (kavrulmuş ve şekerli fındık malgaması) gibi fındık sanayii ma
mulleri dış pazarlarda itibar görmekte bu mamullerin ihraçları halinde vergi iadesinden yararlanılmaktadır. 

FİSKOBİRLİK'in 200 bin metrekarelik bir sahada yaptırmakta bulunduğu entegre sanayi tesisleri yakın 
zamanda hizmete girecektir. 

Ayrıca bir kaç özel teşebbüsün teknik düzeydeki tesisleri Türk ekonomisine katkısı dolayısıyla önemli 
bir adım kabul edilmiştir. 

Fındık Ticareti İle Ifeili Ongaınlar : 
Türk Hükümetleri 1964 yılındanberi fındık taiban fiyat politikası takibetmektedirler. Bu suretle Türkiye'

deki fındık ticareti Devletin kontrolü altında bulunmaktadır. Diğer bir tabirle 1964 yılından beri dünya pazar
larının en büyük fındık ihracatçısı noktasına gelmiş Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKO
BİRLİK) 1964 yılındanberi Devlet adına destekleme alımları yaparak geçimini fındıktan sağlayan 4 mil
yona yaklaşık nüfusun ürününü değerlendirmektedir. Satışların % 75'ni iç, kabuklu ve işlenmiş olarak dış 
ülkelere satmakta ve yurt içi 'tüketimini artırma yolunda da gayretler sarfetmektedir. 

Fındık ihraç pazarlarımız başta büyük Avrupa ülkeleri olmak üzere Sovyet Rusya, Uzak Doğu ve Orta 
Doğu ülkeleri ile Amerika ve Kanada'dır. 

Devlet FİSKOBİRLİK'i Merkez Bankası kanalıyla finanse etmektedir. Bu finansman asgari fiyat garan
tisi verilmiş bulunan ortakların ve ortak olmayan üreticilerin ürünlerinin mubayaasına tahsis edilmektedir. 
Asgari fiyatlar Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilmektedir. 

Satış mukavelelerinin tescili ve ihracata ilişkin işlemlerin kontrolü ile, 1951 de kurulan Karadeniz 
İhracatçılar Birliği yetkili kılınmıştır. 

Kredli Politikası : 
Fındık ihracatı ile ilgili finansmanlar için cari faiz nispetlerine göre '.% 4'lük bir indirim kolaylığı sağ

lanmıştır. Ayrıca FİSKOBİRLİK ortaklarına düşük faizle kredi vermektedir. Fındık fiyatlarında zaman zaman 
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taban fiyatlarının üsünde bir değişiklik olması halinde belli ölçülerde aradaki fark üreticiye intikal ettiril
mektedir. Bu suretle taban fiyat politikasından beklenen netice bir ölçüde olsun gereçekleşmiş bulunmak
tadır. 

Ziraat Bankasının fındık müstahsiline tahsis ettiği krediler bugün için ihtiyaca cevap verecek ölçüde 
değildir. 

ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN ÖZETİ : 
Araştırmanın konusunu teşkil eden hususlar özellikle şunlardır: Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan 

insanların büyük bir bölümünün tek geçim kaynağı fındıktır. Fındık dışında kalan tarım ürünlerinin yetiş
tirilmesine elverişli olmayan bu sahada yaşayan halkımız fındık dikim sahalarının gittikçe genişlemesi so
nucu ekonomik gücünü kaybetmektedir. 

Fındık dikim sahalarının her yıl belli oranda genişlemesi kalitenin düşmesi neticesini doğurmaktadır. 
Ülkemizde yetiştirilen fındığın miktar ve kalitesinin Devletin denetiminin dışında bırakılması doğru değil
dir. 

Bu sebeple fındığın yetiştirilebileceği kesimlerin saptanmasında yarar vardır. 
Fındık taban fiyatları iktidarların bu sahadaki değişik politikalarına göre rastgele saptanmaktadır. Bu

nun neticesinde de üretici ezilmektedir. 
Fındık üreticisi Devlet imkânlarından ve özellikle kredi kurumlarının imkânlarından çok az yararlandı

rılmaktadır. Karadeniz'de toprak değer baremi düşüktür. Arazi kadastrosu henüz yapılamamıştır. Fındık 
taban fiyatları geç açıklanmaktadır. 

Özetle bu konularda Yüce Meclisin bilgi sahibi olmasının sağlanması ve fındık konusunda adaletli bir 
yöntemin saptanması amacıyla bir Meclis Araştırması açılması talep edilmektedir. 

ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN İHTİVA ETTİĞİ KONULAR HAKKINDA KOMİSYONUMUZUN 
GÖRÜŞÜ : 

Komisyonumuz, fikir, mütalaa ve tecrübesine müracaat ettiği yetkili kuruluş, müessese, teknik bilgi sa
hibi yetkililerin beyanlarını, uzman kişilerin, üretici temsilcilerinin görüşlerini ve resmi belgeleri ince bir 
tetkike tabi tutarak başka ürün istihsaline imkân verebilecek taban arazilerin fındık istihsalinin dışında bı
rakılması görüşüne varmıştır. Özellikle Karadeniz'in doğu kesiminde fındık üretimine devam olunmalıdır. 
Batı Karadeniz bölgesinde Sakarya, Bolu havzasında Düzce'de Samsun ve ilçelerinde vesair vilayetlerde 
yeni fındık alanlarının açılması Devletin müsaadesine bağlanmalıdır. Bu sınırlandırma dünyanın fındık ih
tiyacını karşılayabilecek bir potansiyele sahip bulunan ve tabiat yapısı olarak başka ürün yetiştiremeyen klâ
sik fındık bölgesi menfaatlarının dikkate alınması ve ekonomik tedbirlerle ekonomik bir sınırlandırma hüvi
yeti içinde olmalıdır. 

Fındık dikim sahalarının tahdidi görüşü orman sahaları bakımından ayrıca bir önem kazanmaktadır. 
Bir çok orman sahaları fındık yetiştirme bakımından uygun karaktere sahip olmasa bile buralarda orman 
sahaları aleyhine fındık yetiştirilmektedir. Komisyonumuz 1977 yılında Giresun'da 294 dönüm orman alanı
na fındık dikildiğini tespit etmiştir. Ayrıca 1977 yılında Ordu ili dahilinde ormanlık sahadan açılan arazi 
855 dekar olduğu anlaşılmıştır. 

Garanti Olunan Asgari Fiyatların Tespiti : 
Asgari fiyatlar Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilmektedir. 
Ticaret Bakanlığı fiyat tespitinde İhracatçılar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odalarının istişari mahiyette gö

rüşlerini almaktadır. Kanaatimizce bu kâfi değildir. Üreticinin yegâne temsilcisi olan Ziraat Odaları Birli
ğinin, FİSKOBİRLİK'in, fındık konusunda yetişkin uzman kişilerin, Muhtarlar Cemiyetinin, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin, TC Ziraat Bankasının, Köy Birliklerinin de görüş ve mütalaalarına itibar edilmesini 
faydalı mütalaa etmekteyiz. 

Garanti olunan asgari fiyatların tespitinde üretim masrafları (el emeği), işleme masrafları (gübreleme, 
toplama vs.), üretici kârı, toplam üretim miktarı, rakip ülkelerin o yıl için ürettikleri miktar, mevcut stok-
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lar ehemmiyetle gözönünde bulundurulmalıdır. Fındık konusu haddizatında sosya - ekonomik bir problemdir. 
Dış piyasa geniş ölçüde destekleme fiyatlarına göre oluşmaktadır. Bu ise ihracaat yönünden önemli fiyat 
gelişmelerini sağlamaktadır. Fındıkdaki arz-talep dengesizliği her yıl fındık stoklarına sebebiyet vermekte
dir. Dış pazarların genişletilmesi iç tüketiminin artırılması fındığın yarı mamul veya mamul olarak piyasa
lara arzı fiyat teşekkülünde uzun vadede de olsa fevkalade mühim bir unsurdur. 

Bu sebepledir ki «Entegre Fındık İşleme Tesisleri» teşvik edilmelidir. 
Stok malların bozulmasını önlemek maksadıyle yağ imalatı istikametindeki faaliyetler genişletilmelidir. 

Memleketimizde yapılan ihracaatın ortalama % 15'ni teşkil eden fındığın taban fiyatının tespitinde özetle 
ortaya koyduğumuz bu hususların dışında Devlete düşen mühim görevlerden biri de Anayasamızın 52 nci 
maddesinde ifadesini bulmuştur. Bu maddeye göre Devlet tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini 
değerlendirmek için gereken tedbirleri alır. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünün Komisyonumuza tevdi 
ettiği raporun tetkikinde bir kilogram kabuklu fındığın bakımsız halk bahçelerinde 18 lira 76 kuruş, bakım
lı halk bahçelerinde 15 lira 80 kuruş, teknik yöntemlerin tam uygulandığı bahçelerde 11 lira 48 kuruş ol
duğu ffade edilmektedir. 

