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İki: Devlete borcunu ödemek isteyen, vergi ve sigorta borcunu olanaksızlıklar nedeniyle ödeyemeyen
insanlara "Sadece ve sadece bu krediden yararlanıp ben vergimi ödemek istiyorum, sigortamı ödemek
istiyorum belli bir vadede, üç yıl vadede." diyen, haykıran insanlara yarın ne cevap vereceksiniz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Aslanoğlu.
Buyurunuz Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Susam'ın belirttiği hususta... Tabii ki KOBİ'lerimizi, küçük işletmelerimizi hiçbir şekilde,
az önce ifade edildiği gibi görmemiz mümkün değil. Ben sadece, ondan düşük işletmeleri mikro
işletme gibi görebileceğimizi, bunun operasyonel sıkıntılar doğurduğunu... Zaten Hükümetten
Meclise gelen tasarıda da 10'la 250 arasındaydı. Ona Genel Kurulda geri dönülmüş oldu.
Onun ötesinde, hiçbir kasıt olması mümkün değil zaten. Yani o şekilde anlaşılmasından da
üzüldüm doğrusu. Hiçbir şekilde öyle bir kasıt söz konusu olamaz ama operasyonel anlamda güçlükleri
olabilir, izleme güçlükleri olabilir. Bu da sayının getirdiği son derece doğal, matematiksel bir durum.
Sayın Tütüncü "Bu 1 milyarla 10 milyar nasıl yapılabilir?" diye sordu, yani 1 milyarlık kamu
kaynağı koyuyoruz, sonuçta 10 milyarlık kredi hacmi oluşturuyoruz...
Temerrüt oranının yüzde 10 civarında olacağı tahminiyle yapılıyor bu. Dolayısıyla bu, temelde
bir varsayım tabii fakat geçmiş deneyimlerimizden, şüphesiz, hareketle ortaya konmuş bir varsayım.
Sonuçta biz bunu bütçeden alıp doğrudan bankacılık sistemine vermeyeceğiz. Bu olay gerçekleştikçe,
vuku buldukça peyderpey aktarılacak bir kaynak. Yani temelde geçmiş deneyimlerimize dayalı,
temerrüt oranını esas alarak oluşturduğumuz bir tahmin. Aşağı yukarı 10 milyar civarında bir kaldıraç
etkisi oluşturacağını düşünüyoruz.
"Takibe düşmüş borçlu sayısı...", "Anadolu Yaklaşımı'ndan kaç KOBİ yararlandı?" Onlar şu
anda elimin altında yok doğrusu. Eğer müsaade ederseniz, arkadaşlarımız yazılı olarak size bu sayıları
aktarsınlar, versinler.
Yalnız şunun da altını çizmek istiyorum: Bu kanunda usul ve esasları bu anlamda belirlemiyoruz.
Bu usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından, yani daha ayrıntılı bazda usul ve esaslar Bakanları
Kurulu tarafından belirlenecek.
Sayın Ayhan da benzer bir soru sormuştu, onu da herhalde böylece cevaplamış olduk. Yani bu,
esas itibanyla bir tahmin, ama geçmiş yıllardaki gerçekleşmeler, ülkemizin tecrübeleri baz alınarak
oluşturulmuş bir varsayım, aşağı yukarı bu civarda gerçekleşmesini bekliyoruz. Fakat bizim fiilen,
tabii, kamu olarak ortaya koyduğumuz 1 milyarlık bir miktar var, bunu da hemen bütçeden çıkacak
diye de düşünmeyelim. Bu, bütçede kredilerin garantisi olarak duracak bir kaynak. O krediler
gerçekleşecek, bunlardan bir kısmı temerrüde düşecek, o zaman peyderpey bu mekanizma da devreye
girmiş olacak, kullanılmış olacak. Dolayısıyla, bunun kullanımı da hemen bir bütçe açığına
yansımamış olacak. Zaman içinde realize olacak bir durum.
Sayın Aslanoğlu, kalkınma ajanslarıyla ilgili sorular sordu. Tabii, doğrudan bu kanunun konusu
değil ama benimle ilgili bir şey olduğu için cevap vermeye çalışayım. "Ne zaman ilan edilecek
kalkınma ajansları?" dediniz. Şimdi, 26 tane tüm Türkiye için kurulacak ajans var. Bunlardan 2 tanesi
pilot olarak kurulmuştu biliyorsunuz, l'i İzmir'e l'i Adana-Mersin bölgemize. Geriye kalan 8
bölgemiz için de ayrıca Bakanlar Kurulu karan çıkmıştı. Dolayısıyla geriye 16 tane bölgemiz kalıyor.
O bölgelerimizle ilgili hazırlıklarımızı da biz aşağı yukan tamamlamak üzereyiz. Yani çok net bir tarih
vermem mümkün değil ama kısa süre içinde...
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