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1.- 2003 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu 

Tasarıları ile 2001 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluş
lar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/530; 1/531; 1/280, 3/87, 3/89, 3/90; 
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A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
1.- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi 
2.- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1.- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi 
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1.- 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
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1.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, amatör denizcilere uy

gulanan zorunlu sağlık yoklamasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ'ın cevabı (7/267) _ „ . _ - , 

2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği 
ödemesi yapılmayan illere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/293) 737-738 

3.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, petrol fiyatlarına ve ham 
petrol stoklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Meh
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Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/305) 745:747 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak yedi oturum yaptı. 
2003 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2001 Malî Yılı 

Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/530; 1/531; 
1/280, 3/87, 3/89, 3/90; 1/281, 3/88) (S. Sayıları: 76, 77, 78, 79) görüşmelerine devam olunarak; 

Dışişleri Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Orman Bakanlığı, 
Orman Genel Müdürlüğü, 
Çevre Bakanlığı, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
Kültür Bakanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı, 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 
Üniversiteler (53 adet) 
2003 Malî Yılı Bütçeleri ile 2001 Malî Yılı Kesinhesapları kabul edildi. 
Kültür Bakanı Erkan Mumcu, İstanbul Milletvekili Nurettin Sözen'in, Millî Eğitim Bakanlığı 

bütçesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmada kendisine, 
Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'de, Kültür Bakanı Erkan Mumcu'nun, Grubuna ve Genel 

Başkanı Deniz Baykal'a, 
Sataşması nedeniyle birer konuşma yaptılar. 
Alınan karar gereğince, 27 Mart 2003 Perşembe günü saat 11.00'de toplanmak üzere, birleşime 

23.27'de son verildi. 

İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Türkân Miçooğulları Mehmet Daniş 
İzmir Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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No.: 78 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
27 . 3 .2003 PERŞEMBE 

Rapor 
1.- Ekonomik İstikrarı Sağlamak tçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/540) (S. Sayısı: 105) (Dağıtma tarihi: 27.3.2003) (GÜNDEME) 
Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.3.2003) 

2.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003) 

3.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003) 

4.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İlinde kıyı bölgelerindeki yerleşim birimlerinin 
imâr sorununa ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Reyhanlı Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/331) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003) 
2.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta'da turizmi teşvik amacıyla alınacak önlem

lere ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/332) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003) 
3.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta İlindeki sağlık personeline ve Yalvaç Sağ

lık Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/333) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.3.2003) 

4.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, sulama kooperatiflerinin elektrik borçlarına ve 
Eğirdir Gölü çevresinde damla sulama yöntemine geçilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/334) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003) 

5.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Gelendost II. Kademe Pompaj Sulaması Projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/335) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.3.2003) 

6.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta İlindeki sulama alanlarında alman tedbir
lere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/336) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.3.2003) 

7.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yol ihalelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/337) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003) 

8.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, belediyelere tahsis edilen araçlara ilişkin Çevre 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/338) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.2003) 

9.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Kırıkkale-Yahşihan-Irmak Beldesinde tren yolun
da meydana gelen kazalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/339) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.3.2003) 

10.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, milli parkların işletmesinin ihaleye çıkarılacağı id
diasına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/340) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.2003) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.00 

27 Mart 2003 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

© 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, 2003 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2001 Malî 

Yılı Genel ve Katma Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 
Program uyarınca, bugün, onuncu turun görüşmelerini yapacağız. 
Onuncu turda, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su 

îşleri Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ile Gelir Bütçesi yer almaktadır. 
III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/.- 2003 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2001 Malî 

Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/530; 1/531; 
1/280, 3/87, 3/89, 3/90; 1/281, 3/88) (S. Sayıları: 76, 77, 78, 79) (1) 

A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
L- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi 
2.- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
/.- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi 
2.- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi 
2.- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
B) MALİYE BAKANLIĞI 
/.- Maliye Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi 
2.- Maliye Bakanlığı 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
C) GELİR BÜTÇESİ 
1.- 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. 

Sayısı: 76) 
2.- 2001 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( J/280, 3/87, 3/89, 3/90) (S. Sayısı: 78) 

3.- 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/531) (S. Sayısı: 77) 

(1) 76, 77, 78 ve 79 S. Sayılı Basmayazılar ve Ödenek Cetvelleri 23.3.2003 tarihli 53 üncü Birleşim 
tutanağına eklidir. 
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4.- 2001 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/281, 3/88) (S. Sayısı: 79) 

BAŞKAN- Komisyon ?..Yerinde. 
Hükümet?..Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, 18.3.2003 tarihli 49 uncu Birleşimde bütçe görüşmelerinde, soruların 

gerekçesiz olarak yerinden sorulması ve her tur için soru cevap işleminin 20 dakikayla sınırlandırıl
ması kararlaştırılmıştır. 

Buna göre, turda yer alan bütçelerle ilgili olarak soru sormak isteyen milletvekillerinin, görüş
melerin bitimine kadar sorularını sorabilmeleri için, şifrelerini yazıp, parmak izlerini tanıttıktan 
sonra ekrandaki söz isteme butonuna basmaları gerekmektedir. Mikrofonlarındaki kırmızı ışıklar 
yanıp sönmeye başlayan milletvekillerinin söz talepleri kabul edilmiş olacaktır. 

Tur üzerindeki görüşmeler bittikten sonra, soru sahipleri, ekrandaki sıraya göre sorularını yer
lerinden soracaklardır. Soru sorma işlemi 10 dakika içinde tamamlanacaktır. Cevap işlemi için de 
10 dakika süre verilecektir. Cevap işlemi 10 dakikadan önce bitirildiği takdirde, geri kalan süre 
içerisinde, sıradaki soru sahiplerine söz verilecektir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Onuncu turda, grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay, İstanbul Milletvekili 

Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi; AK Parti Grubu adına Kayseri 
Milletvekili Taner Yıldız, Trabzon Milletvekili Asım Aykan, İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz, 
Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün. 

Şahısları Adına; lehinde, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Kayseri Milletvekili Taner Yıl
dız, Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan, Konya Milletvekili Remzi Çetin, Malatya Milletvekili 
Ahmet Münir Erkal, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli; aleyhinde, Ankara Milletvekili Yakup 
Kepenek, Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit. 

İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alan, İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın. 
Buyurun Sayın Uzunbay. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Uzunbay, Grup adına tanınan yarım saatlik konuşma süresini arkadaşlarınızla mı pay

laşacaksınız, tek başınıza mı kullanacaksınız? 
SEDAT UZUNBAY (İzmir) - Sayın Başkan, gelir bütçesi üzerinde konuşma yapacak ar

kadaşımın süresinden yaklaşık 2 dakikayı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi için ben kul
lanacağım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Uzunbay. 
CHP GRUBU ADINA SEDAT UZUNBAY (İzmir) - Çok teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 2003 yılı bütçesi 

hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum; ayrıca, bugüne kadar izlenen enerji politikalarının yanlışlığını an
latabilmek için çaba sarf eden herkesi, enerji alanındaki tüm çalışanları ve elektrik, doğalgaz, akar
yakıt fiyatları karşısında çaresiz kalan halkımızı ve sanayicimizi de saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri; enerji, ülkemizin gelişmesi, sanayileşmesi ve halkımızın gönencinin ar
tırılmasında belirleyici bir etkendir. Enerjide planlama şarttır; üretimde keyfîliğe, bilimsellikten 
uzak talep tahminlerine, savurganca yatırımlara yer yoktur. Türkiye'de, enerji alanına planlı bir an
layışla yaklaşılmamıştır. Doğalgazın ve elektriğin pahalı olmasının en temel nedeni, geçmiş ik-
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tidarın yanlış enerji politikası ve doğalgaza ağırlık veren elektrik üretim tercihidir. Hidroelektrik ve 
linyit kaynakları gereğince değerlendirilmemiştir. Yurtiçi kömür, petrol ve doğalgaz aramaları dur
durulmuştur. Bugün, zengin ve elektrik üretimine uygun linyit kaynaklarımız varken, kömürü de it
hal eder durumdayız. Enerjiyi bir kamu hizmeti değil rant kaynağı olarak gören çarpık anlayış, hem 
elektriğin hem doğalgazın pahalı olmasına sebep olmuştur. 1990'h yılların başından bu yana, yeter
li ödenek verilmeyerek, hidroelektrik ve kömüre dayalı termik santral yapımı geciktirilmiştir. Tür
kiye, enerji yönünden darboğaza sürüklendikten sonra, yeterli yatırım yapılmazsa ülke karanlıkta 
kalır korkutmacasıyla, büyük ölçüde ithal doğalgaza dayalı, dışa bağımlılığı gittikçe artıran, kasıtlı 
bir enerji politikasıyla yönetilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, en ucuz elektriğin üretildiği birçok hidroelektrik ve kömüre 
dayalı termik santralda üretim düşürülmüştür. Şimdi, ucuza üretebileceğin elektriği üretmeyeceksin, 
pahalıya ürettiğin elektriği üretmeye devam edeceksin ve bunu durdurma basiretini gös
teremeyeceksin. Böyle bir şey kabul edilemez. Üretim doğalgaza kaydırıldı; çünkü, doğalgaz taah
hüdün var, almazsan, almış gibi ödeyeceksin. Kullanmadığımız halde, 2001 yılı için, Rusya'ya ve 
İran'a yüzmilyonlarca dolar ödedik. Elektrik üretiminde doğalgaz payı, komşumuz Yunanistan'da, 
2000 yılında yüzde 23,8 iken, Türkiye'de, 2000 yılında yüzde 37, 2002 yılında yüzde 50 civarın
dadır ve bu rakam, gittikçe artmaktadır. Ülkeyi gittikçe artan bir şekilde dışa bağımlı hale getiren 
bu yanlışlara, bugüne kadar, AKP hükümetleri de dur deme cesaretini gösterememiş, aynen devam 
etmektedirler. 

Sayın Bakan, bakanlık görevine geldiği günden bu yana hiçbir icraat yapamayıp, sadece yakın-
mıştır. Sayın Bakan, siz icra makamısınız; yakınma makamı değil. Bir yanlış görüyorsanız, 
müdahale edeceksiniz ve durduracaksınız; politikanız ne ise onu uygulamaya koyacaksınız. 
Politikanız bunu değiştirmek ise, ne zaman yapacaksınız? Yoksa, diğer konularda olduğu gibi, bu 
konuda da hiçbir hazırlığınız yok da yeni mi öğreniyorsunuz?! Politikamız, ucuz elektrik vaadinden 
vazgeçtik, izlenen politikalara devam etmektir diyorsanız -ki, bugüne kadarki icraatlarınızdan bu 
anlaşılıyor- bunu bilelim. Bu gerçeği, pahalı elektrik ve doğalgaz kullanmak zorunda kalan herkes 
bilsin. Size oy veren, rekabet gücü elinden alınmış sanayicimiz, esnafımız, çiftçimiz, çalışanımız ve 
emeklimiz bilsin. Bugüne kadar, hiçbir kaynak yaratamadan, ucuzlatacağınızı söylediğiniz her şeye 
-mazota, doğalgaza ve elektriğe- zam yaptınız, vergi koydunuz. Bu konuda, cumhuriyet hükümet
leri içinde, dört ay gibi kısa zamanda, tüm rekorları ele geçirdiniz ve her geçen gün bu rekorları 
yeniliyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanımız demeç veriyor; Türkiye'de elektriğin yüzde 44'ünü 
tüketen 100 000 sanayi ve ticaret abonesini takibe aldık; kaçak elektrik kullananların üzerine 
gidiyoruz diyor. Bu zaten senin görevin Sayın Bakan; bunu yapacaksın, yapmalısın! Enerji Piyasası 
Kurulu Başkanı da, ben bu kayıp kaçak hesabına akıl erdiremiyorum; her defasında hesaplar 
değişiyor anlamına gelecek açıklamalar yapıyor; yani, o bile emin değil. Türkiye'de, elektrikte, 
kayıp kaçak oranının yüzde 23 civarında olduğunu kabul edelim. Bu kayıp, kaçak demek, iki adet 
Keban Santralının ürettiği elektrik demektir. Bu kaçak, yaklaşık 1,5 milyar dolar demektir. Bu kayıp 
kaçak demek, orta halli bir ailenin cebinden her ay 10 000 000 ilâ 12 000 000 milyon lirayı farkın
da olmadan almak demektir. 

Değerli arkadaşlar, santraldan şebekeye olan kaybı sıfıra indiremezsiniz. Santral, hat, trafo 
merkezleri, şehirlerdeki şebeke kayıpları, ibadethaneler ve şehir aydınlatmaları yüzde 15 civarında 
tutmaktadır. Bu yüzde 15'in üzerindeki değerleri kayıp olarak kabul ediyorsanız eğer, gereken 
yatırımı yapmıyorsunuz demektir. Eğer, kaçak olarak kabul ediyorsanız, görevinizi yapmıyorsunuz, 
kaçağı yakalayamıyorsunuz demektir. 

Biz, elektriğin ve doğalgazın ucuz olmasını, ucuzlatılmasını, Adalet ve Kalkınma Partili ar
kadaşlarımızdan daha çok istiyoruz, buna emin olabilirsiniz; hem de sadece Ege'de, Marmara'da 
değil, ülkemizin her tarafında. 
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Kurul, tek tip tarifeden vazgeçerek, bölgesel tarife ya da il bazında tarife uygulayacakmış. 
Bununla, sanayi elektriğini Ege'ye 96 000 liradan, Hakkâri'ye de 278 000 liradan satacakmış. Ege 
ve benzeri yerlerdeki elektrik fiyatını Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak uygun bulduğumuzu 
belirtmek istiyorum. Ancak, ülkenin elektrik ihtiyacının hem yarısından fazlasını hem de en 
ucuzunu üreten Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine 3 katı daha fazla fiyatla satılmasına karşı 
çıkıyoruz, işte, bunu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak kabul etmiyoruz. Bunun neresi adalet; 
bunun neresi kalkınma; bunun neresi ak? 

Bu sistem, uygulanmak istenen şekliyle Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır ve kaçak kul
lanımı daha da artıracaktır; ama siz, bizi değil, başkalarını dinlersiniz; yakında IMF veya Dünya 
Bankasının bir yetkilisi çıkar Hakkâri'deki elektrik tarifesinin sizin istediğiniz gibi olmayacağını 
söylerse, bundan hemen vazgeçersiniz. 

Değerli milletvekilleri, elektrikte ucuzlama sadece kayıp, kaçak durumuna göre hesap yaparak 
ve bunun faturasını halka çıkararak sağlanamaz. Doğalgazı pahalıya alıyorsun, bu pahalı doğalgaz-
la, yabancı - yerli ortaklıklara doğalgaz elektrik santralı kurdurmuşsun; elektrik almazsan, almışsın 
gibi ödeyeceğini de taahhüt etmişsin. Kamunun işlettiği doğalgaz santrallarmın kilovat/saat 
maliyeti 4 sent civarında, özel sektörün işlettiği doğalgaz santrallinin kilovat/saat maliyeti 11 sent! 
TEAŞ, özel sektörden 11 sente aldığı elektriği TEDAŞ'a 4 sentten satarak, 2000 yılı için 800 000 000 
dolar zarar etti. Bu zarar, 2002 yılı için yaklaşık 1 milyar dolardır. Elektriği ucuzlatmak istiyorsan, 
önce bunlardan başlayacaksın Sayın Bakan. 

Elektriğin en ucuz olduğu yer, onun üretildiği yerdir. Elektrik santralına yakın olduğu için, hat
larda kaybolan elektrik daha azdır. Bir şeyi fabrikasından alırsanız, en ucuza alırsınız. Aldığınız yer, 
üretilen yere uzak ise ulaşım ya da nakliye masrafı ilave edilir ve maliyet yükselir. Keban'da üretilen 
elektrik maliyeti yaklaşık 1 senttir. Bu tekniğe göre, o çevrede elektrik, Türkiye'deki en ucuz elek
trik olmalıdır. Keban'da üretilen elektriği en pahalıya bu bölgeye satmak, adil bir davranış değildir. 

Sayın Bakan, bu bölgede kabul edilebilen değerin üstündeki kayıpları önlemek, tahsilatı yap
mak ve kaçağı önlemek lazım. Bu, sizin göreviniz; hem görevinizi yapmayacaksınız hem de kaybı, 
kaçağı halka yükleyeceksiniz!.. Görevinizi yapın, borcunu ödeyen insanlara niye ek yükler 
çıkarıyorsunuz?! Niye, benim orta halli bir ailem, ayda 10 000 000-12 000 000 kaçak parası ödesin, 
yazık değil mi?! 

Sayın Bakan, elektriğin pahalı olmasının sebebi olarak sadece TRT'yi gördünüz ve yüzde 3,5 
olan bu payı yüzde 2'ye indirdiniz; bu, devede kulaktır. Devletin radyosu ve televizyonunu işlevsiz 
hale getirecek her türlü davranıştan kaçınmalısınız ve onun karşılaşacağı ekonomik sıkıntıları, mut
laka karşılamalısınız. 

Enerji politikamız, enerjinin verimliliğini artırmak, yoğunluğunu azaltmak ve tasarrufuna özen 
göstermek olmalıdır. Çağdaş enerji politikalarında hedef, yalnızca k'işi başına kullanılan enerji mik
tarını artırmak değil, en az enerji harcamasıyla en fazla enerji üretecek ve tüketecek sistemi kurabil
mektir. 

Ülkemizin enerji politikasını oluşturmak için çıkarılan yasaları, günün ve ülkenin koşullarına 
ve çıkarlarımıza uygun bir şekilde yeniden düzenlemeliyiz. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda, tüketiciler, sanayi ve ticaret odaları ile ilgili meslek 
odaları temsil edilmelidir. Bu kurulun, mutlaka, yargısal denetime tabi olması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, yerli ve yabancı sermayeyle, 1995'ten bu yana, yap-işlet-devret 
modeliyle doğalgaz, küçük hidroelektrik ve rüzgâr santralları kurulabilmiştir, termik ve büyük hid
roelektrik santralı kurulamamıştır. Üstelik, bu yatırımlar için kullanılan dış krediye Hazine garan
tisi, kullanılan doğalgaz için BOTAŞ'tan doğalgaz temin garantisi, üretilen elektrik için TEAŞ'tan 
satın alma garantisi verilmiş olup, bunların tahkim hakları da vardır. 
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Her türlü garanti varken, yerli özel yatırımcıların elektrik piyasasında yer almaları sınırlı 
düzeyde kalmıştır. Elektrik sektörünün tamamen liberalleşmeye açılmış olmasına rağmen, sermaye 
birikiminin yetersizliği nedeniyle 1995'ten bu yana, özel şirketlerin sektördeki payları yüzde 30-35 
seviyesine ulaşmıştır. Her türlü garantisi olan bu özel şirketler, kamunun dışında kurulacak hangi 
şirketle rekabet edebilecektir? Şimdi, garantiler olmaksızın, yerli yatırımcıların sektöre katkıları 
olamayacaktır. 

Büyük ümitlerle kurulan serbest elektrik piyasası şimdiden kilitlenmiştir, çalışamaz bir durum
dadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, serbest rekabet yoluyla elektrik fiyatlarını 
düşüremeyeceğini anlamıştır. Kurul, elektrik fiyatlarını ucuzlatabilmek için özel şirketlerden jest 
yapmalarını; yani, sattıkları elektrik fiyatlarında indirim yapmalarını rica etmiştir. 

Bugün için 10 milyar kilovat/saat elektrik üretim fazlamız vardır; ancak, bu süreyi çok iyi 
değerlendirmeliyiz. Çevre dostu ve temiz enerji kaynakları olan rüzgâr, güneş, jeotermal, biyoküt-
le ve hidrojeni olabildiğince hızla ve etkin bir biçimde değerlendirmeliyiz. 

