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Gerek çiftçinin, üreticinin gerekse esnafın, KOBİ’ler iki şekilde desteklenmektedir. 

Bunlardan, birincisi, Bütçeden verilen destekler, ikincisi Ziraat Bankası ve Halk Bankası eliyle, 

piyasa faizinin altında bir faizle kredi verilmesi suretiyle yapılan desteklerdir. 

Bütçeden verilen desteklere baktığımızda, tarım kesimindeki üreticilere, KOBİ’lere ve 

esnafımıza bütçeden verilen destekte, bu Hükûmet döneminde bir artış olmadığını 

görüyoruz. Tarımsal desteklere bütçeden ayrılan payın rakamsal tutarı 2002 yılında 2,2 

milyar YTL iken 2006 yılında 4,8 milyar YTL’ye ulaşmıştır. 2007 yılında da 5,2 milyar YTL’ye 

ulaşmasının hedeflenmektedir. Bu rakamlar, Bakanlar Kurulunun 1 Kasım 2006 tarihli Resmî 

Gazetede yayınlamış olduğu 2007 programında yer alan rakamlardır. Ancak Bakanlar 

Kurulunun 2002 yılı tarımsal desteğine ilişkin olarak karara bağlamış olduğu bu rakam, Sayın 

Maliye Bakanı tarafından daha düşük olarak açıklanmaktadır. Çünkü 2002 yılındaki rakam ne 

kadar düşük olursa, AKP Hükûmeti döneminde verilen destek o kadar artmış gözükecektir. 

Sayın Bakanın esas itibarıyla yaklaşımı budur.  

2002 yılı tarımsal destek tutarı bütçeden 2,2 milyar YTL’dir. 2002 yılı rakamıyla 2007 

yılı tarımsal destek rakamını kıyasladığımızda ise, her ikisinin de millî gelirin yüzde 0,8’i 

düzeyinde olduğunu görüyoruz, yani, üreticiye bütçeden verilen destekte bir artış yoktur. 

Hatırlayacaksınız, tarımsal üretim konusunda, Hükûmetin kabul edip, Resmî Gazetede 

yayınladığı strateji, tarımsal desteğe ayrılacak olan kaynaklar millî gelirin yüzde 1’inden az 

olamaz hükmü getirilmiştir. Bu hüküm, Avrupa Birliğine uyumun şartlarından da biridir. Yani, 

Avrupa Birliğine uyum bağlamında, Hükûmetin Resmî Gazetede yayınlayarak vermiş olduğu 

söze, bizzat Hükûmetin kendisi uymamaktadır.  

Tarımsal destek bağlamında, Karadeniz Bölgesi’ne yönelik olarak bir konuyu sizlerin 

dikkatine sunmak istiyorum: 2004 yılında meydana gelen don felaketi nedeniyle, fındık 

üreticisinin, hâlen 252 milyon YTL, yani, 252 trilyon Türk lirası tutarında bir alacağı 

bulunmaktadır. Bu alacağın 2005, 2006 ve 2007 bütçelerine konulması için Cumhuriyet Halk 

Partisi olarak çok uğraştık, Sayın Maliye Bakanına, bu konuda, muhtelif önergeler verdik, 

sorular yönelttik; ancak, 252 trilyon liralık bu ödeneği bütçeye koyma imkânını, maalesef 

bulamadık. Burada, bütçenin tümü üzerinde, İktidar Grubu adına pazartesi günü söz alan 

Karadeniz Bölgesi’nden bir milletvekili arkadaşımız, Hükûmetin tarım politikasını ve fındık 

politikasını överken, o politikayı sahiplenirken, fındık üreticisinin 252 trilyon liralık üç yıldır 

ödenmeyen alacağı konusunda ses çıkarmamasını çok ilginç buluyorum. Bunu, fındık 

üreticilerinin takdirine bırakıyorum.  

KOBİ’lere bütçeden verilen desteklere baktığımızda durum şudur: Küçük ve orta boy 

işletmelerin teknolojik yeniliklere uyumunu sağlamak, rekabet güçlerini artırmak ve 
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ekonomiye olan katkılarını yükseltmek amacıyla kurulmuş olan KOSGEB’e bütçeden 

aktarılan kaynakların büyüklüğü önem taşımaktadır. Çünkü KOSGEB esnafı desteklemek 

üzere bunları kullanır. 

2006 yılında KOSGEB’in  bütçesi 209,9 milyar YTL. Bu bütçenin, Ekim 2006 sonu 

itibarıyla ancak yüzde 22’sinin kullanıldığını, yüzde 78’inin kullanılmadığını görüyoruz. 

KOSGEB’e verilen ödenekler, KOBİ’lerin desteklenmesi içindir. Bu bütçenin önemli ölçüde, 

Ekim 2006 tarihi itibarıyla kullanılmamış olması dikkat çekicidir. Faiz dışı fazla uygulaması 

nedeniyle Hükûmetin 2006 yılında harcamaları kısma yönündeki faaliyeti, kararı, sonuçta 

KOSGEB eliyle esnafa, KOBİ’lere kullandırılacak, aktarılacak kaynakları da olumsuz 

etkilemiştir.  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