Bakımsız halk bahçeleri çok meyilli, yüzeysel topraklı kıraç özellikte bir dönümde 70 - 90 ocağa sahip 
arazi değeri ortalama 10 bin TL. de olan ortalama 40-60 kilogram fındık üretilen bahçelerdir. Bakımlı 
halk bahçeleri düz az yada çok meyilli orta verimli topraklı bakım işleri orta derecede yapılan dönümde 
50-70 ocağa sahip arazi değeri 10-20 bin TL. olan ortalama verimleri 100-140 kilogram arası olan bahçe
lerdir. Teknik yöntemlerin tam uygulandığı modern fındık bahçeleri düz yada setlendirilmiş tüm bakım iş
leri bilgi ile ve tam uygulanan dönemde 36-40 ocak olan arazi değeri 20-50 bin TL. ve ortalama verimleri 
200-400 kilogramda olan bahçelerdir. 

Tüm fındık alanlarımızda birinci tür fındık bahçelerinin % 70 ikinci tür bahçelerin % 30 oranlarında 
olduğu hesabıyla her ikisinin ortalaması alınarak 1978 yılı için bir kilogram fındık fiyatı 17 lira 87 kuruş 
olarak tespit edilmiştir. 

'Komisyonumuz araştırma esnasında tespit ettiği diğer hususlarıda nazarı itibara alarak bir kilogram 
kabuklu fındığın maliyet fiyatının 20 lira olduğu kanaatine varmıştır. 

Fiyatların İlanı : 
Garanti edilen asgari fiyatlar umumiyetle geç ilan edilmektedir. Bu ise fındık üreticisinin aleyhine tela

fisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Kandenuz müstahsili hâlâ ağır faiz yükünün altında ezil
mektedir. Fındık Tarım Satış Kooperatifine ortak olmayan bu sebeple fındıklarını serbest piyasada satmak 
mecburiyetinde kalan üreticiler aylar önce fındık tüccarlarından aldıkları avans paraları kendi ürünleriyle 
ödemekte olup garanti olunan asgari fiyat kendilerince meçhul olduğundan beher kilo için değişen şartlara 
göre 50-100 kuruş bazen daha fazla zarar etmektedirler. Ortak dışı alım henüz bu mahzuru ortadan kaldı
racak bir sisteme bağlanmamıştır. O itibarla fiyatlar en geç Temmuz ayı başında mutlaka ilan edilmelidir. 
Ucuz gübre düşük faizli kredi toprak barem değerinin gerçeklere uygun şekilde yeniden düzenlenmesi hu
susları üzerinde önemle durulmalıdır. 

Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin müstahsile verdiği krediler tatmin edici değildir. Son yıl
larda tatbik edilen ve ortak müstahsillere güçlendirme kredisi adı altında verilen krediler bir ölçüde fındık 
müstahsilinin yüzünü güldürmüşse de Tarım Kredi Kooperatiflerinin tatbik ettikleri kredi usulü ve kredi
lerin miktarı 40 yıl öncesinin ihtiyacına dahi cevap veremeyecek durumdadır. Güçlendirme kredileri her yı
lın Kasım ayından itibaren tatbik sahasına konulursa bunun fındık üreticisine faize boğulmadan geniş öl
çüde rahatlık getireceğine inanmaktayız. 
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Fındıkta fon uygulamasında daha adil bir yöntemin tatbiki gerekmektedir. 
Fındık Müstahsilleri için bir Fındık Bankası kurulması geniş ölçüde fındık üreticisine yardımda buluna

bilir. TC Ziraat Bankasının bütün gayretlerine rağmen fındık müstahsili ile ilişkisi arzulanan düzeye ulaşma
mıştır. Fındık sahalarının tahdidi konusu ile ilgili kanun tekliflerinin biran evvel Meclislerden geçirilmesi 
Komisyonumuzun temennisidir. 

Bu inançlarla yaptığımız çalışmalar sonucu düzenlediğimiz işbu raporu Yüce Meclise saygı ile sunarız. 

Başkan 
Ordu 

Kemal Şensoy 

Başkanvekili 
Trabzon 

Lütfü Göktaş 

Sözcü 
Ordu 

Günay Yal m 

Kâtip 
Ordu 

Temel Ateş 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

İstanbul 
Turan Kocal 

V 

Giresun 
Ali Köy men 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Sakarya 
Güngör Hun 

Trabzon 
Ömer Çakıroğlu 
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