Nükleer enerjide bugünkü teknolojik düzeyle işletme emniyeti sağlanamamıştır. Nükleer atık
ların tehlikesiz bir biçimde depolanması ve saklanması son derece zor ve pahalıdır. Birçok ülke bu 
nedenlerle nükleer enerji santralı yapımından vazgeçmiştir. Bizim için doğal kaynaklarımızın ön
celikle değerlendirilmesi ve nükleer enerji konusunda ar-ge çalışmalarının içinde yer alarak ve bu 
konudaki teknolojik çalışmaların sonucunu beklemek en uygun yöntem olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de linyit ve hidrolik potansiyelin sadece üçte l'lik bir bölümü 
kullanılmaktadır. Yaklaşık 50-55 milyar kilovat/saat küçük hidrolik potansiyel vardır. 

Ülkemizin rüzgâr haritaları çıkarılmıştır, bunları öncelikle değerlendirmeliyiz. 
Küçük ve orta ölçekli hidroelektrik santralı ile rüzgâr santralları yapımında yerli girişim

cilerimizin katkısını sağlamak için bazı kolaylıklar getirilebilir. Hidroelektrik ve rüzgâr santralları 
için gereken türbin, jeneratör ve diğer imalatı yurt içinde gerçekleştirelim ve teşvik edelim; bunun 
örnekleri vardır. 

Santralların devir süresini yirmi yıl yerine, daha uzun süreli kabul edelim, ön etüt ve 
fizibiliteleri kamu eliyle gerçekleştirelim. 

Değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi, seçim meydanlarında, iktidara geldiklerin
de, yolsuzlukların üzerine gideceğini söylemişti. Ulusal çıkarlarımızı ve kamu yararı gözetmeyen 
anlaşmaları, tüm eleştirilere rağmen, âdeta meydan okurcasına imzalayanlara, bugüne kadar hiçbir 
yaptırım uygulanmaması, inanılmaz ve kabul edilemez bir anlayıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uzunbay, konuşmanızı toparlayabilmeniz için 2 dakika süre veriyorum. 
SEDAT UZUNBAY (Devamla) - Cumhuriyetin uzun yıllar süren birikimiyle kurulan Bakan

lığa bağlı kurumların entegre yapıları, geçen yönetimler döneminde parçalanmış ve yönetimleri eş 
dostla doldurulmuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı, bunu tersine çevirmek yerine, aynen sür
dürmektedir; eski partizan ve ehliyetsiz kadrolar yerine kendi ehliyetsiz yakınlarını yerleştirmek
tedir. Bu anlayış, enerji kurumlarının çökmesini kaçınılmaz kılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Su İşlerinin 2003 yılı bütçesi 3,5 katrilyon liradır. 31 adet baraj in
şaatı devam etmektedir. Bu ödeneklerle, bunların planlanan sürede bitirilebilmesi olanaklı değildir. Şu 
anda, hidroelektrik santral potansiyeli elektrik üretiminin yüze 37'sini karşılayacak durumdadır. Devam 
eden 31 projenin tamamlanması halinde, bu pay, yüzde 8 artarak, yüzde 45'e çıkarılabilecektir. 

Devlet Su İşleri, tam 50 yılda 34 milyar dolar ödenek aldı; ancak, sadece son 20 yılda 26 mil
yar dolarını iade etti. Kamu mülkiyetindeki hidroelektrik santrallardan üretilen elektriğin bedeli 
yaklaşık 1,5 milyar dolardır. Bu gelirle muz alacağımıza, doğalgaz alacağımıza, devam eden işlerin 
finansmanında kullanalım ve yüzde 8'lik artışı mutlaka gerçekleştirelim. 
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Değerli milletvekilleri, İzmir Küçük Menderes Havzasındaki Beydağ ve Yortanlı Barajları için 
ayrılmış ödenek çok komiktir. Bu yöre insanı, yıllardır, sabırsızlıkla bu barajları bekliyor. Her yıl, 
sembolik ödeneklerle hiçbir şey yapılmadan geçiştiriliyor. Bu, yöre halkıyla dalga geçmek; bu, yöre 
halkını cezalandırmaktır. 

Sayın Bakanım, tarımsal sulama kaynaklı elektrik borçlarını ödeyememiş çiftçilerimiz, artık, 
tek tek cezaevine girmeye başlayacaktır. Bu konuda, bugüne kadar yaptığınız açıklamalarda 
" 1 Nisana kadar olan borçlar için 24 taksitte ödeme kolaylığı getirecek ve hatta peşin ödeyenlere 
yüzde 20 indirim yapacağız" demiştiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uzunbay. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SEDAT UZUNBAY (Devamla) - 2 dakikalık süreyi kullandım mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Sayın Uzunbay, uygulamayı biliyorsunuz; teşekkür ediyorum. 
SEDAT UZUNBAY (Devamla) - Sayın Başkan, son paragraf... 
BAŞKAN - Buyurun, Genel Kurul sesinizi duyuyor, o şekilde hitap edebilirsiniz. 
SEDAT UZUNBAY (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubu 

olarak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 2003 yılı bütçesine, ciddî bir enerji politikası oluş
turmaktan uzak bir bütçe olması nedeniyle olumsuz oy kullanacağımızı bildirirken, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu olarak, diğer alanlarda olduğu gibi, ülkemizin ulusal güvenliği ve ekonomik 
güvenliği için en yaşamsal alanlardan biri olan enerji alanında da, bir yandan, Adalet ve Kalkınma 
Partisi İktidarının atacağı yanlış adımları teşhir etmeye, diğer yandan da usanmadan yapılması 
gerekenleri sizlere ve kamuoyuna anlatmaya devam edeceğimizi belirtiyor; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uzunbay. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, ikinci konuşmacı, İstanbul Milletvekili Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, Maliye Bakanlığı, köklü gelenekleri olan, bir anlamda, devlete bürokrat 

yetiştirmek gibi bir okul görevini de üstlenen, saygın bir Bakanlığımız; ancak, ne yazık ki, bu Bakan
lığımızın henüz bir yasası yok. 1980'lerde çıkarılan bir kanun hükmünde kararnameyle yönetiliyor. 

Değerli milletvekilleri, Maliye Bakanlığının hazırladığı ve şu anda görüştüğümüz bütçe, ger
çekte bir yıllık bir bütçe olmasına karşın, fiiliyatta dokuz aylık bir süreyi kapsamaktadır. Bu açıdan, 
bütçenin samimî ve gerçekçi olduğunu söylemek son derece zor. Ben, tahminler ve gerçekleşme 
olarak, 2002 yılı bütçesiyle bir kıyaslama yaptım. Örneğin, faiz ödemelerinin 43 katrilyon lira 
olacağı öngörülmüş olmasına karşın, gerçekleşen miktar bunun çok daha üzerinde olmuş ve bütçe 
açığını, bir anlamda, artırmıştır. Yine, sosyal güvenlik ödemeleri olarak 14 katrilyon lira bu bütçede 
öngörülmüş; ama, maalesef, bunun da tutmayacağı açıktır. 

Bütçelerimizin bir başka önemli sorunu var -bu deyim, yüksek yargı organı olan Sayıştaya ait
tir- bütçelerimiz büyük ölçüde kayıtdışı hesapları, rakamları kapsamamaktadır; yani, kayıtdışı büt
çe uygulaması, maalesef, Türkiye'de geçerlidir. Maliye Bakanlığının, bu kayıtdışı bütçe uy
gulamasından vazgeçmesi ve Parlamentoya, samimî, gerçekçi rakamları ifade eden bir bütçeyi 
getirmesi gerekir; çünkü, Anayasamızın 161 inci maddesine göre, bütün rakamların, verilerin, gelir
lerin ve harcamaların Yüce Parlamentonun onayına sunulması gerekiyor. Maalesef, bu bütçede, bu 
da söz konusu değil. 

Değerli arkadaşlarım çözüm; çözüm, çok yıllı bütçe uygulamasına geçmektir; bir yıllık değil, 
en az üç yıllık "çok yıllı" dediğimiz bütçe uygulamasına geçmek, sağlıklı tartışma ortamını Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde yaratmaktır. 
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Çok önemli bir konu daha var değerli milletvekilleri: Kesinhesap kanunu burada okunuyor; 
ama, kesinhesap kanunuyla ilgili olarak, hiçbir rakamın üzerinde durmuyoruz. Kesinhesap kanunu, 
şimdi görüştüğümüz bir bütçenin, daha daha sonra nasıl gerçekleştiğini bize anlatan bir yasa; ama, 
maalesef, kesinhesap kanunu -ne Parlamentoda ne komisyonlarda- ciddî olarak görüşülmüyor ve 
dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yapma işlevi, maalesef, gerçekleşmiyor. Bu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ciddiyetiyle bağdaşan bir uygulama değil. Batı'daki uygulamalar, 
çoğu ülkede şöyle: Kesinhesap kanunları ayrıca görüşülür, ayrı komisyonu vardır ve kesinhesap 
kanunlarının görüşüldüğü komisyonda, iktidar değil muhalefet partileri ağırlıktadır. Dolayısıyla, bir 
bütçenin parlamentoda sorgulanma işlevi çok daha sağlıklı yerine getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçenin gelirleri açısından geçen gün Sayın Bakanımız bir açıklama 
yaptı: Sayın Genel Başkanımız tarafından, vergi barışı projesiyle ilgili olarak, 10 katrilyon liralık 
bir rakamın önce ifade edildiğini söyledi; daha sonra, bunun 2,4 katrilyon lira olduğu, bütçeye de 
bunun 750 trilyon lira olarak geçtiği söylenildi. Sayın Maliye Bakanımız, 23 Martta yaptığı açık
lamada, bu verilerin doğru olmadığını, böyle bir şeyin ifade edilmediğini belirtti. 

Değerli arkadaşlarım, 5 Ocakta, Sayın Maliye Bakanımızın, Hürriyet Gazetesindeki köşe 
yazarı Sayın Şükrü Kızılot'a verdiği bilgiler var. 5 Ocak günlü Hürriyet Gazetesini açarsanız, orada, 
Sayın Bakanımız, Vergi Barışı projesinden 10 katrilyon liralık gelir beklendiğini söylemektedir. 
Daha sonra, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunda 7 Ocakta yaptığı 
konuşmada, Adalet ve Kalkınma Partisinin bütün değerli milletvekillerinin de duyacağı gibi, vergi 
barışından 10 katrilyon liralık bir gelir elde edeceğimizi belirtmektedir. Sanıyorum, sevgili millet-
vekillerimiz, eğer, sorarlarsa, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan bu rakamları alabileceklerdir, 
bu ifadeleri alabileceklerdir. 

Gelelim bir başka konuya... Asıl hata şu, değerli milletvekilleri: Maliye Bakanlığı olarak bir 
tahmin yapabilirsiniz; 2,4 katrilyon lira bekliyoruz veya 750 trilyon lira bekliyoruz diyebilirsiniz. 
İşin vahim olan noktası şu; bir Sayın Bakan kalkıyor, Plan ve Bütçe Komisyonuna bastırdığı kitaba 
şu ifadeyi yazıyor: "Biz, Maliye Bakanlığı olarak 2,4 katrilyon lira gelir tahmin ettik; ama, IMF 
bunu doğru kabul etmiyor; o nedenle, biz, 750 trilyon lira yazıyoruz." Bir Maliye Bakanının konuş
ma metnine bu girmez arkadaşlar. Eğer siz, 2,4 katrilyon tahmin ediyorsanız, 2,4 katrilyon dersiniz; 
750 trilyon tahmin ediyorsanız, 750 trilyon dersiniz. 

Dünkü bir gazetemizin manşetiydi: "Vergi Barışı Şantaja Döndü..." 
Değerli arkadaşlar, şu anda, bütün vergi dairelerinde, vergi denetim elemanları, mükellefleri 

arıyorlar: Siz, matrahı niye yükseltmiyorsunuz; sizi incelemeye aldık, matrahı yükseltmezseniz, in
celeme devam edecek; ama, matrahı yükseltirseniz, sizi, inceleme kapsamının dışında tutacağız... 

Değerli arkadaşlar, dürüst, vergisini zamanında ödeyen insana, niçin, biz, telefonla rahatsız 
edip "vergini artır, matrahı artır, artırmazsan seni incelemeye alacağız..." Naylon faturacıyı affettik. 
Hadi, ona bir şey söylemiyoruz, o zaten artıracak; ama, dürüst, vergisini ödeyen bir insana baskı 
kurmamızın bir anlamı, bir mantığı var mıdır?! 

Vergi adaletini sağlayan yasalar henüz gelmedi değerli arkadaşlarım. Maliye Bakanlığından 
bekliyoruz, vergi adaletini sağlayan yasaları. Kayıtdışı ekonomiyi önleyeceğiz diye hükümet prog
ramında da var, seçim bildirgesinde de var; ama, vergi tabanını genişletecek, kayıtdışı ekonomiyi 
engelleyecek bir düzenleme şu ana kadar Parlamentoya gelmedi. Sayın Maliye Bakanımız "siz, 
emeklilere verilen sosyal destek ödemesini görmüyorsunuz da, emekli aylıklarından kesilen yüzde 
1 kesintiyi görüyorsunuz" diyor ve bizi eleştiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, vicdanla düşünmek lazım. Yüzde 1 kesinti, emekli aylıklarından düzen
li yapılan bir kesintidir; yani, bir vergi gibidir; her yıl yapılacak bu; üstelik, emekli olmuş kişiler
den yapılacak; ama, sosyal destek ödemesi, sadece 2003 yılı için geçerli olan bir ödemedir. Siz bunu 
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her yıl yapsaydınız, hadi, biz bunu görmeyelim diyebilirdik; ama, bir şeyi yapınca sürekli yapıyor
sunuz; zammı verince de, onu, belli bir süreyle veriyorsunuz. Bunun da adaletle bağdaşır bir yanının 
olmadığını belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlar, vergi tabanını genişletmenin dünyada bilinen iki yolu vardır. Bunlardan 
birincisi, vergi yasalarındaki istisna ve muafiyetleri kaldırmaktır. Bu konuda, bakalım, Sayın 
Bakanlığımız nasıl bir tasarı getirecek, istisna ve muafiyetleri nasıl daraltacaklar? 

İkinci yolu, vergi yönetimini güçlendirmektir; ama, maalesef, değerli milletvekilleri, hepiniz 
vergi yönetimiyle zaman zaman muhatap oluyorsunuz, şikâyetleri hepiniz dinliyorsunuz. Bu 
şikâyetleri giderecek önlemler şu ana kadar Parlamentoya gelmiş değil. Biz, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak, vergi yönetiminin etkinleştirilmesini, toplam kalite yönetiminin burada da uygulamaya 
geçilmesini, bürokrasinin azaltılmasını sağlayan uygulamaları bekliyoruz. 

Yine, bir başka şey söyleyerek sözlerimi bağlamak istiyorum. 
Değerli milletvekilleri, vergi adaleti sağlanmadan kayıtdışı ekonomiyi önleyemezsiniz. Eğer, 

kişilere ağır vergi yükleri getirirseniz, kayıtdışı ekonomiyi özendirirsiniz. Bizim basından öğren
diğimiz kadarıyla, vergi yükünü hafifleten değil, vergi yükünü ağırlaştıran düzenlemeler, maalesef, 
önümüzdeki günlerde yine Parlamentoya gelecek ve biz, yine, her bütçe görüşmesinde kayıtdışı 
ekonomiyi önleyeceğimizi söyleyeceğiz, vergi yönetiminin güçlendirilmesini söyleyeceğiz; ama, 
maalesef, sayın bakanlar, bu işlevlerini yerine getirmeyeceklerdir. 

Biz, Maliye Bakanlığının bu bütçesinin gerçekçi olmadığını, samimî olmadığını, bildiğimiz, 
düşündüğümüz, gördüğümüz ve yakında da göreceğimiz için, buna olumlu oy vermeyeceğimizi 
belirtir, hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, üçüncü konuşmacı, Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet 

Akif Hamzaçebi; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; gelir bütçesi hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bütçeler, sadece gelirlerin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına izin ve yetki veren teknik 
belgeler değildir; bu, işin yasalarla tanımlanmış olan şeklî yanıdır. Bütçeler, esas itibariyle, hükümet 
programlarının uygulama aracıdır. Gelirleri toplarken, giderleri yaparken güdülen amaç, hükümet 
programında vaat edilen hususların gerçekleştirilmesidir. Bütçeler, gelirin, ekonomide yaratılan 
millî gelirin yeniden dağıtılmasında çok önemli bir görev üstlenir. Bu görevi yaparken de, hem 
ekonomi üzerinde hem toplum üzerinde çok derin etkilerde bulunur. Bu nedenle, bütçeleri değer
lendirirken, hükümet programlarında topluma vaat edilenlerin neler olduğunu bilmek, bu program
larla bütçeler arasındaki bağı kurmak ve değerlendirmek gerekir. 

Gerek 58 inci ve gerekse 59 uncu hükümet programında ve bunların ayrılmaz bir parçasını 
oluşturan acil eylem planında yer alan hususların bu bütçede ne kadar yer aldığına, ne kadar ger
çekleşebilir olduğuna değinmek gerekir. Tabiî ki, konumuz gelir bütçesi olduğu için, ben, bu değer
lendirmeyi gelir bütçesi açısından yapmak istiyorum. 

Konsolide bütçenin gelir toplamı 100,7 katrilyon liradır. Genel bütçe gelirleri toplamı ise, 
100,3 katrilyon liradır. Bunun yüzde 85,6'sı vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Ben, daha çok, bu ver
gi gelirleri üzerinde durmak istiyorum. 

Hükümeti kuran Adalet ve Kalkınma Partisi, seçim beyannamesinde vergi konusunda tam 
15 tane taahhütte bulunmuştur. Bunlardan malî miladın kaldırılması ve vergi affını -iki tanesini- bir 
kenara bırakırsak, kalan 13 tanesi, vergi indirimi veya bazı vergilerin kaldırılmasıyla ilgilidir. 
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Bu taahhütler, 58 inci hükümet programı ve acil eylem planıyla 3'e indirilmiştir. Bu 3 taneden 
bir tanesi, doğrudan vergi reformu yapılması olarak ifade edilmiştir ve yapılacak vergi reformunun da 
hareket noktası, vergi adaleti ve vergi ödeme gücü olarak ifade edilmiştir. 15 tane taahhüt 3'e inmiştir. 

Denilebilir ki, vergi reformu hepsini kapsamaktadır; o nedenle, burada detaylara girmedik; 
mümkündür, olabilir. Bir diğer husus daha ifade edilebilir; hükümet programı nihayetinde beş yıl
lıktır, seçim beyannamesinde vaat edilenler yine beş yıllıktır; önümüzde daha önemli bir zaman 
dilimi var; burada hepsini yapmak, saymak söz konusu olmayabilir. 

59 uncu hükümet programına bakıyoruz; 59 uncu hükümet programında vergi reformuyla ilgili 
iki cümle var; aynen okumak istiyorum: "Vergi reformuyla vergi tabanı genişletilecek ve marjinal 
vergi oranları uygun seviyelere indirilecektir." İkinci cümle: "Vergi reformu, verimliliğe odaklı ve 
büyümeyi teşvik edici yapı içinde gerçekleştirilecektir." 58 inci hükümet programında vergi refor
munun hareket noktası, "vergi adaleti" ve "vergi ödeme gücü" olarak ifade edilmişti; 59 uncu 
hükümet programında bu kavramlara yer verilmiyor. Ben, bunun, tesadüfi değil, bilinçli bir tercih 
olduğunu, bilinçli bir seçim olduğunu düşünüyorum. Esasen, hükümet programında, tesadüfi 
ifadeler, zaten, yer almaz. 

59 uncu hükümet, programında, yapacağı vergi reformunda, vergi adaletine veya vergi ödeme 
gücüne yer vermemek suretiyle, bundan vazgeçtiğini ilan etmiştir. Bu yönüyle, bu bütçe, 59 uncu 
hükümet .programına uygundur; çünkü, vergi adaletinden vazgeçilmiştir. Yapılacak vergi düzen
lemelerinin hareket noktası, vergi adaleti olmayacak, hükümet programında ifade edildiği gibi 
"marjinal vergi oranlarının düşürülmesi" olacaktır. Bunu nereden çıkarıyorum; bu, hükümet prog
ramının ifadesi; aynı zamanda, 2003 yılı gelir bütçesinin dağılımına baktığımızda, bu dağılım, bu 
ifadeyi doğrulamakta, benim yorumumu doğrulamaktadır. 

