Kanun Bilgileri
Kanun Numarası

5909

Başlığı

KAMU FINANSMANI VE BORÇ YÖNETIMININ DÜZENLENMESI
HAKKINDA KANUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN

Kabul Tarihi

17/06/2009

Kabul Edildiği Birleşim

23.Dönem 3.Yasama Yılı 106.Birleşim

Cumhurbaşkanlığına Gidiş
Tarihi

19/06/2009

Cumhurbaşkanlığından Geliş 23/06/2009
Tarihi
Cumhurbaşkanınca Yapılan
İşlem

Onay

Resmi Gazete Tarihi

24/06/2009

Resmi Gazete Numarası

27268

Diğer Bilgiler

Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları

Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve
Yasama Yılı

23/3

Esas
Numarası

1/708

Başkanlığa
Geliş Tarihi

18/05/2009

Tasarının
Başlığı

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Tasarının
Özeti

Tasarı ile, firmaların küresel mali kriz ile daralan finansman imkanlarının artırılması ve kredi
sisteminin etkin bir şekilde işlemesine katkı sağlanması amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından
tespit edilecek kredi garanti kurumlarına, firmalara kredi garantisi sağlamak üzere 1 milyar
Türk Lirasına kadar nakit kaynak aktarılması veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi
ihraç edilmesi; kaynak aktarmak için Hazine Müsteşarlığı bütçesine tertip açmaya ve bu
tertibe ödenek aktarmaya ise Maliye Bakanının yetkili kılınması öngörülmektedir.

Tasarının
Son Durumu

KANUNLAŞTI

Komisyon Tipi Adı

Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem

Karar Tarihi

Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 21/05/2009 27/05/2009 Raporunu Verdi 26/05/2009
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 386
Kanun Numarası:
5909

1

AYRIŞIK OY
Tasarının 1 inci Maddesi kredi garanti sisteminin daha etkin çalışabilmesi amacıyla
kredi garanti kurumlarına 1 milyar TL 'ye kadar kaynak aktarılmasını düzenlemektedir.
Tasarı bu yönüyle olumludur. Ancak 1 milyar TL.lik kaynak yetersizdir.
Tasarıya Komisyon görüşmeleri esnasında eklenen bir madde ile Toprak Mahsulleri
Ofisi'ne (TMO) 2008-2009 ürünü buğday alımlarında kullanılmak üzere ikrazen Özel Tertip
Devlet Tahvili verilmesi planlanmaktadır.
TMO'nun kendi görev alanı dışında fındık alımı gibi görevlerin TMO'ya verilmesi,
bunun yanı sıra, geçtiğimiz yıl buğday alımı ve ithalatında yapılan yanlış uygulamalar
nedeniyle kurum halihazırda ciddi bir borç yükü altına girmiştir.
Bu yıl verilmesi planlanan Özel Tertip Devlet Tahvilleri'nin TMO tarafından
önümüzdeki yıllarda geri ödenemeyeceği şimdiden bellidir. Özel Tertip Tahvillerin ikrazen
verilmesi 2009 yılında yapılacağı belli olan bir bütçe harcamasını bütçe dışı bir finansman
kaleminde gösterilmesi anlamına gelmektedir. Bu, bütçenin samimiyet ilkesinin açıkça
ihlalidir. Ayrıca bu tür uygulamalar 2001 krizinin ardından mali şeffaflığın sağlanması
yönünde elde edilen kazanımların da geriye götürülmesi anlamına gelmektedir.
Bu nedenlerle TMO' ya buğday alımları için finansman olanağı yaratılması uygun
görülmekle birlikte, ikrazen Özel Tertip Devlet Tahvili verilmesi yerine Normal Tertip Devlet
Tahvili verilmesi ve bu harcamalarla ilgili gerekli tertiplerin açılarak, ödenek aktarımlarının
yapılması bütçenin samimiyet ilkesinin bir gereğidir.
Diğer taraftan bu ve buna benzer birçok harcama artırıcı uygulama ve gelir azaltıcı
düzenlemeler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 14. Maddesi
hilafına ortaya derli toplu bir hesap konmadan yapılmaktadır.
2009 bütçesinin ilk dört ayda verdiği açık 20 milyar TL 'yi aşarak; başlangıç
bütçesinde öngörülenin yıllık açığın iki katına çıkmıştır.
Bu çerçevede kontrolden kaçan açıkların orta vadeli bir programla nasıl kontrol
altına alınacağı ve hızla bozulan borç dinamiklerinin yeniden rayına nasıl oturtulacağına
dair tutarlı, ikna edici orta vadeli bir perspektifin kamuoyunun önüne acilen konulması
zaruri görülmektedir.
Ayrıca, TMO'nun tüm tarımsal ürünlere destek olması gereksinimine karşın sadece
fındık ve tahıl ürünlerinin destekleme alımını yapmaktadır. Kayısı, ülkemizin çok önemli bir
ihraç ürünü olmasına karşın yeterince desteklenmediği için kayısı fiyatları yurtdışında
birkaç alıcı tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle TMO tarafından kayısı ürününün de
destekleme kapsamına alınması zorunludur.
M. Akif Hamzaçebi Faik Öztrak
F. Mevlüt Aslanoğlu
Trabzon
Tekirdağ
Malatya
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