Bir vergi sisteminin vergi adaleti açısından değerlendirilmesinde en önemli ölçü, dolaylı ver
giler dediğimiz harcamalar üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payının 
büyüklüğüdür. Bu pay ne kadar yüksekse, o vergi sistemi adaletten o kadar uzaklaşmıştır. Şüphesiz, 
gelişmiş ülkelerde dolaylı vergilerin payının giderek yükselmesi yönünde bir eğilim vardır; ama, bu 
eğilimin sonucunda dolaylı vergilerin, özellikle tüketim vergilerinin ulaştığı büyüklük, hiçbir 
zaman, Türkiye'deki büyüklük değildir. Bunu bilginize sunuyorum. 

Dolaylı vergilerin özelliği, kişinin Ödeme gücüyle ilgilenmemesidir. Örneğin, Katma Değer 
Vergisini, dargelirli olsun, yüksek gelirli olsun, herkes, bunu, aynı oranda öder. 

Dolaylı vergilerin 2003 yılı bütçesi içerisindeki büyüklüğü yüzde 66,9'dur; yüzde 67'ye yakın 
bir oran. Bir önceki yıl oranı yüzde 66,3'tür. Esas itibariyle, dolaylı vergiler, vergi sisteminde, özel
likle 90'lı yıllardan sonra hep giderek yükselen bir paya sahip olmuştur ve program uygulamasına 
başlanan 2000 yılında bu oran yüzde 59'a, 2001'de yüzde 60'a, 2002'de yüzde 66,3'e çıkmıştır, 
2003'te yüzde 66'9'dur. Denilebilir ki, bu küçük bir artış, çok önemsiz bir artış; hayır, öyle değil. Şu 
nedenle: Sadece 2003 yılına mahsus birtakım vergi önlemleri var, bir defalık vergi önlemleri var. 
Kurumlarda geçici vergi oranı artışı, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, ek Emlak Vergisi nedeniyle gerek 
belediyelerin gerekse büyükşehir belediyelerinin paylarından yapılacak kesintileri dikkate aldığımız
da, dolaylı vergilerin payı yüzde 70'e çıkmaktadır; yani, 2002'ye göre 4 puanlık bir artış... Dolaylı 
vergilerin gayri safi millî hâsılaya oranı 2002 yılında yüzde 14,3 iken, 2003'te yüzde 16'ya çıkmıştır; 
2 puana yakın bir artış, çok önemli bir artış... Çok önemli bir yükseliş var dolaylı vergilerde. 
Hükümetin, bunu, tersine çevirecek veya bu eğilimi durduracak bir çabasını görmüyoruz; aksine, bu 
çaba, bu eğilim daha hızlandırılmaktadır. 2003 yılı, hükümetin ilk bütçesi; o nedenle, önümüzde daha 
zaman var denilebilir; hayır, topluma acil eylem planıyla olsun, hükümet programıyla olsun bir şey 
vaat etmişseniz, bunun ilk düzenlemelerini, ilk izlerini bu bütçede görmeliydik. O zaman yapılan 
yeni bir şey yok; aksine, eski, mevcut kötü durum, çok daha kötüleştirilmektedir. Bu trend, bu eğilim 
devam ederse, 2004 yılının gelir bütçesi, 2003 yılından daha iyi olmayacaktır. 
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Dolaysız vergiler içindeki en büyük kalem Gelir Vergisidir. Bakın, oradan bir örnek vermek is
tiyorum size: 2002 yılında Gelir Vergisinin vergi gelirleri içerisindeki toplamı yüzde 23'tür, 2003 
yılında yüzde 20'dir. O, çok eleştirilen 2002 yılında yüzde 23'lük pay, 2003'te yüzde 20'ye düşmek
tedir. Gelir Vergisinin gayri safi millî hâsılaya oranı 2002 yılında yüzde 5'ken, yüzde 4,8'e düşmüş
tür. Sayın Maliye Bakanımız zaman zaman ifade ediyorlar -evet, ben de gelir bütçesi üzerinde 
konuşuyorum; ama, Sayın Maliye Bakanımız ve gelir bürokratları, tahmin ediyorum, burada yok; 
ama, fark etmez, herhalde, tutanaklardan görüşlerimi alıp değerlendirme imkânını bulurlar- "dolay
sız vergilerin payını yükseltiyoruz" diye. Yok böyle bir eğilim. Bakın, Gelir Vergisi, kazanç üzerin
den alman bir vergidir. Kazanç üzerinden alınan vergide tabanı genişletemiyorsanız, bu payı yük
seltmek yerine düşürecek yönde politikalar güdüyorsanız, vergi sisteminde vergi adaletinden vaz
geçilmiş demektir. Bu, doğru bir yaklaşım değildir. 

Tekrar hükümet programına dönüyorum. Burada, çok iddialı konuşmalarla, çok teorik açık
lamalarla, maliye ve ekonomi kitaplarından alınan cümlelerle açıklanan, yorumlanan hükümeti 
programına dönüyorum, tşte, uygulaması burada, bütçe burada; bu yaklaşımı, burada yapılan 
konuşmaları, bu açıklamaları, bu bütçede göremiyoruz. Bunları, sadece gelip Mecliste anlatmak 
kolay, önemli olan, bunları yapmak. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, konuşmanızı toparlayabilmeniz için 2 dakika eksüre veriyorum. 
Buyurun. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Peki, neden böyle oldu, dolaylı vergilerin payı 

neden artıyor?.. Hükümet, vergi konusunda işe yanlış başlamıştır. Önce malî miladın kaldırılması, 
arkasından vergi affıyla başlayan sürecin vergiyi tabana yayması, dolaysız vergilerin payını yükselt
mesi beklenemez. 

Türk ekonomisinin bugünkü şartlarında vergi tabanını genişletebilmek için "nereden buldun"u, 
malî miladı şart görmüştük. Gerçekte, bu, körü körüne bir savunma değildi. Malî milat, nereden bul
dun bir tabu değildir, vazgeçilmez de değildir, aynı sonuca başka yollarla da ulaşmak mümkündür; 
ancak, kayıtdışıltğın yüzde 50'lere ulaştığı bir ekonomide ve üstelik istikrar programı uygulamak 
zorunda olan bir ekonomide vergiyi kısa zamanda tabana yaymak için, vergi idaresinin elinde, böy
le, güçlü, etkili bir denetim aracı olmak zorundaydı. Bu kaldırıldı, yerine, maalesef, onu telafi 
edecek hiçbir şey de konmadığı için, bu eğilim giderek hızlanıyor. 

Ne yapmalı vergide; verginin tabana yayılabilmesi için yapılması gerekenler şunlardır: 
Birincisi, mükellefi, kayıtdışına iten unsurları sistemden çıkarmak, ayıklamak gerekir. Bunun 

için, enflasyon muhasebesini sisteme dahil etmek gerekir. 
İkincisi, vergi sisteminin otokontrol kurumlarına sahip olması gerekir. Sadece vergi denetim 

elemanının yapacağı klasik denetim değil, o klasik denetimlerde kullanacağı birtakım otokontrol 
araçlarının olması gerekir ve güçlü bir vergi idaresiyle, güçlü bir vergi denetimine paralel olarak, 
vergi oranlarının indirilmesi gerekir. Vergi oranı, ancak böyle bir süreçte indirilirse başarılı olur; ak
si takdirde, bu önlemleri almazsanız, hükümetlerin vergi oranlarını indirme şansı olmaz; ama, bu 
önlemleri alabilen bir bütçeyi maalesef burada görmüyoruz, bu bütçenin, bu politikaların izlerini 
yansıtan bir bütçeyi burada görmüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi 

burada bitiriyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
AK Parti Grubu adına ilk konuşmacı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız. 
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Sayın Yıldız, yarım saati siz mi kullanacaksınız, arkadaşlarınızla birlikte mi kullanacaksınız? 
TANER YILDIZ (Kayseri) - Bölüşerek kullanacağız. 
BAŞKAN - Peki; buyurun Sayın Yıldız. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 7,5 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA TANER YILDIZ (Kayseri) - Sayın Başkan ve değerli milletvekil

leri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2003 malî yılı bütçe görüşmelerinde Grubumuz adına söz 
almış bulunuyorum; heyetinizi, şahsım ve AK Parti adına saygıyla selamlıyorum. 

Sürenin kısa oluşu nedeniyle, konuşmamı, sektöre genel bir bakış ve elektrik enerjisiyle sınır
landıracağım. 

Bütün bakanlıkların bütçelerinin, ayrı ayrı, genel bütçeye oranlarının zorunlu olarak düşük
lüğünü Enerji Bakanlığı için de söylemek mümkündür. Bütün bu yorumların, istenmeyen ve temen
ni edilmeyen 40 milyar dolarlık faiz ödemeleri ve 93,5 milyar dolarlık iç ve dışborçların ödenmesi 
baskısı altında yapıldığı bilinmektedir. Borçların onyedi yılda 3 katına çıktığı bu ülkede, kişi başına 
düşen millî gelirin 2 000 dolar ve borcun ise 3 000 dolarlar civarında olduğunu hatırlatmak is
tiyorum. 

Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunuşunda, uzun vadeye yönelik, tüm kesim
lerce benimsenmiş bir projeksiyona sahip, ne sınırsız serbest piyasa kurallarının ne de tamamıyla 
devletçi politikanın belirleyici olduğu bir anlayış yer almaktadır. Ülkenin, dışa bağımlılık, 
yenilenebilir kaynakların kullanımı, kaynak çeşitlendirilmesi, stratejik ve kamu yararlan gibi ön
celikli hedefleri olduğu anlaşılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; enerji sektörü, gerek hukukî gerek malî ve gerekse stratejik 
açıdan bir değişim içerisindedir. Türkiye'de tümüyle devlet eliyle işletilen sektördeki yapı, 1984 
yılında 3096 sayılı Kanunla yerli ve yabancı özel yatırımcılara açılmış, 2001 yılında 4628 ve 4646 
sayılı Kanunla da elektrik ve doğalgaza -aynı zamanda petrolle alakalı olan da bitirilme aşamasın
dadır- dayalı rekabetçi serbest piyasaya geçişi sağlayacak yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

Tabiî ki, yazı ve kanunla zemin hazırlanmaya çalışılan sektör, bu değişimi hemen gerçekleş
tiremiyor, tedricen ve programlı olması gerekiyor. İngiltere'de, bu, dokuz yılda belli bir yüzdeye 
ulaşmıştır. Hollanda'da tüketicilerin yüzde 30'u ancak satıcılarını serbestçe belirleyebilmektedir. On 
yıl içerisinde yüzde 100'e ulaşma hedefleri vardır. 1995'te, Finlandiya'da yüzde 30, Hollanda'da 
yüzde 22, İtalya'da yüzde 12, Avusturya'da yüzde 15 ve Türkiye'de ise yüzde 2'ler civarında özel
leşmiş bir dağıtım mevcuttur. 1926 yılında kurulmuş olan Kayseri Elektrik AŞ -görev yaptığım için 
de oradan bir örnek vermek istiyorum- aslında, özelleştirmenin iyi örneklerinden biridir, belki de, 
başlıcasıdır. Performans değerleri itibariyle Avrupa Birliği ortalamalarına yaklaşmış yüzde 8,65'lik 
kayıp- kaçak oranları, tahakkuk ve tahsilat oranları da yüzde 100 ve yüzde 98,6 civarındadır. Bu tür 
şirketlerin, özellikle özelleştirmede örnek alınacağı kanaatini taşıyorum. 

Bütün değişimler sancılıdır, âni değişimlerin ise, bu tür sistemlerde çatlak doğurma ihtimali 
vardır. Bu değişimlerin risklerinin minimize edilmesi, yan tesirlerinin giderilmesi için öncelikle 
yapılması gerekenler Bakanlığımızca planlanmıştır. Bakanlığımızın planlamasında, öncelikle dev
lette ortak dil tesisinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Enerji projeksiyonunun oluşmasında, öncelik
le Bakanlık, ilgili kuruluşlar; EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, TEDAŞ, DSİ, DPT, Hazine, hukuk kurum
ları, Maliye ve malî sektör arasında ortak dil tesis edilecektir. Bütün kavramlar, rakamlar tanım
lanacak ve netleşecektir. Enerji çeşitlemelerindeki önceliklerde mutabakat, fiyatlandırma, sabit 
kurulu güç, kullanılan elektrik miktarı, arz-talep tahminleri, güç yedeklemeleri ve diğer konular 
belirsiz kalmayacaktır. Böylece, sektörel bir mutabakat sağlanmış olacaktır. Bu mutabakatın sağlan
ması için ise, sektörün hukukî, teknik ve kültürel altyapısındaki eksiklikler giderilecek, serbest 
piyasaya geçilmesi için, geçiş dönemi ve prosedürler acilen tamamlanacaktır. 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 4628 sayılı Kanunun hedefi olarak, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kuruluyla koordineli bir şekilde politika yapıcı ve detaylarıyla uygulayıcı bir çalışma 
yapma durumundadır. 

Bunun için tüm enerji üretimi faaliyetlerinin piyasa koşullarında yapılması, önşartların başında 
gelmektedir; ancak, mevcut durumda piyasanın yüzde 73,7'sinin kamu, yüzde 14,2'sinin otoprodük-
tör olmak üzere yüzde 26,3'ünün özel sektör olmasının bu konuda dikkat çekici bir yanı vardır. Yap-
işlet-devret projelerinden oluşan yüzde 12,3'lük kesimi ancak alım garantilidir. Yüzde 14,2'lik payı 
oluşturan otoprodüktörlerin ise ancak yüzde 3'ü piyasaya sunulabilecek nitelikteki bir arz fazlasıdır. 

Tabiidir ki, ne kadar, serbest piyasa bu oranla belirlenebilir? Yani, sabırla, şu anda ne kadar doğ
ru yerde durduğumuz kadar, ne kadar doğru ve kalıcı kararları on yıllara yaydığımız da önemlidir. 

Sayın Başkan ve değerli üyeler; serbest piyasa kavramlarıyla kısmen çelişse dahi, yenilenebilir 
ve yeni enerji kaynaklarının (-hidroelektrik, rüzgâr, jeotermal, linyit ve başkaları gibi-) mutlaka 
süratle ve öncelikle devreye sokulacağı mevzuatın, destekleme ve teşvik konularını da kapsayacağı 
şekilde uygulanmaya konulması zarurî görülmektedir. Bu konu, çevre kirliliğinin minimize edil
mesi, ülkenin özkaynağı olması ve dışa bağımlılığın azaltılması, yakıt giderlerinin olmayıp, ancak 
işletme giderlerinin az olması, Avrupa Birliği kriter ve direktifleri ile Kyoto Protokolüne uyum sağ
laması ve belki de en önemlisi, ileri nesillere bırakılan toplumsal maliyetleri minimum seviyeye in
dirmesi bakımından da önemli bir yapı arz etmektedir. 

Yerli kaynakların hepsini açmak zamanla mütenasip olmasa da, örneğin, hidroelektrik kaynak
ları iyi analiz etmek açısından bir örnekleme gerekiyor. Ülkemizde toplam 26 havzadaki su kaynak
larının debisi 186 kilometreküp/yıldır. Bunun teorik olarak 430 milyar kilovatsaat/yıllık bir elektrik 
üretim kapasitesi vardır; ancak, teknik olarak bu, 215 milyar kilovatsaat/yildir; pratikte mümkün olanı 
ise 124 milyar kilovatsaat/yıldır; güvenilir olanı derseniz 90 milyar kilovatsaat/yılı aşmamaktadır. 

Şimdi, böyle bir konu karşısında, bizim, kalkıp da, bütün gücümüzü hidroelektrik kaynaklara 
sarf etmemiz ne kadar yanlışsa, bu kaynaklardan, mevcut havzalardan uzaklaşmak da o kadar zarar
lıdır. Biz Kayseri'de Yamula Barajını yapıyoruz. 1 376 kilometrelik Kızılırmak üzerinde 100 
megavatlık yap-işlet-devret modeliyle yapılan bir projedir ve bunun için de her türlü fedakârlık şir
ket tarafından devlete sunulmuştur. Bu konuları dikkate aldığımızda, özellikle hidroelektrik kaynak
ları üzerinde çok net konuşmamız gerekmektedir. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlar; elektrik fiyatları pahalıdır, ucuzlatılması gerektiği ise top
lumun nadir uzlaşma konularındandır; ancak, zaman faktörü önemlidir; teknik iyileştirme ve yeter
li organizasyon yapılmadan ve siyasî iradeyi de koymadan kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi 
mümkün görülmemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yıldız, konuşmanızı tamamlayabilmeniz için 2 dakika eksüre veriyorum. 
TANER YILDIZ (Devamla) - İdarî, malî ve teknik fiyatlandırmalar, sabırla, bir zaman hedefi 

içerisinde hızla yapılandırılacaktır. Türkiye'de enerji sektörüne yıllık 3,5 milyar dolarlık yatırım 
yapılmak durumunda olduğunu bilenler, bunun takribi 3 sent civarında bir kapasite bedelinin yük
lendiğini tahmin ederler. Bu durum, ülkenin enerjiye dayanan kalkınmasını tamamlayana, gelişmiş 
ülkeler seviyesine ulaşıncaya kadar devam edecektir. Altyapısı tamamlandığında ise ideal fiyatlara 
ulaşılacaktır. Aksi takdirde, ister yap-işlet-devret, ister yap-işlet, ister imtiyaz hakkı devri projeleri 
olsun, bir kredilendirme sistemi olduğunu unutmuş oluruz. Yani, bu projeler, belirli bir zaman 
aralığı içerisinde devlete verilen kârlı, kazançlı, nemalandırılmış brüt borçlardır. 

Değerli Başkanım ve kıymetli arkadaşlar; ben, bir kısım rakamlara girmek istiyorum idim, 
fakat, sürenin de kısıtlı oluşundan dolayı bunlara giremiyorum. Özellikle, Enerji Bakanlığı büt
çesine kabul oyu vereceğimizi ve bütçenin Bakanlığımıza ve memleketimize hayırlı olmasını 
temenni ediyor ve saygılarımı sunuyorum. 
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Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Yıldız. 
AK Parti Grubu adına ikinci konuşmacı, Trabzon Milletvekili Asım Aykan. 
Buyurun Sayın Aykan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 7,5 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA ASIM AYKAN (Trabzon)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunu
yorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hükümetimizin madenciliğe verdiği önem hükümet programında açık ve net biçimde ifade 
edilmiştir. Ayrıca, önümüzdeki günlerde, inşallah, Parlamentomuza, Maden Kanunu intikal edecek
tir. Bor Enstitüsü konusundaki çalışmalar da, bu faaliyetlerin bir bütünlük içerisinde önümüzdeki 
günlerde Meclisimizde değerlendirileceğini göstermektedir. Bu çalışma, ülkemiz açısından fev
kalade önemlidir. 

Değerli milletvekilleri, son Körfez krizi de gösteriyor ki, yerin altında güçlü olmadan yerin 
üzerinde güçlü olmak mümkün değil. Yerin altını güçlü hale getirebilmek için de yerin üzerinde güç
lü olmak lazım; yani, ekonomik anlamda güçlü olmak gerekiyor. Aynı zamanda, bu iradeyi de ortaya 
koymak gerekiyor. Ülkemiz, bu anlamda çok önemli potansiyellere sahiptir. Ayrıca, jeolojik anlam
da ülkemizdeki çeşitlilik, birçok maden rezervinin bizim için bir nimet haline dönüşmesini sağlamış
tır. Şu anda dünyada işletilen 90 civarında madenin yaklaşık olarak 80'e yakını ülkemizde mevcut
tur. Anadolu'da dokuzbin yıldan beri madencilik yapılıyor. Ülkemizdeki madenciliğin gayri safi mil
lî hâsıladaki payı 1,2; yani, istediğimiz seviyede değiliz. Nüfusumuzun, dünya nüfusuna ve dün
yadaki madencilik üretiminin de bizdeki üretimine kıyasını yaparsak, şu andaki kapasitenin en az iki 
katına çıkmamız gerekiyor. Sözlerimin başında ifade ettiğim madencilik alanındaki hükümetimizin 
iradesi, inşallah, bu hedefi kısa zamanda tahakkuk ettirecektir. Şu anda, 2002 yılı itibariyle 646 000 
000 dolarlık bir ihracat yapıyoruz; maalesef, 1 milyar dolar civarında da bir ithalatımız var. 

Ayrıca, madenciliğe dayalı demir-çelik, seramik, cam, çimento, hazır beton ve alçı sanayii, ül
kemizde ihracat kalemleri içerisinde önemli bir pay tutmaktadır. Bunu da, burada özellikle vur
gulamak istiyorum. 

Yine, linyit, boraks, mermer, krom, perlit, toryum, altın ve gümüş alanında dünyada hatırı 
sayılır ülkelerden biriyiz. 

Özellikle, boraks ve mermer üzerinde durmakta fayda var. Maden Kanunu kapsamına alındık
tan sonra, mermerdeki ihracatımız yaklaşık 300 000 000 doları buldu. Bu alanda, biliyorsunuz, dün
yada İtalyanlar söz sahibidirler. Bu anlamda, dünyada söz sahibi olan ülkelerle yapacağımız işbir
liği çok önemlidir. Rekabet unsuru burada'aranmamalı, tam tersine, onlarla yapacağımız işbirliği, 
dünya piyasalarında bizim de pay sahibi olmamızı sağlayabilir. 

Ayrıca, ülkemiz için jeotermal enerji kaynakları fevkalade önemlidir, turizm kesiminin üzerin
de durduğu bir alandır. En son, Berlin'deki turizm fuarında, Almanların, daha çok Türkiye'deki 
jeotermal enerji kaynaklarının devreye alınması istikametindeki talepleri de, bu ifade ettiğim görüşü 
doğrular niteliktedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, zengin yeraltı kaynaklarımızı, hükümetimizin, ortaya koyacak ol
duğu iradeyle, kısa zamanda, ifade ettiğim ölçüler çerçevesinde, milletimizin hizmetine sunacağın
dan şüphemiz yoktur. 

Yeraltı kaynaklarımızı, dünyadaki küresel dengeleri nazarı itibara alarak, yabancı sermayeyle 
paylaşmakta ne kadar büyük fayda olduğu, son petrol kriziyle, Körfez kriziyle gözüküyor. Eğer, 
Irak yönetimi, kaynaklarını, etrafındaki ülkelerle müştereken paylaşmış olsaydı, zannediyorum, 
bugünkü tablo daha farklı olabilirdi. 
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Milletler yarışmasında bilgi, teknoloji ve organizasyonun ne kadar belirleyici olduğunu burada 
ifade etmeye gerek yok. Ülkemizin, özellikle, araştırmaya yönelik olarak oluşturduğu Maden Tet
kik Araştırma Kurumu, bu anlamda, bir kere daha gözden geçirilmeli, güçlendirilmelidir. Sismik 1 
Gemisi, bu teknolojiden biraz daha ileri teknolojiye taşınarak, mümkünse ikinci gemi temin 
edilerek, araştırma safhasındaki ciddiyete dönmemizde fayda olduğunu bir kere burada vurgulamak 
istiyorum; çünkü, işletme safhasında dünyadaki yabancı sermayeleri çekmiş olabilirsiniz, araştır
mada onlar önemli, ama, kendi millî servetinizi kendiniz araştırmak noktasındasınız. Bu anlamda, 
Maden Tetkik Araştırma gibi, çok önemli ve ülkemizin, yeraltı çalışmaları konusunda belkemiği 
olan bir kurumun özelleştirme çalışmalarında gündeme gelmemesinde, tam tersine, güçlendiril
mesinde fayda olduğu kanaatindeyim. 

Son olarak, Doğu Karadeniz Bölgesinde sürdürülmekte olan petrol araştırmaları konusunda 
birkaç hususu vurgulamak istiyorum. BP (British Petroleum) ile Türkiye Petrollerinin yüzde 50 or
taklıkla sürdürdüğü çalışma, ülkemiz için fevkalade önemlidir. Yapılan ön çalışmalarda, Hazar Böl
gesindeki jeolojik formasyonun Karadeniz'de de karşılığı görülmektedir; bu, ümit verici bir geliş
medir. Jeolojik açıdan, jeofizik açıdan, sismik açıdan yapılan çalışmalar bir noktaya gelmiştir. Bu 
yılın sonuna doğru ilk sondaj çalışmasına başlanılması planlanıyor. Bölgedeki su derinliği yaklaşık 
2 000 metre civarındadır, deniz tabanından aşağıya doğru yaklaşık 4 000 metre civarında inilecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu çalışma, Kızıldeniz'deki örnekle kıyaslanacağı zaman, ısrarla takip edil
mesi gereken bir çalışmadır; çünkü, Kızıldeniz'de, hatırlıyorsunuz, petrol araştırmaları esnasında 17 
tane kuyu vuruldu, hiçbir emareye rastlanmadı. Saha terk ediliyordu, daha sonra, birtakım değişiklik
lerle, 18 inci kuyuda petrol yakalandı. 2003 yılının sonunda, Rize açıklarında yapılacak olan sondaj
dan sonra bir sondaj daha planlanıyor, 50 000 000 dolar civarında bir harcamayı hedefliyor. 

Saygıdeğer Bakanımızın huzurunda ifade etmek istiyorum, burada, devletin kaynağı var mı 
yok mu araştırması veya endişesi gündeme gelmemelidir. Tam tersine, gerekirse borçlanarak, 
Karadeniz'de petrol araştırmasına devam etmemiz gerekiyor. Umarız, ilk sondajlarda sonuç elde 
edilir. Daha sonra Batı Karadeniz Bölgesinde de benzer çalışmalar planlanıyor. Buradaki çalışma 
büyük ihtimalle sonuç verecektir. Ancak, biz, bunun arkasında irademizle durmazsak, sadece 
BP'niri yapmış olduğu çalışmaları hedef alırsak ve onu da sınırlı tutarsak, istediğimiz sonucu elde 
etmiş olmayabiliriz. Bunu, bir kere daha burada vurgulamak istiyorum. Türkiye, gerekirse dışarıdan 
borçlanmalı; ama, Karadeniz'deki petrol araştırmalarına devam etmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aykan, konuşmanızı toparlayabilmeniz için 2 dakikalık eksüre veriyorum. 
ASIM AYKAN (Devamla) - Ayrıca, Türkiye Petrollerinin yurtdışındaki çalışmalarını, başta 

Azerbaycan ve Kazakistan olmak üzere, hep beraber biliyoruz. Orada geldiğimiz nokta da iyi bir 
noktadır; Türkiye Petrolleri önemli konsorsiyumlarda yer almıştır. Devlet olarak, bu anlamda, Tür
kiye Petrollerinin tam arkasında bulunup, destek vermemiz gerekiyor. Oradan elde edilecek olan 
sonuçlar, geleceğe yönelik olarak bizim için fevkalade önemlidir. 

Özel sektörün petrol araştırmalarına girmesi için, Türkiye'de, lazım gelen adımların atılmasın
da büyük fayda vardır. Dünyanın en büyük petrol araştırma şirketleri Amerikalıdır; daha doğrusu, 
dünyadaki en büyük petrol araştırmaları Amerika'da yapılıyor; ama, orada, hiç, bir tane devlet fir
ması yoktur, hepsi özel sektördür. Bu önümüzdeki Maden Kanunu düzenlemelerinde bu hususa da 
dikkat çekilmesinde fayda olacağı kanaatindeyim. 

Ayrıca, yeni çıkan Petrol Kanununda, rafinerilerin serbest piyasadan hammadde elde etmesi is
tikametinde bir düzenleme geliyor. Türkiye'de ürettiğimiz petrol yüksek gravitelidir; bu anlamda, 
yeterli rekabet şartlan olmayabilir ve yüksek graviteli olduğu için, Türkiye'deki rafinerilerin dışarıdan 
petrol elde etmesi gibi bir sonuç ortaya çıkabilir. Tam tersine, bizim kendi ürettiğimiz petrolü ken
dimizin işlemesi stratejik açıdan da önemlidir. Bunun da nazarı itibara alınacağına inanıyorum. 
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Enerji Bakanlığımızın çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum; milletimiz ve ülkemiz 
için Bakanlığımızın bütçesinin hayırlı olması temennisiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aykan. 
AK Parti Grubu adına üçüncü konuşmacı, İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz; buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA GÜLSEREN TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; AK Parti Grubu adına, Maliye Bakanlığının 2003 yılı bütçesi hakkında konuşmama baş
larken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şu anda bütçesi görüşülmekte olan Maliye Bakanlığı, bilindiği üzere, maliye politikasının 
hazırlanmasında hükümete yardımcı olmak ve maliye politikasını uygulamak, harcama ve gelir 
politikalarını geliştirmek, devlet bütçesini hazırlamak ve uygulamak başta olmak üzere, devletin 
önemli temel fonksiyonlarını yerine getiren bir bakanlıktır. 

Hemen bütün ülkelerde, güçlü bir maliye bakanlığının varlığı, etkin bir ekonomi politikasının 
uygulanmasının temel şartlarından biri olarak görülmektedir. Ülkemizde de, Maliye Bakanlığı, 
cumhuriyet tarihinin en köklü kurumlarının başında gelmektedir. Aynı zamanda, kamu yönetimin
de birçok yenilik hareketinin öncüsü olmuş, denetim birimleri aracılığıyla da, yolsuzlukla 
mücadele, malî denetim ve vergi incelemeleri konusunda önemli bir rol oynamıştır. 

Maliye Bakanlığının yüklendiği geniş görev ve sorumlulukları, mütevazı denebilecek bir büt
çeyle yerine getirmekte, harcamalarda etkinlik ve tasarruf anlayışına, azamî derecede dikkat etmek
te ve bu konuda diğer bakanlıklara da örnek olmaktadır. 

2003 malî yılı bütçe tasarısında, Maliye Bakanlığı için, 856,7 trilyonu personel harcamaları, 
141,4 trilyonu diğer cari harcamalar, 104,4 trilyonu yatırım harcamaları, 27,4 katrilyonu ise, transfer 
harcamaları olmak üzere, toplam 28 katrilyon 506 trilyon 927 milyar lira ödenek teklif edilmektedir. 

2003 yılında, 2002 yılına göre, ödeneklerdeki artış oranı, personel harcamalarında yüzde 32,6, 
diğer cari harcamalarda yüzde 21,4, transfer harcamalarında ise, yüzde 52,2'dir. 

Maliye Bakanlığı, 2003 yılında, yatırım harcamalarında tasarrufa gitmekte ve bir önceki yıla 
göre yatırım ödenekleri yüzde 6,4 azalış göstermektedir. 

Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan transfer harcamalarının çok büyük bir kısmı, Maliye 
Bakanlığının kendi ihtiyaçları için değil, Emekli Sandığı, Kredi ve Yurtlar Kurumunun ihtiyaçları, 
ihracatta vergi iadelerinin ödenmesi, katma bütçeli idarelere hazine yardımı, siyasî partilere yardım 
başta olmak üzere, çeşitli kamu kurumlarının ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. 

Maliye Bakanlığı, son yıllarda, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım 
kapasitesinin artırılması, kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, 
siyasî ve yönetsel hesap verme mekanizmalarıyla saydamlığın geliştirilmesi, kamuda performans ve 
kalite yönetimine geçilmesi amacıyla reform çalışmalarını hızlandırmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe birliğini sağlamak, bütçenin kapsamını uluslararası 
normlara uygun şekilde genişletmek, çok yıllı bütçe sistemine geçmek, performansa dayalı büt-
çeleme sistemini uygulamaya koymak, kamu malî yönetiminde, malî saydamlık ve hesap 
verilebilirliği artırmak, kamu malî denetim sistemini, Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getir
mek üzere Maliye Bakanlığınca Kamu Malî Yönetimi ve Malî Kontrol Kanun Tasarısı hazırlanmış 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. 

Diğer ülkelerdeki tecrübeler ışığında, Maliye Bakanlığınca, kamu harcamalarını etkin kılan ve 
hizmeti esas alan, hizmet gelişimini izleyen, performansa ağırlık veren ve buna uygun denetim esas
ları getiren bir sistem oluşturulmak amacıyla, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünce perfor
mansa dayalı bütçeleme çalışmaları yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla da altı pilot kurum 
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seçilmiş ve bunlara ait bazı faaliyet ve projelerde yeni sistemin uygulanılmasına başlanmıştır. 
Yapılacak çalışmalar, Proje Yönlendirme Komitesinin, pilot kurumlarının üst düzey temsilcilerinin 
de katılımıyla, eylem planına bağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye Bakanlığı, devlet faaliyetlerinin ekonomi üzerin
deki etkisinin analizine imkân vermek, uluslararası standartlara uygunluğu sağlamak, ülkeler ve 
dönemlerarası karşılaştırma yapılmasını kolaylaştırmak üzere, bütçe giderlerinin fonksiyonel olarak 
sınıflandırılmasına dayanan yeni bütçe kot yapısına geçmeyi de planlamıştır. Yeni bütçe kot yapısını 
uygulamaya geçirmek için eğitim çalışmaları halen devam etmektedir. 

2003 yılında, tüm konsolide bütçeli kurumlarda, mevcut kot sistemine paralel olarak eğitim 
amaçlı uygulamalar başlayacaktır. 2004 yılında ise, tüm konsolide bütçeli kurumlarda, tam uy
gulamaya geçilmesi de planlanmaktadır. 

Maliye Bakanlığı, vatandaş odaklı hizmet anlayışını esas alan toplam kalite yönetimi an
layışının, kamu yönetiminde uygulanmasında da öncü bir rol üstlenmiştir. Bu çerçevede, Maliye 
Bakanlığı çalışanlarına, temel kalite kavramları, süreç yönetimi, özdeğerlendirme ve performans 
yönetimi, iyileştirme, takım teknikleri ve rehberlik, kıyaslama ve süreç analizi ile stratejik yönetim 
konularında da eğitim verilmiştir. 

Bu yıl içerisinde, toplam kalite yönetiminin, sistemin yasal çerçevesinin tamamlanarak uy
gulamaya konulması da planlanmaktadır. 

Maliye Bakanlığınca yürütülen diğer bir önemli proje de, bütçe yönetim enformasyon sis
teminin uygulamaya konulmasıdır. Projeyle ilgili çalışmaların hızlandırılarak, bu yıl içerisinde 
tamamıyla bitirilmesi planlanmaktadır. 

Bir sonraki aşama ise, bu sistemi harcamacı kurumlar içinde yer alan tahakkuk dairelerinde de 
uygulamaktır, kurmaktır. Sonuç olarak, bütçe dairesi başkanlıkları, saymanlıklar ve tahakkuk 
daireleri arasında online bağlantı kurulmuş olacaktır. 

Muhasebat Genel Müdürlüğünce 3 Mart 1999 tarihinde başlatılan Say 2000i Web Tabanlı Say
manlık Otomasyon Sistemi Projesinin ise, tüm süreçleri tamamlanmış bulunmaktadır. Say 2000i 
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi Projesiyle, yurt çapında devlet giderlerini yapan ve 
gelirlerini toplayan 1 464 saymanlığın tamamı otomasyona geçirilmiş olup, merkezle ve birbirleriy
le sürekli iletişim halinde olmaları sağlanmıştır. Bu projeyle, kamu hesapları ve bütçe uygulama 
sonuçları günlük olarak izlenebilir ve ekonomi yönetimine geniş karar desteği verilebilir hale gelin
miştir. Devlet her tahsilatı ve harcamasını da bu suretle anında izleyebilecektir. 

Nakit esaslı muhasebe sisteminden tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçmek amacıyla 
Muhasebat Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar ise son aşamaya gelmiştir. Hazırlanan çer
çeve yönetmeliğin yakın bir tarihte yayımlanacağı da tahmin edilmektedir. Tahakkuk esaslı 
muhasebe sistemine geçişle birlikte, devletin menkul ve gayrimenkul varlıkları, alacak ve borçları, 
özkaynakları ayrıntılı olarak izlenebilecek genel ve katma bütçeli kuruluşlar yanında, mahallî 
idareler, sosyal güvenljk kuruluşları, dönersermaye ve fonlar da devlet muhasebesi sistemine dahil 
edilerek, tüm devleti kavrayan konsolide edilebilir bilanço ve malî tablolar üretilebilir hale gelecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi dairesi işlemlerinin tümünün bilgisayarlarla 
yapılarak işyükünün azaltılması, vergi dairesi çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılması... 

BAŞKAN - Sayın Topuz, konuşmanızı tamamlayabilmeniz için 2 dakika süre veriyorum. 
GÜLSEREN TOPUZ (Devamla) - ...toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar destek ve yönetim 

bilgi sisteminin oluşturulmasının hedeflendiği Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) 22 il 
merkezinde, 155 vergi dairesinde yaygınlaştırılmıştır. Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesiyle 
otomasyon uygulamasına alınan vergi dairelerinin günlük bilgilerinin merkeze transferi yapılmak
tadır. VEDOP kapsamında Elektronik Banka Tahsilatları İşleme Projesi geliştirilerek bankalara 
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yapılan vergi ödemelerinin, bankaların bilgiişlem merkezinden Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgiişlem 
Merkezine manyetik ortamda gönderilmesi ve mükellef hesaplarına, yine, manyetik ortamda işlen
mesi sağlanmıştır. Bu sayede otomasyona geçirilen 172 vergi dairesinde her yıl yaklaşık 24 000 000 
adet banka makbuzunun tekrar elle girişinin yapılması önlenerek hata payı minimuma indirilmiş ve 
de işlemlerde çabukluk sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime burada son verirken, Maliye Bakanlığı büt
çesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Topuz. 
AK Parti Grubu adına, dördüncü konuşmacı, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 7,5 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşmekte olduğumuz 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının gelir bütçesi hakkında AK 
Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Muhterem Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlar, gelir bütçesi üzerinde muhalefet adına konuşan saygıdeğer milletvekil-
lerimizi can kulağıyla dinledim. Getirdikleri birtakım eleştiriler, eleştirdikleri birtakım hususlar var; 
özellikle, Vergi Barışı konusunda, Vergi Barışının âdeta bir şantaja dönüştürüldüğü hususu burada 
ifade edildi. 

öbür taraftan, vergi adaletini sağlayacak yasaların henüz gelmediğini; vergi tabanını geniş
letecek, kayıtdışılığı önleyecek hususların henüz gelmediğini; vergi idaresinin etkinleştirilmesi 
gerektiğini, dolaylı vergilerin çok ağır olduğunu ve oranlarının yüksek olduğunu, enflasyon 
muhasebesinin gelmesi gerektiğini vesaire birçok hususu burada dile getirdiler. Elbette bunlara 
katılmamak mümkün değil. Bunlar, bizim de, hükümetimizin de arzu ettiği, yapmayı planladığı 
hususlardır. Ancak, Vergi Barışıyla ilgili hususta bir şeyi söylemeyi arzu ediyorum: Vergi Barışı, bu 
hükümetin, geçtiğimiz dönemde, 58 inci hükümetin başarılı bir çalışması olmuştur, başarılı bir uy
gulaması olmuştur ve Vergi Barışından, bugün itibariyle, 2 katrilyon civarında bir gelir tahakkuk et
miş bulunmaktadır. 

Balıkesir İli benim seçim bölgem. Balıkesir Defterdarıyla dün görüştüm; hedeflenenin 3 katma 
şu anda ulaşılmış bulunmaktadır ve vergi dairelerinde de, şu anda, büyük bir sıkışıklık yaşanmak
tadır. Bence, bu kanundan yararlanma süresi de uzatılmalıdır; aslında, yeterli olmamıştır; yani, ver
gi dairelerinde bir kuyruk, sıkışıklık söz konusudur; keşke, yararlanma süresi biraz' daha ileriye 
itelenebilseydi iyi olurdu diye düşünüyorum; çünkü, bu kanunla, gerçekten, önemli bir gelir elde 
edilmiştir ve gerçekten, mükellef ile vergi idaresi arasında önemli bir barış tesis edilmiştir. O bakım
dan, ben, hükümeti, bu uygulamasından dolayı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bizim, öteden beri, 
bu kürsülerden savunduğumuz bir husustur; vergi idaresi ile mükellef barışık olmalıdır. Vergi 
idaresi, yani, hükümet, mükellefe, ne aldığının, ne verdiğinin, nereye harcadığının hesabını ver
melidir diye geldik, bu kürsülerde aynı şeyi söylüyoruz ve bu hükümet de, inşallah, bunu yapacak
tır; şeffaflık içerisinde, ne toplandıysa, nereye harcandığının hesabı bu millete verilecektir. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, hükümetin başarılı bir uygulaması da, daha doğrusu, uygulamaya 
geçirilememiş bir kanunun kaldırılmasıyla olmuştur. Malî milat, biliyorsunuz, 1998 yılında çıkarıl
mıştı; ama, bir türlü uygulamaya konulamamıştı. Bunun kaldırılmış olması da önemli bir geliş
medir; çünkü, reel sektörün önü açılmalıdır; çünkü, insanlarımızın işe ihtiyacı var, aşa ihtiyacı var. 
O bakımdan, reel sektörün önünün açılması, piyasanın canlanması ve istihdam sahalarının geliştiril
mesi açısından, bu malî milat meselesinin ortadan kaldırılmış olması da, fevkalade olumlu olmuş-
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tur; çünkü, bu kanunun getirildiği yıllarda, ben, yine Meclisteydim ve o kanuna en çok muhalefet 
edenlerden birisiydim; "bunu uygulayamazsınız, uygulama şansınız yok; mevcut imkânları da, ser
mayeyi de dışarıya kaçırırsınız"diye, o gün Sayın Temizel'e, o günün bakanına çok söylemiştik; 
Sayın özyürek de o günleri hatırlayacak; ama, ne yazık ki, bu, yapıldı ve Türkiye ekonomisi bun
dan zarar gördü. Şimdi, hükümet bunu ortadan kaldırmakla, bence, hayırlı bir iş yapmıştır diyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, hükümetin bunun yanında daha başka takdire şayan hizmetleri de, uy
gulamaları da olmuştur. Mesela, ne olmuştur; yine, biz, kürsülerden yıllar boyu söyleyegelmişizdir 
"bakanlık sayısı azaltılmalıdır"demişizdir; bu hükümet zamanında, azaltılmıştır. "Kamu taşıt 
politikası gözden geçirilmelidir. Bu taşıt politikasıyla, Türkiye tasarruf edemiyor; Türkiye, bırakın 
tasarruf etmeyi, daha çok israf ediyor"diye bu kürsülerden söylemişizdir ve bu hükümet dönemin
de bu politika yeniden belirlenmiş ve 2003 yılında, kaynağı ne olursa olsun, ambulans, itfaiye aracı 
gibi, sağlık, savunma ve güvenlik açısından özel nitelikli taşıtlar dışında, taşıt alımı yapılmayacak 
olması önemli bir husustur. 

Yine, yeni sosyal tesis yatırımı başlatılmayacaktır; başlatılmayacak olması önemli bir husus
tur; aksine, mevcut sosyal tesislerin de satılacak olması tasarruf açısından önemli bir husustur. Bunu 
da, bu hükümet döneminde gerçekleştirilmeye başlanmış bir husus olarak ifade etmek istiyorum. 

Yine aynı şekilde, yatırım projelerinin, öncelik ve verimlilik açısından yeniden gözden 
geçirilerek rasyonelleştirilmesi, hükümet açısından artı yazılacak hususlardan birisidir. Yine, yol
suzluk ve usulsüzlüklerin üzerine gidiliyor olması, önemli konulardan birisidir. 

Ben, Mecliste, KİT Komisyonunun Başkanlığını yapmaktayım. Komisyonumuzda bulunan 
milletvekillerimiz yakından biliyor ki, komisyonumuzda KİT'ler üzerinde öteden beri devam 
edegelen usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları üzerinde çok ciddî ve titiz bir çalışma içerisindeyiz. 
Bunu, muhalefet ve iktidar partilerinin milletvekilleri olarak birlikte yürütüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, yine, hükümetin önemli çalışmalarından, başarılı çalışmalarından burada 
bahsedeceğimiz hususlardan birisi -CHP adına konuşan sayın arkadaşımız da ifade etti- 100,7 kat
rilyon liralık gelirin önemli bir kısmı vergi gelirlerinden temin edilecektir. Bunun 86 katrilyon lirası 
vergi geliri olup, 10,3 katrilyon lirası vergidışı normal gelirlerden, 4,1 katrilyon lirası özel gelirler
den, 425 trilyon lirası da katma bütçesi gelirlerden oluşacaktır. Burada görüldüğü gibi, vergi gelir
leri, gelir kısmının önemli bir yerini tutuyor. Devlet açısından en önemli, en sağlam gelirin vergi ol
duğunu bildiğimiz için, gerçekten, tutarlı bir davranış olarak bunu da burada ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, aslında, bu bütçe, çok zor ekonomik şartlar altında hazırlanarak buraya 
getirilmiştir. Kaldı ki, bir de, bölgemizde bir savaş yaşanmaktadır; bundan da, ülkemiz, şöyle veya 
böyle etkilenecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın özgün, konuşmanızı toparlayabilmeniz için 2 dakika süre veriyorum. 
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - O bakımdan, en kötü senaryolar dikkate alınarak bunlar hazır

lanmıştır ve bu çok zor şartlar altında bile, bu bütçeye birtakım sosyal hedefler de konulmuştur. 
özellikle, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur için konulmuş olan ödeneklere baktığımız zaman 
ve 2002 yılında yapılan transferlerle bunu kıyasladığımız zaman, gerçekten önemli miktarlarda bir 
artışın sağlandığını görüyoruz. O bakımdan,,sayın muhalefet milletvekilleri "bu bütçe, samimî ve 
ciddî bir bütçe değildir" dediler; ama, ona katılmak mümkün değildir. İşte, hükümetin, çok zor şart
lar altında bile, bu sosyal kesimlere birtakım imkânlar getirmeye çalışıyor olması, bu bütçenin ne 
kadar samimî, ne kadar ciddî ve sosyal yönü olan bir bütçe olduğunun ifadesidir değerli arkadaşlar. 
Ancak, tabiî ki, ben, önümüzdeki yıllarda hükümetimizin getireceği bütçelerin, bugün görüşmekte 
olduğumuz bütçeden kat be kat daha olumlu, daha ciddî, daha verimli, performansı daha yüksek 
bütçeler olacağına olan inancımı da burada ifade etmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlar, sözün kısası, 2003 yılı, bütün kamu sektörü için tasarruf yılı olacaktır; her
kes kendini ona göre ayarlamalıdır; gerçekten, deniz bitmiş kara görünmüştür; ciddî sorunlarla kar
şı karşıyayız. O bakımdan, tasarruf edeceğiz, yolsuzlukların üzerine gideceğiz ve kendi imkân
larımızla, kendi yağımızla kavrulmak suretiyle, ayaklarımızın üzerinde güvenli bir şekilde 
duracağız ve Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağız. 

Hepinizi, saygıyla, hürmetle selamlıyorum; bütçenin hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özgün. 
Şahsı adına, tasarının lehinde söz alan Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ; buyurun. (AK Par

ti sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanlığı 2003 yılı bütçesi üzerinde, şahsım adına, lehte söz almış bulunmaktayım; bu vesiley
le, Yüce Meclisimizi ve hassaten yüce milletimizi saygıyla selamlıyorum. 

Kıymetli milletvekilleri, bütçesini görüşmekte olduğumuz Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının başında, bilgi, birikim ve tecrübeleriyle Sayın Hilmi Güler Bey, başta DSİ gibi güzide bir 
kuruluşumuzun başında bulunan İSKİ eski Genel Müdürü Veysel Eroğlu Bey ve değerli bürokrat
larımızla birlikte, Enerji Bakanlığımız, önümüzdeki yıllarda yapacağı başarılı çalışmalar ve uy
gulanmakta olan enerji politikalarını değiştirerek, ülkemiz için büyük bir şans olacaktır. Bunu, özel
likle ifade etmek istiyorum. 

Kıymetli milletvekilleri, Sayın Bakanımız ve öncesinde de, konuşmacı arkadaşlarımız detay 
bilgilere girdiler; daha sonrasında da, Sayın Bakanımız, bütçeyle ilgili olarak, yapacağı çalışmalar
la ilgili detaylı bir şekilde bilgi verecekler; ancak, ben 10 dakika ile sınırlı süre içerisinde, düşün
celerimi, mümkün olduğunca kısa bir şekilde ifade ettikten sonra, uygulanan yanlış politikalar 
nedeniyle, doğu ve güneydoğumuzun içinde bulunduğu sıkıntılara temas ederek, konuşmamı, 
verilen süre içerisinde tamamlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın 2001 yılı bütçesi 58,3 trilyon, 
2002 bütçesi yüzde 53 artışla 89 trilyon, 2003 yılı bütçesi ise yüzde 119 artışla 195 trilyon olarak 
planlanmıştır. Bu da, ülkemiz açısından fevkalade önemlidir. 

Kıymetli arkadaşlar, ülkemiz enerji ihtiyacının, halen, yüzde 25'i kömür, yüzde 20'si nükleer, 
yüzde 20'si doğalgaz, yüzde 15'i jeotermal ve yüzde 20'si ise hidrolik enerjiden karşılanmaktadır. 
1993 yılma, yani, on yıl geriye gittiğimizde, ihtiyacın yüzde 46'sı hidrolik enerjiden karşılanırken, 
geçen süre içerisinde, uygulanan yanlış politikalar ve yapılan doğalgaz anlaşmalarıyla, bu rakam 
yüzde 46'dan yüzde 20'lere düşmüştür. Oysa, ağırlıklı olarak, doğu ve güneydoğu bölgelerimizde 
bulunan, başta Keban Barajı olmak üzere, Atatürk Barajı, Karakaya Barajı, Kralkızı Barajı, Birecik, 
Batman, özlüce Barajları gibi, enerji ihtiyacımızın önemli bir kısmı, yaklaşık olarak 26 milyar 
kilovat/saat enerji, bu bölgemizdeki barajlardan karşılanmaktadır. Yarım kapasiteyle kullanıldığı 
halde, inşa halinde olan ve projesi hazır olan barajlarla, bu rakam, 45 milyar kilovat/saate çıkacak
tır. Dolayısıyla, doğu ve güneydoğu bölgelerimizdeki, bekleyen bu projelerin desteklenmesi, ülke 
ekonomisi ve bölge insanına büyük yararlar sağlayacaktır. Diğer taraftan, Doğu ve Güneydoğu Böl
gemiz zengin yeraltı kaynaklarına, petrol, maden yataklarına sahiptir ve ayrıca önemli ölçüde mer
mer yataklarına sahiptir ki, Alacakaya İlçemizde üretilmekte olan, bölge deyimiyle vişne çürüğü 
mermer, şu anda Amerika dahil, birçok Avrupa ülkesine ihraç edilmektedir. 

Ancak, geçmiş yıllarda bölgedeki fabrika ve tesisler âdeta peşkeş çekilircesine özelleştirilmiş ve 
bölge insanı perişan edilmiştir. Nitekim, Elazığlınızda da özellikle 1970'li yıllarda, yaşam düzeyi ve 
hareketliliği itibariyle "Küçük İstanbul" diye adlandırılan Maden İlçemiz ve bu ilçedeki bakır işlet
meleri, Guleman İlçemizdeki krom işletmeleri ve iki yıl önce de, eski adıyla ferro krom fabrika ve tesis
leri de özelleştirme kapsamına alınarak, bölge insanına önemli sıkıntılar yaşatılmıştır, yaşatılmaktadır. 
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İşte bir yandan uygulanan bu yanlış politikalar, diğer taraftan yıllarca ihmal edilen ve hizmet 
ve yatırımlardan mahrum bırakılan ve bir taraftan da PKK ve Hizbullah olaylarıyla da ciddî manada 
sarsıntı geçiren bölge insanı, aş ve iş bulabilmek amacıyla, başta İstanbul olmak üzere büyük şehir
lerimize göç etmek zorunda kalmıştır. 

Tabiî sadece burada da kalmayıp, dünyanın gıpta ettiği tabiî güzelliklere sahip İstanbulumuz-
da gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma had safhaya çıkmış, ciddî manada altyapı, yol, su, hava kir
liliği, ulaşım, trafik, çöp sorunu baş göstermiştir. 

Bütün bu sorunlarla baş başa kalan İstanbulumuz, 1994 yılında, Sayın Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan Beyin, Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla, konusunda uzman olan kad
rolarla birlikte sorunların önemli bir bölümü çözülmekle birlikte; acil olarak ihtiyaç duyulan tüp 
geçit ve üçüncü köprüyle birlikte bu sorunları aşmak için milyonlarca, milyarlarca dolar yatırım 
gerekmektedir. Halbuki, harcanan ve harcanacak olan bu paralar, planlı bir şekilde doğu ve güney
doğu bölgemizdeki baraj, hidroelektrik santralları ve yeraltı kaynaklarına teksif edilse, bütün bu 
sıkıntılar ve olumsuzluklar yaşanmayacaktı. 

Netice itibariyle, zor şartlarda ve imkânsızlıklar içerisinde hazırlanan 2003 yılı bütçemizden, 
gerek bizler ve gerekse insanımızın büyük beklentisi olmamakla birlikte, 2003 yılı ve müteakip büt
çelerde, bütün bu olumsuz gelişmelerden ders alınarak, doğu ve güneydoğu başta olmak üzere, kal
kınmada öncelikli bölgelerimize gerekli ihtimamın gösterilmesi suretiyle, özellikle bu bölgelerimizde, 
merhum Özal döneminde büyük teşvik ve yatırımların yapıldığı organize sanayi bölgelerine gerekli 
desteğin verilerek, bölge insanını, işe, aşa, huzura ve hak ettiği yaşam düzeyine kavuşturmamız... 

Yine,,Doğu Anadolu Bölgesinde, çok zor şartlarda hayatını idame ettiren çiftçilerimiz, çok 
pahalı olan sulama suyunu tarımda kullanamamaktadır. Örneğin, şekerpancarı için bu rakam 35 000 
liradır. Bu durum, verimi düşürmekte, bölge ekonomisine zarar vermektedir. Bu konuda, Sayın 
Bakanımızdan kolaylık bekliyoruz. 

Yine bu bölgemizde, küçük ve orta ölçekli işletmelerde hizmet veren esnafımız, enerji fiyat
larının yüksek oluşu nedeniyle, geçmiş borçlarını ödeyemeyecek durumdadır. 

Bu konuyu da hatırlatmakta yarar gördüğümü ifade ediyor, çok zor şartlarda ve imkânsızlıklar 
içerisinde hazırlanan 2003 yılı bütçemizin, ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisiyle, 
hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Demirbağ. 
Şahsı adına, aleyhinde söz isteyen, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ve bizi izleyenler; hepiniz^ 

saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Maliye Bakanlığının bütçesi üzerinde, kişisel görüşlerimi açık
layacağım. 

Değerli arkadaşlar, bütçe gelirlerinin kaynağı vergilerdir. Vergiler, yurttaşın ekonomik gücüne 
göre salınmalı ve toplanmalıdır. Vergi, hakça olmalıdır. İnsan haklarına saygılı demokratik toplum
larda kural budur; toplumsal birlik ve dirliğin, toplumsal dayanışmanın ve eşitlik anlayışının temeli 
budur. Bir toplumda vergide haksızlık yapıldığı, verginin haksız dağıldığı kanaati yerleşirse, o top
lumsal yapı hastalıklıdır; ekonomik olarak hastadır, toplumsal olarak hastadır, siyasal olarak has
tadır. Türkiye, yıllardır bu hastalıklı vergi yapısıyla yaşıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı, 
bu hastalıklı vergi yapısını düzeltecek adımları atmaya başlamalıydı. Bu bütçede bunu 
göremiyoruz. Hükümet, 2003 bütçesiyle, bütçe yapmanın en temel kurallarını hiçe sayıyor. Akar
yakıt Tüketim Vergisi, KDV, ÖTV gibi, vergilerin en acımasız ve haksız biçimlerini, yine yoksul 
yurttaşın üzerine yıkıyor ve bu vergilerin toplam içindeki payını artırıyor. 
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Ayrıca, bütçe toplam vergilerinin yüzde 44,1 artırılmasına karşılık, Gelir Vergisi artış oran
larına dikkatinizi çekiyorum, bu vergilerin artışı yüzde 25 dolayında tutuluyor. Bu durum, yüz mil
yarlarca liralık faiz ve rant geliri alan zengin kesimin vergilendirilmemesi anlamına geliyor. Buna 
karşılık, 1 Ocakta yürürlüğe konulan brüt 306 000 000 lira olan aylık asgarî ücret, yüzde 15 oranın
da vergilendiriliyor. Bu, çok büyük haksızlıktır; bu anlayışta ne adalet vardır ne de kalkınma! Adalet 
ve Kalkınma Partisi, adıyla uyumsuz, ters ve çelişik bir vergi anlayışı sergiliyor. Bunu, üzülerek 
vurgulamak istiyorum. 

Vergi, mal ve hizmet üretimini baltalamamalı; tersine, artırıcı olmalıdır. Vergi, ekonomiyle bir
likte kendi kendini yeniden üretmelidir. Vergi, hiçbir biçimde yıkıcı olmamalı, öldürücü ol
mamalıdır. 2003 bütçesi, bu kuralı da hiçe sayıyor. 

Bütçe gelirlerini artırmak için, kamuya ait arazi ve tesislerin satılması yolu seçiliyor, orman
ların satılması isteniyor, özelleştirmenin hızlandırılacağı vurgulanıyor, değişik açıklamalar 
yapılıyor, gizli ya da gizemli kaynaklar bulunduğu söyleniyor, 25 milyar dolar beklendiği açık
lanıyor ve yanlış yapılıyor; çünkü, halka ait kamusal orman, arazi ve tesislerin satışı, yeraltı kay
naklarının dağıtımı, tek başına, üretimi de artırmaz, yatırımı da artırmaz. Bunlar varlık transferidir; 
mal varlığının bir elden öbürüne aktarılmasıdır. Kaldı ki, bu tür bir yağmalama sürecinin yeniden 
başlatılmaması, bu hükümetin de bu Meclisin de onurudur, görevidir; böyle olmalıdır. 

Burada iki uyarı yapmama izin veriniz. Birincisi, halka ait varlıkların satışının önlenmesi için 
elimizden geleni yapacağız; yasal engelleme süreçlerinin tamamını kullanacağız. İkincisi de, yine, 
ille de satış yapılacaksa, bunun, herkese açık, saydam ve rekabetçi olması için elimizden geleni yap
malıyız, yapacağız; halkın varlığının, iktidarın yandaşları arasında bölüşülmesi, paylaşılması 
sürecine izin verilmemelidir diye düşünüyoruz. 

Bütçe harcamaları çok değildir; bütçenin geliri azdır. Bunun nedeni, toplumun varlıklı kesim
lerinden vergi almmamasıdır. Sıkı bütçe politikası, yatırımların azalması biçiminde algılanıyor, 
yatırımlar azaltılıyor. Bu yanlıştır. Yapılması gereken, 65,5 katrilyon liralık faiz ödeneklerini olabil
diğince aşağı çekmek ve yatırımlara daha çok kaynak ayırmaktır. Bu nasıl olacaktır? Bu, enflasyonu 
aşağı çekmekle olur. Bu, ekonominin değişik kesimlerine, topluma güven vermekle olur. 
Hükümetin dört aylık uygulamaları, üzülerek belirteyim ki, bu güveni vermekten oldukça uzaktır. 
Hükümet, kamu yatırımlarını reel olarak azaltıyor; eksi yüzde 4 dolayında. Bu anlayış yanlıştır, yan
lış varsayıma dayanıyor; çünkü, Türkiye ekonomisinde yatırım bağımlılığı vardır. Kamu yatırımı 
yapılmadığı zaman, özel kesim de yatırım yapmıyor ve yıllardır, Türkiye, sermaye birikimine hiç
bir katkı yapamıyor. Bu durumun düzeltilmesi beklenirdi; bu olmuyor. Ülkeye, üretici yabancı ser
maye de gelmiyor. Yabancı sermaye, yalnızca banka satın almaya, var olan tesisler üzerine rant 
dağıtımı için geliyor. Bu, işin sayısal boyutu. 

Değerli arkadaşlar, bu işin bir de niteliksel boyutu var. Bu bütçe, yatırımlarıyla, yatırımlarının 
sektörel dağılımıyla insana önem vermiyor. Eğitim ve sağlığa ayrılan payı, tarihinin en rekor 
düzeyinde azaltıyor. Eğitim ve sağlığa ayrılan payın azaltılması, toplumun geleceği için, toplumun 
sağlıklı işlemesi için önemlidir ve bu azaltma, büyük zararlara yol açacak gibi görünüyor. Toplum, 
kendi geleceğini tüketiyor. Bütçe gelirini, dolaylı vergiler yoluyla yoksul halktan alıp faiz yoluyla 
varlıklı kesimlere aktaran bir anlayışın, bir eliyle yoksuldan alma öbür eliyle zengine dağıtım yap
ma anlayışının, ne ekonomik ne siyasal ne yasal ne de ahlakî haklılığı vardır, doğruluğu vardır; 
bunun kabul edilmesi olanaklı değildir. 

Burada, iki noktanın daha altını çizmek istiyorum: 
Değerli arkadaşlar, Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Sayın Bakanımız, toplantıya 1 saat 

25 dakika geç katıldılar. Bunu, Parlamento çalışmalarına hükümetin saygısı bakımından, çok yerin
de bulmadığımı belirtmek istiyorum. 
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Bir başka hususu daha belirtmek istiyorum: Bu sabah haber alıyoruz ki, özelleştirmeden 
sorumlu bakanlıklarda bir değişme yapılmış, özelleştirmeden sorumluluk, Sayın Devlet Bakanın
dan alınıp Maliye Bakanımıza verilmiş. Olabilir de, burada iki noktanın önemle altı çizilmelidir. 
Bunlardan bir tanesi şudur: Kamuoyuna, bu değişikliğin nedenleri açıklanmamıştır. Adalet ve Kal
kınma Partisi, kamu yönetiminin yapılandırılması konusunda, bu kadar hazırlıksız mıdır? Bu derece 
ani değişikliklerin, ekonomiye, ekonominin taraflarına çok zarar vereceğinin bilincinde değil midir 
Adalet ve Kalkınma Partisi? Bir başka nokta daha var: 4046 sayılı Özelleştirme Yasasının 4 üncü 
maddesi açıktır; özelleştirme İdaresinin, Başbakana ya da onun görevlendireceği devlet bakanına 
bağlı olmasını öngörür. Şimdi, yasanın bu 4 üncü maddesi açıkça çiğnenmektedir, çiğnenmiştir. Bu 
konudaki düzenleme yapılmış mıdır; belli değil... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kepenek, konuşmanızı tamamlayabilmeniz için 2 dakikalık eksüre 

veriyorum. 
Buyurun. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan; bitiriyorum. 
Bu konudaki hazırlıkların özelliği nedir; bu belli değildir. Bu işlemin yasal dayanağı yoktur ve 

bu hızlı,,bu anlamsız, bu ani değişikliklerle, kamuoyuna, şimdiye kadar, dört ay boyunca yapıldığı 
gibi, tutarsız, yalpalayan, dalgalı bir yönetim anlayışı sunulmaktadır ve bütün bunlar da, topluma 
gerektiği biçimde açıklama yapılmadan sergilenmektedir, yürütülmektedir. 

Ben, şu kadarını belirterek sözlerime son vermek istiyorum: Bu bütçenin, yapısıyla, anlayışıy
la, düşüncesiyle, varlığıyla, ne ekonomiye ne topluma ne de toplumun ahlakî değerlerine, vergi 
adaletine, vergilerin hakça dağılımına katkı yapacağı görüşünü -üzülerek belirteyim- taşımıyorum. 

Bu anlayışla, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek. 
Sayın milletvekilleri, bütçe müzakereleri sırasında, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasının 

19 uncu maddesine göre, Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen sözleşme ve tavsiye 
kararları hakkında yasama organına bilgi sunulması ve bu hususun tutanaklara geçirilmesi konusun
daki Başbakanlık tezkeresini okutacağım; sonra da, Sayın Bakana bu konuyla ilgili olarak söz 
vereceğim. 

Başbakanlık tezkeresini okutuyorum: 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - 3-20 Haziran 2002 tarihleri arasında Cenevre 'de yapılan 90 inci Uluslararası Çalışma 

Teşkilâtı (ILO) Genel Konferansında kabul edilen tavsiye kararlarıyla ilgili olarak Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi 
sunulacağına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/229) 

13.1.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 31.12.2002 tarihli ve B.13.APK.0.11.00. 
00/4012-4959-33151 sayılı yazısı. 

3-20 Haziran 2002 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 90 inci Uluslararası Çalışma Teşkilatı 
(ILO) Genel Konferansında kabul edilen 155 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmesine ek "İş 
Kazaları ve Meslek Hastalıkları Protokolü" ile 193 sayılı "Kooperatiflerin Teşviki" ve 194 sayılı 
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"Meslek Hastalıkları Listesi"ne ilişkin Tavsiye Kararları ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı tarafından, bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulması 
hakkındaki ilgi yazı ile ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 

Başbakan 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan,' değerli milletvekilleri; ülkemizin de üyesi bulunduğu Uluslararası Çalışma Örgütü 
Anayasasının 19 uncu maddesinin 5/b ve 6/b bentleri gereğince uluslararası çalışma konferansların
da kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararları hakkında Bakanlığımın yasama organına bilgi sun
ması ve bu hususun tutanaklara geçirilmesi gerekmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütünün 3-20 Haziran 2002 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 90 in
ci genel konferansında kabul edilen 155 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmesine Ek İş 
Kazaları ve Meslek Hastalıkları Protokolü ile Kooperatiflerin Teşvikine İlişkin 193 sayılı ve Mes
lek Hastalıkları Listesine İlişkin 194 sayılı Tavsiye Kararlan hakkında yetkili makam olan Yüce 
Meclise aşağıdaki bilgileri sunmak istiyorum. 

Sözünü ettiğim bu protokol ve tavsiye kararlarında yer alan hususlar aşağıda açıklanmış olup, 
protokolün ülkemiz tarafından onaylanabilirliği hakkındaki görüşümüz, bu konuda başlatılacak 
çalışmalar tamamlandıktan sonra, ayrıca bilgilerinize arz edilecektir. 

Konferans tarafından kabul edilen 155 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmesine Ek İş 
Kazaları ve Meslek Hastalıkları Protokolü, işverenler tarafından iş kazaları ve meslek hastalık
larının bildirimiyle ilgili prosedürlerin uygulanması vetesis edilmesine, sigorta kurumlan ve konu 
edilen doğrudan ilgili olanlar tarafından iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında yıllık istatistik
lerin hazırlanmasına, iş süresince iş kazaları ve meslek hastalıkları ile sağlıkla ilgili ortaya çıkan ve 
bu işle bağlantılı olan diğer yararlanmalar hakkında alınan önemlere ilişkin sağlanan bilgilerin yıl
lık olarak yayımlanmasına, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirim prosedürlerinin 
güçlendirilmesine, onların nedenlerinin tanımlanmasına ve önleyici tedbirlerin tesis edilmesine 
yönelik kayıt ve bildirim sistemlerinin uyumunun ilerlemesine yönelik hükümler içermektedir. 

Protokol, iş kazası, meslek hastalığı, tehlikeli olay ile işe gidiş ve gelişlerde meydana gelen 
kaza ve hastalıkların kapsamını belirlemekte ve hükümetlere, kanun, tüzük ve yönetmelikle, uy
gulamalarla, iş kazalarının, meslek hastalıklarının, tehlikeli olaylar ile işe gidiş ve gelişlerde mey
dana gelen kaza ve hastalıkların kaydını tutma ve bildirimini yapma yükümlülüğünü getirmektedir. 

Yine, protokolle, işverenlere, iş kazalannın, meslek hastalıklarının tehlikeli olaylar ile işe gidiş 
ve gelişlerde meydana gelen kaza ve hastalıkların kayıt altına alınması ve bu kayıtların 
muhafazasıyla ilgili koşullar ve prosedürlerin belirlenmesi, kayıtların yetkililere ye ilgili kuruluş
lara bildirimi, bildirimi yapılan durumlarla ilgili olarak işçilere ve onların temsilcilerine uygun bil
gilerin sağlanmasıyla ilgili koşullar ve prosedürleri belirleme; bildirimde de, kuruluş veya işveren 
adı, yaralı şahıslar, yaralanma veya hastalığın niteliği ve türü, meslek hastalığı durumunda sağlığa 
zararlı maddelere maruz kalma nedenleri hakkındaki bilgilerin yer alması sorumluluğu verilmek
tedir. 

Protokolde, bildirimlere ve diğer bilgilere dayanan iş kazaları, meslek hastalıkları, tehlikeli 
olaylar ile işe gidiş ve gelişlerde meydana gelen kaza ve hastalıklarla ilgili yıllık istatistiklerin ve 
analizlerinin yayınlanması, istatistiklerin Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenmiş olan 
sınıflandırma şemalarına göre tesis edilmesi, protokolde yer alan ve tavsiye kararıyla daha geniş 
olarak açıklanan diğer hükümlerdir. 
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Kooperatiflerin teşvikine ilişkin 193 sayılı Tavsiye Kararı, kooperatiflerin uygulama alanı, 
tanımı ve hedefleri, politika çerçevesi ve hükümetlerin rolü, kooperatiflerin teşvikine ilişkin kamu 
politikalarının uygulamaya konulması, işçi-işveren kuruluşları ile kooperatif örgütlerinin rolü ve 
aralarındaki ilişkiler uluslararası işbirliği ve kooperatif ilkelerine yönelik hükümler içermektedir. 

Meslek hastalıkları listesine ilişkin 194 sayılı Tavsiye Kararı, iş kazalarının ve meslek hastalık
larının tanım, kayıt ve bildirim prosedürlerini güçlendirmeye, onların nedenlerini tanımlamaya, ön
leyici tedbirleri tesis etmeye yönelik kayıt ve bildirim sistemlerinin uyumunu ilerletmeye, iş 
kazaları ve meslek hastalıkları durumunda tazminat sağlama sürecinin geliştirilmesine, meslek has
talıkları listesinin güncelleştirilmesi için basitleştirilmiş bir prosedürün belirlenmesi ve düzenli 
olarak gözden geçirilmesine yönelik hükümler içermektedir. 

Bilgilerinize arz eder; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu'na, verdiği bilgiler

den dolayı teşekkür ediyoruz. 
Bütçe görüşmelerine devam ediyoruz. 

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

I.- 2003 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2001 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/530; 1/531; 1/280, 
3/87, 3/89, 3/90; 1/281, 3/88) (S.Sayıları: 76, 77, 78, 79) (Devam) 

A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Devam) 
I.- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi 
2.- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
1.- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi 
2.- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
1.- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi 
2.- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
B) MALİYE BAKANLIĞI (Devam) 
1.- Maliye Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi 
2.- Maliye Bakanlığı 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
C) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
1.- 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) 

(S. Sayısı: 76) (Devam) 
2.- 2001 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil

diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/280, 3/87, 3/89, 3/90) (S. Sayısı: 78) (Devam) 

3.- 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/531) (S. Sayısı: 77) (Devam) 

4.- 2001 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/281,3/88) (S. Sayısı: 79) (Devam) 
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BAŞKAN - Hükümet adına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bakanlığımın bütçesinin kabul edil

mesi dileğiyle, birkaç sözle bazı açıklamalar yapmak istiyorum. 
Önce, uygulayacağımız politikanın felsefesiyle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum; çünkü, 

daha evvel, geçmiş koalisyon hükümetlerinde pazarlık konusu yapılan bir bakanlıktan, gelecek viz
yonu olan, köklü çözümleri esas alan, tozlan halının altına süpürmeyen, kararlı bir bakanlığın oluş
ması için, mutlaka kararlı olmak, samimî olmak ve heyecan duymak gerekir. Bunun için de, Bakan
lığım elemanlarının bilgileri ve deneyimleri vardı; eksik olan şey, belirgin bir politikanın oluşmasıy-
dı ve onunla ilgili de bir gelecek vizyonunun şekillenmesiydi. Burada, üç önemli kavram öne çık
maktadır. Birincisi, sürdürülebilirlik; ikincisi, değişimin kaçınılmazlığı; üçüncüsü de, yeniden 
yapılanmanın gerekliliği. Sağlıklı bir bakanlığın oluşması için, bunların mutlaka yapılması lazımdı. 
Bunun için de, mevcut bürokrasiyi sadeleştirmek gerekiyordu. Bununla ilgili, insan kaynakları 
yönünden geniş bir çalışma yaptık. 

İkinci olarak, birimler arasındaki ilişkinin sadeleşmesi gerekiyordu; çünkü, karar alma 
mekanizmasıyla birlikte uygulamanın sağlıklı yapılması gerekiyordu. Onun dışında, uygulamaya 
bağlı olarak da fiyatlandırma noktasında büyük aksaklıklar ve hatalar vardı; bunlar üzerinde ciddî 
bir çalışma başlattık. 

Petrolden elektriğe, doğalgazdan tüpgaza kadar bütün enerji ve bağlı ürünlerin fiyatlandırma 
mekanizmasında, zaman zaman, verginin de vergisi alınması şeklinde yorumlanabilecek hatalar 
vardı. Bu fîyatlandırmalar üzerinde ciddî çalışma başlattık ve bunu sağlıklı bir baza oturtmaya 
çalışıyoruz. 

Tabiî, burada, yapılması gereken bütün çalışmaları oluştururken, reel sektörün sorunlarını ih
mal etmek olamazdı. Kamu kesimi borçlanma gereğini, sanayi üretimini, özel sektörün istihdam ar
tışını, tarım sektörünü ve tarım sektöründeki üretim verimliliğini de, bir Enerji Bakanı düşünmek 
zorundadır. Dolayısıyla, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının yapısında multi disiplinary bir yak
laşım söz konusudur. Bu bakımdan, yapılan çalışmaların kısa vadeli olmaktan ziyade, uzun vadeli, 
köklü çözümleri içermesi gerekmektedir. 

Bu arada, dört ay içerisine, biraz önce bahsettiğim çalışmaların dışında, neleri sığdırdık: Tüm 
anlaşmaları masaya yatırdık, taraflarla görüşmeye başladık. Bunun içinde doğalgaz görüşmeleri 
vardı, yap-işlet-devret anlaşmalarının detayları vardı, ikili anlaşmalar ve fiyat artışları vardı ve bun
ların içinde, özel statülü olanların durumları vardı ve bunların dışında, yolsuzluk, usulsüzlük ve 
görevi kötüye kullanma diye nitelendirilebilecek çalışmalar vardı. Bunların dosyaları incelendi, 
somut delillerin tespiti çalışmaları başlatıldı ve 36 dosya açıldı, bunun 12 tanesi süratle sonuçlan
dırıldı; diğer büyük dosyaların sonuçlarını da, yakında kamuoyuyla paylaşacağız. 

Burada, özellikle, iki grafiği göstermek istiyorum; çünkü, bu çalışmanın temelini oluşturacak 
unsurdur. Bir tanesi, doğalgaz alımıyla ilgili grafiktir. Burada, talep belli bir seyirde giderken, bel
li yıllarda bir zıplama söz konusu olmuştur ve ondan sonra, tekrar, yatay olarak gitmiştir. Buradaki 
sunî talep artışı, bazı konuların açıklanmasında özel bir önem taşımaktadır. 

İkinci grafik ise, EÜAŞ'ın (Elektrik Üretim AŞ) termik santrallarının, hidroliklerinin ve teşek
kül dışı alımlarının seyridir. Burada termik santrallar belli bir süreyle aşağı doğru düşmüştür, hid
roliklerde de düşüş vardır, dışarıdan elektrik alımı -yani, EÜAŞ dışı alımlar- ise artmıştır. Bunun 
mutlaka araştırılması gerekirdi ve bu araştırmaları belli bir şekilde ele aldık. 
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Bütün bu çalışmaların içinde, bu sunî talep artışlarının ve buna karşılık kömür ve hidrolik san
dallarının yeterince kullanılmamasının üzerine gittik. Burada yerli kaynakları mutlaka kullanmamız 
gerekiyordu; çünkü, ulusal kaynaklarımız bizim için son derece önemlidir; dışa bağımlılığımızın 
azaltılması için son derece önemlidir, geleceğimiz için önemlidir, gelecek nesillerin mutluluğu için 
önemlidir, millî menfaatlarımız için önemlidir. Şunu gördük ki, maalesef, ulusal kaynaklar ihmal 
edilmiştir ve dışa bağımlılığımız, 2020 yılında yüzde 80'e ulaşacaktır. Bunun mutlaka düzeltilmesi 
gerekiyordu ve buna, biz, el koyduk. 

Bu noktada, son derece kararlı bir şekilde, bu çalışmaların üzerine gidiyoruz ve yolsuzluk dos
yaları dediğimiz -usulsüzlük veya görevi kötüye kullanma da dahil olmak üzere- bu çalışmaları, 
yakında, belli bir sistematik içinde, kamuoyuyla paylaşacağız. Bu noktada, çok kararlı olduğumuzu, 
bir defa daha, arz etmek istiyorum. 

Tabiî, çalışmaların, mutlaka, bilimsel ve teknik bir baza oturması gerekiyordu; çünkü, rakamlar 
arasında büyük bir keşmekeş ve tutarsızlık vardı. Bunun için, mutlaka, enerji konusunu bilimsel ve tek
nik bir baza oturtmak için, ulusal enerji enstitüsünün kurulması gerekiyordu ve bu çalışmaları başlattık. 

İkinci olarak, su son derece önemliydi; çünkü, su, aynı zamanda petrol kadar önemlidir ve 
yakında da, yine, Önemi büyük bir şekilde artarak gidecektir. Bunun için de, ulusal su enstitüsü 
kurulması çalışmasını başlattık. Burada da, yine, bilimsel ve teknik çalışmalar yapılacak, özellikle, 
DSİ bünyesinde ki, DSİ bütün büyük yatırımlara imza atmış, övünülecek bir kurumumuzdur, ulusal 
bir kuruluşumuzdur ve bundan sonra da yatırım hamlelerini, günü gününe, saatini hatta dakikasını 
da vererek, her ay belli yatırımları açarak, ulusumuzun hizmetine katacaktır. 

Bunun dışında, tamamlanan işlerden, Bor Araştırma Enstitüsünün kanun tasarısı tamamlanmış, 
Büyük Millet Meclisine gönderilmiştir. Maden Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. Petrol 
Yasası hazırlanmaktadır. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, şu anda, petrol piyasası yasası hazırlan
maktadır ve bu da, büyük bir eksikliği giderecektir; çünkü, şu andaki bütçe açığımıza neden olan, 
pahalılığa neden olan petrolün, ülkeye kaçak girmesi ve aynı zamanda solventlerle hem ekonomiyi 
zorlaması hem de üretimi etkilemesi önlenecektir. Bununla ilgili ciddî çalışmalarımız sürmektedir. 

Bu arada, Devlet Su İşlerinden başlamak üzere, birkaç kuruluşumuz hakkında bilgi arz edeyim: 
Devlet Su İşleri, yatırımlarını teker teker gözden geçirmektedir. Bitirilmesi en yakın olandan baş
layarak, önem sırasına göre bunları ele almaktayız. Bunlar, teker teker hizmete açılacaktır. 

İkinci bir nokta: Ayrıca, petrol gibi su aramaya başlayacağız. Ekonomik olmayan su kaynak
larının da aranması gerekmektedir; çünkü, ülkemizin geleceğini de ciddî bir şekilde düşünmek 
zorundayız. Bu arada... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye... 
18.3.2003 tarihinde ve 49 uncu Birleşimde çalışma saatleri 11.00-13.00 arası olarak belirlen

diğinden ve Sayın Bakanların konuşması saat 13.00'ten sonraya da kalacağından, çalışma saatinin 
Sayın Bakanların konuşması tamamlanıncaya kadar uzatılması için Genel Kurulun iradesine baş
vuracağım. 

Çalışma saatinin, sayın bakanların konuşması bitene kadar uzatılmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. '• 

Buyurun Sayın Bakanım. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Teşek

kür ederim Sayın Başkan. 
Bu arada, ikili anlaşmaları ele aldık. İkili anlaşmalardaki fiyat artışlarının çok yüksek olduğu 

dikkatimizi çekti; dolayısıyla, biz, ikili anlaşmaları ihaleyle yapmak niyetindeyiz; daha düşük 
maliyetlerle oluşması için, bu şekilde, bilek güreşiyle kim kazanırsa bu ihaleleri, işi onun yapmasını 
istiyoruz. 
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Bu arada, keşif artışları son derece dikkatimizi çekti. Keşif artışları, normal olarak yüzde 20, 
yüzde 30 olur, bilemediniz yüzde 100 olur. Yüzde 500'ü bulan, yüzde 600'ü bulan, hatta.yüzde 1 
000'i bulan keşif artışları, bizim, bu konunun üzerine de çok ciddî bir şekilde yürümemizi gerektir
di. Bunlarla ilgili çalışmalar da sürmektedir. Bu arada, mukaveleleri teker teker ele alıyoruz. 

Ayrıca, özel sektörün HES yapımı hususunda su kullanım hakları yönetmeliği de hazırlanmış
tır, onaya gelmiştir; bu da, yakında devreye girecektir. Böylece, küçük türbinlerle, hidroelektrik san-
trallarıyla elektrik üretimi, hidroelektrik santralların kuruluşu gerçekleştirilecektir ve Devlet Su İş
leri, yakında -biraz önce söylediğim gibi- gününü, saatini, dakikasını da bildirerek, inşallah, daha 
evvel alışkın olduğumuz gibi, yatırımlarının açılışlarını yapacaktır. 

İkinci olarak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına geçmek istiyorum; çünkü, burada, kurum
ların önem sırasına göre değil, aynı zamanda faaliyetlerinin ve güzel çalışmalarının birer müjdesi 
olarak bunu söylüyorum. 

Türkiye Petrollerinde 25 tane sondaj makinesi vardı ve bunların büyük bir kısmı kullanılmıyor
du, hatta bazıları, bir başka makinenin yedek parça kaynağı olarak kullanılıyordu. Şimdi, bunların 
hepsinin devreye sokulmak üzere, araziye gitmek üzere hazırlıkları yapılmaktadır ve yoğun bir pet
rol ve doğalgaz aramasına başlıyoruz. Burada, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinin, ki, biz, bunun 
bir şahdeniz olacağı ümidindeyiz; inşallah, bununla ilgili çalışmalarımızda müjdeli haberleri sizler
le paylaşmayı diliyoruz. 

Doğalgaz konusunda da çalışmalarımız sürecektir. Burada yapmak istediğimiz şey, ülkemizin 
hem karasında hem de denizlerinde arama faaliyetlerine yoğunluk vermektir. Bunun dışında, zaten, 
yurtdışı çalışmaları da aynı şekilde sürecektir. TPAO'nun, yurtdışı faaliyetlerinde de önemli adım
lar atacağını ümit ediyoruz. Böylece, dönemimizde, yoğun bir petrol ve doğalgaz arama seferber
liği başlamış oluyor. Bu çalışmayla, biz, bütün ekibi araziye sürüyoruz. 

BOTAŞ'la ilgili sözlerime birkaç cümle katmak istiyorum. Burada, fiyat yapılandırılması 
üzerinde çalışmalarımız sürüyor, önümüzdeki yıllarda, BOTAŞ'ın 60 ilde doğalgaz çalışmaları 
olacak ve şu anda ihaleleri yapılan illere ilaveten, Türkiye bir şantiye olacak, yeni bir yatırım sahası 
ülkemizde geniş bir uygulama bulacak. Bu, hem istihdam konusunda hem de ekonomide canlılığa 
sebep olacaktır. 

Buradaki tercihimizi şöyle düşünüyoruz: Doğalgazı, mümkün olduğu kadar ısınmada kul
lanacağız; çünkü, bunu almak zorundayız. Hava kirliliği konusunda yoğun çalışmalarımız olacak. 
Elektrik konusunda ise, daha çok termik santrallarda kömür ve hidroliğe ağırlık vereceğiz, ter
cihimizi kömür üzerine kullanıyoruz; bununla ilgili olarak 7 ayrı senaryo hazırladık, elektriğin 
fiyatının daha sağlıklı bir temele oturtulması ve aynı zamanda da maliyetinin düşürülmesi konusun
da 7 ayrı senaryo hazırladık. Bu 7 ayrı senaryoyu, büyük ölçüde, kömür ve hidrolik santrallar 
üzerine kuruyoruz ve bu arada da, yap-işlet-devret, yap-işlet ve aynı zamanda, otoprodüktörler 
konusunda yeni düzenlemelere gidiyoruz. Bunu yaptığımız takdirde, sağlıklı bir yapıya ulaşılacak 
ve böylece, daha ekonomik bir enerji üretimi gerçekleştirilmiş olacak. 

Biz, doğalgaza dört aydır zam yapmadık, kışı böylece geçirdik. Burada olayın sosyal faktör
lerini de düşündük ve bunun yerine yeni bir yapılanmayla, verim artırıcı çalışmalarla, zam yap
mamak sebebiyle meydana gelen bütçedeki eksikliği, yeni bir yapılanmayla, bu senaryolarla, bunun 
uygulamasıyla telafi etmeyi düşünüyoruz. 

Aynı şeyi TEDAŞ için söyleyebiliriz. TEDAŞ'ta da, yine, biz, dört aydır zam yapmadık; bu, 
yüzde 10'u bulmaktadır. Bir yerde, aynı zamanda, düşük gelirli katmanlara, fakir halk yığınlarına 
bu bir destektir. Biz, bunu yüzde 10 kadar yapmadık, bunun yerine kayıp kaçakların üzerine gittik. 
Şu anda- size rakamı vereyim- 16 günde 10,5 trilyonluk kaçak yakaladık. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, konuşmanızı toparlayabilir misiniz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Birkaç 

cümle daha söylemek istiyorum müsaade ederseniz. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) -

Dolayısıyla, kayıp kaçakların üzerine çok yoğun bir şekilde gidiyoruz, çünkü, 24 000 000 abonenin 
100 000 abonesi elektriğin yüzde 44'ünü kullanıyor ve biz, bunların üzerine çok ciddî bir şekilde 
gidiyoruz ve ciddî kaçaklar yakaladık. Dediğim gibi, 16 günde 10,5 trilyonluk bir kaçak bu. Bu 
arada, fiyatların yeniden yapılandırılması burada da sürmektedir. Ayrıca, İmar Yasasıyla 285 000 
abone kazanacağız. Bu da, aşağı yukarı 200 trilyonluk bir gelir sayılır. Bu da, ayrıca, ilave bir kay
nak olarak devreye girecek. "Bu iş olmaz; çünkü..." diyen kadroları, gayet tabiî ki değiştiriyoruz "bu 
iş olur" diyenlerle, yoğun heyecanlı ve bu işe inanan, samimî insanlarla çalışmalarımızı sür
dürüyoruz. 

TKİ'yle ilgili çok ciddî çalışmalarımız var. TKİ'de kömür kaynaklarını kullanıyoruz. Böylece, 
doğalgazdan ziyade kömüre ağırlık vererek, aynı zamanda istihdam oluşturulmasına, yaratılmasına 
çalışıyoruz. Bununla ilgili de yoğun çalışmalarımız sürüyor. 

TTK için de aynı şeyi söyleyebiliriz; çünkü, Türkiye Taşkömürü İşletmelerinin, daha verimli bir 
çalışmayla Erdemir'i de daha fazla destekleyeceğini düşünüyoruz, ayrıca termik santrallarla birlikte. 

Bu arada, TEMSAN'da büyük türbinler yanında küçük türbinlerin üretimine ağırlık vererek, 
akarsulardan daha fazla yararlanmayı düşünüyoruz. 

Etibankla ilgili, mermer, bor ve alüminyum üzerinde çalışmalarımız yoğunlaşacak. Burada 
mermeri öncelikle saydım; çünkü, şu anda mermer, bizim en gözde sanayi ürünümüz ve burada tah
min edilemeyecek büyük bir atılım düşünmekteyiz; bununla ilgili, serbest bölgeler dahil olmak 
üzere, mermeri önemli bir kalkınma aracı olarak görüyoruz. Bor için, zaten söylemeye lüzum yok. 
Bor araştırma enstitüsü kurulmasıyla ilgili kanun tasarısı şu anda kanunlaşmak üzere. Bu olduğu 
takdirde de, borun uç ürünlerine bağlı yeni ürünler üzerinde çalışmalarımız sürecek ve aynı zaman
da, bunun enerjide kullanılması için de, hidrojen enerjisi üretmek üzere de özel ar-ge çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

MTA, önemli, tarihî bir kuruluşumuzdur; bu da, misyonunu belli bir şekilde sürdürecektir. Uy
du kontrollü olarak, uzaktan algılama usulüyle madenler taranmaktadır ve herkes, araziye tekrar 
dönmüştür ve maden aramalarına ağırlık verilmektedir. 

Bu arada, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, nükleer enerjinin sivil amaçlı kullanılması üzerine 
çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda, toryumla ilgili çalışmaları da başlattık. Bununla ilgili 
çalışmalar, ar-ge çalışmaları olarak sürdürülecektir. 

Burada söylemek istediğimiz önemli noktalardan bir tanesi, özellikle, Enerji ve Tabiî kaynak
lar Bakanlığının diğer sektörlerle de entegrasyon içinde olmasının önemidir. Demir-çelik sektörüne 
baktığımız zaman, önemli girdilerden kömür ve demir cevheri; ki, bunlar büyük ölçüde ithal 
ediliyordu, dönemimizde bunun yerli kaynaklar üzerinde olmasına ağırlık vereceğiz; çünkü, doğal-
gazın gelmesiyle birlikte, doğalgazı, sintel yapmakta kullanacağız -cevherin sintel yapılmasında 
kullanılacak- ayrıca, pelet üretiminde ağırlık vereceğiz. Böylece, Sıvas-Divriği, Hekimhan cevher
lerinin değerlendirilmesi daha da mümkün olacak ve bunlar, aynı zamanda, demir-çeliğin önemli 
girdisi olarak, demir-çelik sektörüne ağırlık verecek. 

Gübre için, şu anda, gübre fabrikalarını doğalgazla sübvanse ediyoruz; burada, tarımı da des
teklemiş oluyoruz; özellikle İGSAŞ'ın üretimini devam ettirmesi konusunda BOTAŞ fedakârlık 
yapıyor ve bu sübvansiyon neticesinde, aynı zamanda hem gübre üretimi, dolayısıyla tarım sektörü 
desteklenmiş oluyor. 
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Onun dışında, seramikte, yine doğalgaz daha yaygın bir halde kullanılacak ve dolayısıyla orada 
da, yine mukayeseli bir üstünlüğümüz ortaya çıkacak. 

Burada yapmak istediğimiz çalışmalar içerisinde, tabiî ki ulaşımda -Ulaştırma Bakanlığının 
bütçesi sırasında görüştüğümüz gibi- demiryolları ağırlık taşımaktadır. Yine, demiryollarının 
üretiminde de, özellikle rayların üretiminde, biraz önceki demir-çelik sektörüne bağlı olarak, yeni 
atılımlar yapmayı düşünüyoruz. 

Bunları yaparken kaynak konusunun üzerinde duracak olursak, kaynakların en önemlisi, 
yapacağımız tasarruf ve yolsuzlukların önlenmesidir; çünkü, yolsuzluklar yüzünden vatandaşlardan 
yüzde 36 fazla vergi almaktayız; bunun mutlaka giderilmesi lazım. Kayıp ve kaçakların üzerine 
zaten ciddî bir şekilde gidiyoruz, ayrıca üreterek de bunun üzerine koyacağız; dolayısıyla, kaynak
lar buralardan sağlanacak. 

Onun dışında da, yabancı sermayenin teşviki söz konusudur. Enflasyon muhasebesi üzerinde 
ciddî olarak duruyoruz ve yapamadığımız şeyler gayet tabiî ki, özel sektör ve yabancı sermayeyle 
gerçekleştirilecektir. 

Bununla ilgili olarak son söz olarak şunu söyleyeyim: Sistemimizi uluslararası piyasalara 
uyumlu olarak kurmaya çalışıyoruz, geçmişin hatalarını sevaplarımızla affettireceğiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Hükümet adına ikinci söz, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan, konuşma süreniz 15 dakika. 
MALÎYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
2003 yılı bütçesine zemin oluşturan temel ekonomik değerlerle bütçenin gelir ve gider büyük

lüklerini, özelliklerini, size, 23 Martta yaptığım sunuş konuşmasında açıklamıştım. 2003 bütçesinin 
görüşülme süreci, bugün, Enerji Bakanlığının ve Bakanlığımın gider bütçesi ile gelir bütçesi mad
deleri, cumartesi günü de tümü üzerindeki son görüşmeler yapılarak tamamlanmış olacaktır. Bu 
nedenle, sizlere, Bakanlığımın gider bütçesi ve gelir bütçesi hakkında bazı açıklamalarda bulunmak 
istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye Bakanlığı, maliye politikalarının hazırlanması, 
bu politikaların uygulanması, uygulamanın takibi ve denetlenmesiyle görevlidir. Bakanlığın temel 
görevleri, devlet bütçesini hazırlamak ve uygulamak, devlet gelirlerini tahsil etmek ve gelir 
politikasını uygulamak, devlete ait malları yönetmek, devlet hesaplarını tutmak ve saymanlık hiz
metlerini yapmak, devletin hukuk danışmanlığını yapmak ve muhakemat hizmetlerini yürütmek, 
karapara aklanmasıyla ilgili araştırma ve incelemeleri yapmak, bütün bu görevlerin uygulanmasını 
izlemek, değerlendirmek, incelemek ve teftiş etmektir. 

Maliye Bakanlığının merkez birimleri yanında, 2 000'i aşkın taşra ve 26 adet yurtdışı birimi 
vardır. Bu birimlerde 71 169 personel çalışmaktadır. Personelimizin yüzde 9,8'i taşradadır; bunun 
yüzde 62,7'si vergi idaresi personelidir. Bildiğiniz üzere, ülke ekonomisinin yönlendirilmesinde 
maliye politikaları, gider ve gelir yönleriyle bütçe kanunlarında şekillenerek uygulanmaktadır. 
Maliye politikalarının gider, gelir, nakit ve borçlanma yönleriyle bir bütünlük içerisinde kararlılık
la uygulanması, bütçe disiplininin sağlanabilmesi ve hedeflere ulaşabilmesi bakımından şarttır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce, kesinhesap kanunu tasarısı görüşülen Maliye Bakan
lığı 2001 yılı bütçesiyle ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. 2001 yılı Bakanlık bütçesi başlangıç 
ödeneği tutarı 10,9 katrilyon lira olup, bunun 353,9 katrilyon lirası Bakanlığın kendi harcamaları 
için öngörülmüştür. Yıl sonunda toplam harcama, yüzde 20,3 daha fazlasıyla 13,2 katrilyon liraya, 
Bakanlığın kendi harcaması ise 570,7 trilyon liraya ulaşmıştır. 
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Burada şu hususu tebarüz ettirmek istiyorum: Bu kesinhesap kanunu tasarısıyla ilgili Büyük 
Millet Meclisimizde yapılan görüşmelerin daha fazla bir zaman dilimi içerisinde ve hatta ayrı bir 
zaman diliminde ele alınarak, bunların daha fazla irdelenmesi taraftarıyız Bakanlık olarak ve 
hükümet olarak; çünkü, şuna inanıyoruz ki; bir bütçeyi yapmak önemli olduğu kadar, o bütçeyi ic
ra etmek, o bütçeyi söylenen kalemlere göre tutturmak çok daha önemlidir; yani, icraat çok daha 
önemlidir. Bizde şimdi uygulamalar, maalesef, yılın bütçesi üzerinde çok fazla yoğunlaşmakta, on
lar çok fazla irdelenmekte; fakat, sonunda gelinen nokta, nerelere gelinmiş, sapmalar olmuş mu, 
ödenekler denildiği kadar mı olmuş, daha fazla ödeneküstü harcamalar mı olmuş, gelir tahminleri 
tutturulmuş mu, faizdışı fazla tutturulmuş mu, makro hedefler tutturulmuş mu, maalesef, bunlar 
yeteri kadar bu çatı altında fazla irdelenmiyor. Bu, çok önemli bir husustur. Biz şunu arz ediyoruz 
ki -zannediyorum, bundan önce konuşan muhalefet sözcülerimiz de muhalefet partimiz de aynı 
düşüncededir; çünkü, bu önemli bir gerçektir- kesinhesap kanunu tasarısının, gerek Plan ve Bütçe 
Komisyonunda gerekse Genel Kurulda uzun uzun incelenmesi, üzerinde konuşulması, varılan 
neticelerin analiz edilmesi çok çok mühimdir. Bu, Türkiye'nin önemli bir sorunudur. Bundan sonra 
Büyük Millet Meclisimiz de bu şekilde bir karar alırsa, çok daha Türkiye'nin lehinde olur; çünkü, 
iktidar, muhalefet gibi düşünmeye başlar, muhalefet, iktidar gibi düşünmeye, onların sorumluluk
larını alarak düşünmeye başlarsa, bu çatı altından, çok daha iyi kararlar çıkacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu açıklamamdan sonra, 2003 yılı gider bütçesiyle ilgili de 
bazı bazı bilgiler arz etmek istiyorum: 

Bakanlığımın 2003 yılı gider bütçesi içerisinde yer alan ödenek tutarı 28 katrilyon 507 trilyon 
lira olup, bunun sadece yüzde 4'ü kendi giderlerimize aittir. Bakanlığımızın 2003 yılı giderlerini 
karşılamak için, 1 katrilyon 129 trilyon lira tutarında ödenek teklif edilmektedir. Bu ödeneğin yüz
de 75,9'u personel giderlerine, yüzde 12,5'i diğer carî giderlere, yüzde 9,3'ü yatırım giderlerine, yüz
de 2,4'ü de Bakanlığın kendi transfer harcamalarına aittir. 

2003 yılı ödenek teklifimizin yüzde 96'sına tekabül eden 27,3 katrilyon lira ise, Bakanlık dışın
daki devlet ihtiyaçlarına ayrılmıştır. Bu tutar içerisinde, katma bütçeli kuruluşlara yapılacak Hazine 
yardımı için 8,8 katrilyon lira, yükseköğrenim kurumlarına yapılacak devlet katkısı için 2,5 kat
rilyon,lira, TC Emekli Sandığı için 5,9 katrilyon lira, ihracatta Katma Değer Vergisi iadeleri için 
3,9 katrilyon lira, emeklilere vergi iadesi için 732 trilyon lira, Kredi ve Yurtlar Kurumu için -100 tril
yon lirası öğrenci harç kredisi ve beslenme kredisi olmak üzere- 650 trilyon lira ödenek bulunmak
tadır. 

2003 yılı konsolide bütçe gelirleri tahmini 100,8 katrilyon liradır. Bunun 85,9 katrilyon lirası 
vergi gelirlerinden, 10,3 katrilyon lirası vergidışı normal gelirlerden, 4,1 katrilyon lirası özel gelir 
ve fonlardan, 425 trilyon lirası da katma bütçeli idarelerin gelirlerinden oluşmaktadır. 2003 büt
çesinde vergi gelirlerinin tahmini, 85 katrilyon 955 trilyon lira olarak öngörülmüştür. 2003 yılı büt
çesinde yer alan gelir tahminlerinin yapılması sırasında, 2003 yılında ekonominin makro çer
çevesine ilişkin olarak ortaya konulan büyüme, enflasyon oranı, dışticaret büyüklükleri ve diğer 
göstergeler esas alınmış ve geleneksel tahmin modelleri kullanılmıştır. 

Vergi Barışı Kanunu kapsamında 2003 yılında gerçekleşmesi beklenen 2,4 katrilyon lira büt
çeye gelir olarak yazılmıştır. Burada bir yanlış anlama söz konusu; bunu özellikle arz etmek is
tiyorum. Bizim bütçeye koyduğumuz vergi gelirlerinde Vergi Barışı Kanunundan dolayı düşen 
pay, daha önce 58 inci hükümet zamanında Başbakanımız tarafından kamuoyuna açıklandığı 
üzere, 2,4 katrilyon liradır; bu miktarı, biz, gelecek para tahmininde vergi gelirine ilave etmiş 
bulunuyoruz. Yani, kamuoyunda, bazen 10 katrilyon lira, bazen 700 trilyon lira gibi rakamlar söy
leniyordu; fakat, konulan gerçek para, beklenen tahmin 2,4 katrilyon liradır; o, bütçeye konulmuş
tur ve bütçe rakamları ona göredir. Hepinizin de bildiği gibi, son gelişmeler, aldığımız rakamlar, 
bunun üzerinde bir gerçekleşmenin olacağı yönündedir; inşallah o şekilde gerçekleşir. 
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Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; içinde bulunduğumuz günlerde özellikle bölgemizde 
yaşanan sıcak gelişmeler dikkate alındığında, kamu maliyesinde her zamankinden daha dikkatli ve disip
linli olmamız zorunlu hale gelmektedir; 2003 bütçesi, bu zorunluluk dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Hükümetimizin vergi politikası, vergi tabanının genişletilmesi, kayıtdışı ekonomiyle mücadele 
ve vergi oranlarının düşürülmesi esasına dayanmaktadır. Vergi oranlarının düşürülmesiyle ilgili 
olarak, bilhassa sayın muhalefet, bizden çok acil uygulama bekliyor, bu hususta biraz sabırsızlığı 
var; ama, hiç merak edilmesin, bununla ilgili kanun tasarımız Meclise geldi, inşallah yarın Plan ve 
Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Bazı vergi indirimleri de kanunla değil, hükümet kararnamesiy
le söz konusu oluyor; çok yakın zamanda onların da haberleri alınacak inşallah. 

Mevcut durumda, vergi sistemimiz, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki 
payının hızla arttığı, adaletsiz ve fiktif kazançları vergilendiren bir görüntü vermektedir. Bu neden
le, hükümetimizin, kamu maliyesi alanındaki en önemli önceliği, bu tabloyu düzeltmektir. Bunun 
için, kayıtdışı ekonomiyle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve doğrudan vergilere ilişkin sis
temimizin yeni bir anlayışla gözden geçirilmesi zorunludur; ancak bu şekilde vergi tabanının geniş
letilmesi mümkün olabilecek ve vergi oranlarının makul seviyelere çekilmesi sağlanabilecektir. 

Bununla beraber, borçların sürdürülebilirliliği açısından önem arz eden faizdışı fazla hedefinin 
gerçekleştirilmesine dönük önlemlerin de alınması gerektiği, gayet tabiîdir. Bu kapsamda, dolaysız 
vergilere ilişkin sistemi basitleştiren, yatırım indirimi sistemini daha rasyonel hale getiren, kurum 
kazançlarındaki vergi yükünü yüzde 65'lerden yüzde 45'lere indiren, değişik finansal açılar üzerin
deki vergi yükünü eşitleyen, sağlık ve eğitim harcamalarının belirli bir tutarının indirimine izin 
veren değişiklikler içeren tasarıyı Yüce Meclisimize arz etmiş bulunuyoruz. 

Vergi sistemine ilişkin yapacağımız düzenlemeler, sistemi basitleştirip, vergi yükünü azaltır
ken, mükelleflerin gönüllü uyumunu da artıracaktır. 

Doğrudan vergiler alanında yapılan söz konusu değişikliklerin yanı sıra, vergi idaresinin etkin
liğinin artırılmasına da özel önem verilmektedir. Vergi idaresinde, vergi tipi örgütlenmeden fonk
siyonel örgütlenmeye geçilmekte, vergi denetimi etkinleştirilmekte ve yönetim kapasitesi geliştiril
mektedir. Tüm bunlar, daha etkin ve mükellef odaklı bir vergi idaresi yaratmaya dönük çalışmalar
dır. Vergi idaresinin teknolojik altyapısı da, çağdaş ülke uygulamalarına paralel hale getirilecektir; 
böylece, hem mükelleflerimize daha iyi hizmet sunulması sağlanacak hem de idarenin yönetim ve 
denetim kapasitesi güçlendirilecektir. 

Kayıtdışı ekonomiyle mücadele açısından, öncelikle kayıtdışılığı teşvik eden adaletsiz yapı or
tadan kaldırılacaktır. Böylece, fiktif kazançları vergilendirmeyen daha adaletli bir sistemde vergi 
tabanının genişletilmesi sağlanacaktır. Bununla beraber, vergi denetimi yeni bir anlayışla ele 
alınacak ve 2003 yılından başlamak üzere, vergi kayıp ve kaçağının daha yoğun olduğu riskli sek
törler başta olmak üzere, sektörel bazda incelemeler üzerinde yoğunlaşılacaktır. 

Vergi tabanının genişletilmesi ve kayıtdışılıkla mücadele kapsamında, belirli tutarın üzerindeki 
işlemlerin bankacılık sistemi aracılığıyla yapılmasının zorunlu tutulması da dahil, her türlü önlem 
alınacaktır. 

Yine bu kapsamda, vergi barışı projesiyle mükelleflerimize sağlanan avantajın bu konudaki en 
son düzenleme olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Vergi affına ilişkin düzenlemelerin zor-
laştırılmasına dönük anayasa değişikliği çok kısa süre içerisinde Yüce Meclise sunulacaktır. 

Dolaysız vergiler, vergi idaresi ve vergi denetimi alanlarındaki bu tedbirlerle, kayıtdışını kayıt 
içine alma konusunda önemli bir mesafe kaydedilecektir. Hedefimiz, işleyen, adaletli, makul oran
lı ve mükellef memnuniyetini sağlayan bir vergi sistemidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2003 yılı konsolide bütçesinin ocak, şubat -iki aylık- uy
gulama sonuçlarını da almış bulunuyoruz. Bu dönemde, önceki yıla göre yüzde 1,8 artışla 20,9 kat-
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rilyon lira harcama yapılmış, yüzde 43,2 artışla 14,2 katrilyon lira gelir elde edilmiş, vergi gelir-
leriyse yüzde 50,3 artışla 11,6 katrilyon lira düzeyinde gerçekleşmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, konuşmanızı toparlar mısınız. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Bütçe, geçen yıla göre yüzde 36,9 azalışla 6,7 katrilyon lira açık, faiz ödemeleri hariç tutul

duğunda ise, yüzde 62,4 artışla 4,3 katrilyon lira fazla vermiştir; bu, geçen yıla göre hemen hemen 
2 misline yakın bir artıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; içinde bulunduğumuz çetin şartların bilincindeyiz. Ülke 
olarak, yılların birikimi olan kötü yönetim ve uygulamaların sonucu daha da ağırlaşan bir ekonomik 
ve malî tabloyla karşı karşıyayız. Bizim meselemiz, borçları ve faiz yükünü azaltmaktır; bu borç
ları sağlıklı vergi gelirleriyle karşılamak ve bütçe açıklarını tamamen kapatmaktır. Bu yapılmadan, 
sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşmamız, geniş kesimlerin refahını artıracak sosyal politikaları uy
gulamaya koymamız mümkün değildir. Bütçelerin kararlılıkla ve disiplin içinde uygulanması, 
hedeflenen politikaların gerçekleştirilmesi bakımından son derece önemlidir. Sıkı malî politikalar
dan asla vazgeçmeyeceğiz. Milletimizin, ödediği verginin nasıl ve nereye harcandığını bilmesi tabiî 
hakkıdır. Bu bakımdan, harcamalarda israfı önlemeye daha ilk günden başladık ve devam ediyoruz. 

Vergi idaresi güçlendirilecek, vergi sisteminde etkinlik ve verimlilik sağlanacaktır. İlkemiz, 
zorlaştırmak değil kolaylaştırmak, nefret ettirmeyip sevdirmektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; savaşın maliyeti, yapmış olduğumuz bütçenin esnekliği 
içinde yer alıyor; onları karşılayacak yeteri kadar ödeneğimiz vardır. Ülkemiz, bölgemiz, dünya 
sıkıntılı günlerden geçmektedir; ancak, kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye Cumhuriyeti tarihe 
kök salmış büyük bir devlettir; bu zorlukları yenecek birikimi, deneyimi, gücü ve kararlılığı vardır; 
kimsenin bundan şüphesi olmasın. Türkiye ve Türk Milleti, kendi ayakları üzerinde durmasını ve 
yürümesini öğrenmek mecburiyetindedir. Atatürk diyor ki: "Tam bağımsızlık, ancak malî bağımsız
lıkla mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan mahrum olunca, o devletin hayatî kısım
larında bağımsızlık felç olur; çünkü, her devlet organı, ancak maliyeyle yaşar. Malî bağımsızlığın 
korunması için ilk şart, bütçenin iktisadî yapıyla uygun ve denk olmasıdır. Devlet bünyesini yaşat
mak için, harice müracaat etmeksizin, memleketin gelir kaynaklarıyla, idarenin temini, çare ve ted
birlerini bulmak lazım ve mümkündür. En yüksek düzeyde tasarruf yapmak millî adaletimiz ol
malıdır; bundan dolayı, malî usulümüz, halkı zorlama ve zarara sokmaktan kaçmakla beraber, 
mümkün olduğu kadar, ihtiyaç ve fakirliğini harice göstermeden yeterli gelir sağlamak esasına 
dayanmaktadır." 

2003 yılı bütçesinin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olması temennisiyle, hepinize saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum. 

Sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Birleşime, saat 14.30'a kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.30 

® • 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

, Q 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Bütçe görüşmelerine devam ediyoruz. 

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/.- 2003 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2001 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/530; 1/531; 1/280, 
3/87, 3/89, 3/90; 1/281, 3/88) (S. Sayıları: 76, 77, 78, 79) (Devam) 

A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Devam) 
L- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi 
2 - Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
/.- Petrol işleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi 
2.- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
1.- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi 
2.- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
B) MALİYE BAKANLIĞI (Devam) 
/.-. Maliye Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi 
2 - Maliye Bakanlığı 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
C) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
L- 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (î/530) 

(S. Sayısı: 76) (Devam) 
2 - 2001 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil

diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/280, 3/87, 3/89, 3/90) (S. Sayısı: 78) (Devam) 

3.- 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/531) (S. Sayısı: 77) (Devam) 

4.- 2001 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/281,3/88) (S. Sayısı: 79) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Söz sırası, şahsı adına, tasarının lehinde söz isteyen, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'da. 
Buyurun Sayın Yıldız. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
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TANER YILDIZ (Kayseri) - Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı 2003 malî yılı bütçe görüşmelerinde lehte söz almış bulunuyorum; hepinizi şahsım ve 
AK Parti adına saygıyla selamlıyorum. 

. Enerji sektöründe en fazla tartışılan konulardan bir tanesi, elektrik fiyatlarının ne kadar ucuz
layacağı şeklindedir. Böyle bir soru sürekli gündemden düşmemektedir. Bunu belirleyebilmek için, 
öncelikle, elektrik fiyatlarının bileşenlerini çok iyi aşmamız lazım; hangi bileşenlerden oluşuyor, 
hangileriyle oynanabilir, hangileri tekniktir, hangileri idaridir, hangileri malî açıdan oynanabilecek 
rakamlardır; bunları çok iyi tespit etmemiz gerekiyor. Türkiye'deki elektrik fiyatlarının, öncelikle, 
Avrupa Birliğine girmek üzere olduğumuz ve bunu çok istediğimiz bir ortamda, Avrupa'nın neresin
deyiz, dünyanın neresindeyiz; bunları açıklıkla ortaya koymamız gerekmekte. 

Bir dramdan bahsetmek istiyorum. Bu dram, bizim gücümüzle alakalıdır. Nedir bu; kişi başına 
düşen millî gelirin 2 160 dolarlar olduğu bir ortamda, elektrik fiyatlarının 9-9,5 sentler civarında 
tüketiciye yansıtıldığı bir ortamdayız. Peki, Avrupa'da bu rakamlar çok mu düşük; hayır, aslında, 
çok düşük değil; ancak, takdir edersiniz ki, kişi başına düşen millî gelirin, 31 000 dolarlara kadar 
çıktığı ülkeler vardır ve bu ülkelerde de normal kullanılan elektrik fiyatı 9 ile 11 sentler civarındadır. 
Yani, hem elektrik fiyatı kendi halinde pahalıdır Türkiye'de hem de alım gücü açısından sıkıntı 
yaşadığımız için o pahalılık bir kez daha vurgulanmaktadır. Bunu, birkısım rakamlarla desteklemek, 
teyit etmek istiyorum, özellikle, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan sanayi ve mesken 
aboneleriyle alakalı tarifelerden birkaç rakam vereceğim. Mesela, Danimarka'da meskenlerde 19,5 
sent civarında olan grup vardır; Finlandiya'da 7,7 sent, Hollanda'da 14,5 sent, İtalya'da 13,5 sent 
civarındadır, Türkiye'de 9,2 sent civarındadır vergilendirilmiş haliyle. 

Alım gücü parkelerine göre değerlendirdiğimizde ise, ne yazık ki, Türkiye'de kullanılan elek
triğin en pahalı elektrik olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yakın ülkelerden bahsedeceğim. Alım 
gücü, kişi başına düşen millî geliri takribî 6 000 dolarlar civarında olan bir Polonya'da 17 sentler 
civarında, İtalya'da 18,3 sent civarında, Türkiye'de ise, 23,3 senttir elektriğin fiyatı. Bunu neye is
tinaden söylüyorum, tekrar etmekte fayda var; alım gücü paritelerine göre değerlendiriyoruz. 

Hal böyle olduğunda, elektrik fiyatlarının bileşenlerine tekrar dönmek istiyorum. TEDAŞ'ın 
EÜAŞ'tan aldığı ortalama fiyat, 5,2 sentler civarında. Bunun üzerine TEDAŞ'ın dağıtım masrafları 
geliyor, 2 sent civarında, ki, bu 2 sent, aslında, TEDAŞ'ın hedefleri arasında ve Sayın Enerji Bakan
lığının da ciddî hedefleri arasında olan bir rakamdır. Bunun 0,8 sentler civarına çekilmesi gerekiyor. 
Bunun için de, şu anda çok fazla tartışılmakta olan bölgesel tarifelerin veya yine eski yekpare 
tarifelerin, bence, çok ciddî manada tartışılması lazım; çünkü, TEDAŞ masraflarının, Türkiye'deki 
kayıp kaçak oranlarının yüzde 22'ler civarında olduğu bir ortamda, bunun için, ille çok ücra 
köşeleri, köyleri, kasabaları dolaşmaya gerek yok arkadaşlar. Bugün İstanbul'un Boğaziçi yakasın
da kayıp kaçak oranlarının, bedelsizlerle beraber, yüzde 38'lere çıktığını, ne yazık ki, söylemek 
durumundayız. İşte, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda, sıkça itham ettiğimiz ve temenni et
mediğimiz, istemediğimiz elektrik kaçaklarının olmasının yanı sıra, Ankara'nın merkezinde de, İs
tanbul'un Rumeli Yakasında ve Anadolu Yakasında da, artık, bu tip kayıp ve kaçaklarla mücadele 
etmek zorundayız ve bunların, mutlaka önlenmesi lazım. 

Biliyorsunuz, enterkonekte sistem vasıtasıyla bütün bunlar bir havuza atılıyor; artılar, eksiler 
hepsi bir havuza atılıyor; ödemeyenlerin, parasını, mutlaka, ödeyenler tarafından sübvanse edildiği 
bir ortamda bulunuyoruz. 

Daha sonra, Belediye Tüketim Vergisi 0,18 sent ve KDV de 1,3 sent civarındadır. Bu fiyatlara, 
güç bedelleri dahil değil; yüzde 3,5'i TRT payı ve -biliyorsunuz, bu pay, yüzde 2 ve 1,5'lik dilim
lere ayrılmıştı; ikinci kısmı da, inşallah, ileriki tarihlerde kaldırılacak ve bu, sıfırlanacak- yüzde 
1 de enerji fonu payı vardı. Bütün bu paylardan sonra, burada, birkısım hukukî ve teknik sıkıntılar 
yaşıyoruz. Onlar nelerdir; Belediye Tüketim Vergisi, bindirilmiş fiyatın üzerinden tekrar vergi al-
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mak. Sayın Bakanımız da konuşmasında bundan bahsetti. Bir Belediye Tüketim Vergisi ve onun 
üzerinden, tekrar -verginin vergisi- bir KDV almıyor. Tabiî, bunların mutlaka indirilmesini temen
ni ediyoruz; bunlar sırasıyla yapılacaktır. 

Ayrıca, her bir fatura başına, sanayi abonelerinden 10 000 000, mesken abonelerinden 1 000 000, 
diğer abonelerden -ticarî abonelerden- ise 4 000 000 TL civarında bir güç bedeli alınmaktadır. 

Mevcut yapıdaki dağıtım şirketlerin nihaî tüketicilere uyguladıkları tarife, ülke genelinde, 
abone grupları bazında, tek tip tarife olarak TEDAŞ tarafından da belirlenmektedir. Biliyorsunuz, 
şu anda, üst kurul tarafından bu tarifeler belirlenmektedir. 

Ben, özellikle, Türkiye'deki elektrik sisteminin kurulu gücü ve hangi bölümlerden ne kadar güç 
alıyoruz; bunlar hakkında da kısaca bazı rakamlar vermek istiyorum. Türkiye'de, şu anda, 33 791 
MVA civarında bir kurulu güç var ve bu kurulu gücün yakıt cinslerine göre dağılımını düşün
düğümüzde, doğalgazın yüzde 33'lerde, kömürün yüzde 22'lerde, hidroelektriğin yüzde 37'lerde, 
sıvı yakıtların yüzde 9'larda ve çok az olan diğer kısımlarının da yüzde 1,5 civarında olduğunu 
görüyoruz; ama, aynen, bu üretimin yakıt cinslerine göre dağılımını düşündüğümüzde ise, doğal
gazın yüzde 41,5, kömürün yüzde 24,3, sıvı yakıtın yüzde 8,7, hidroliğin yüzde 25,3 civarında yer 
aldığını görüyoruz. Hal böyle olunca, tüketilen toplam miktar 132 milyar kilovatsaat, brüt üretim 
ise 129,3 milyar kilovatsaat civarındadır. Bulgaristan'dan 3,5 milyar kilovatsaatlik ithalatımız ve 
Gürcistan'a 400 milyon kilovatsaatlik ihracatımız vardır ve kişi başına düşen rakam da 1 950 
kilovatsaat/yıldır. 

Bu nasıl akmaktadır; normalde üretim şirketleri EÜAŞ, yap-işlet-devret, yap-işlet projeleri ve 
işletme hakkı devri bulunan projelerden ve özel sektörde üretilen elektrikler, dağıtım şirketleri, 
TEDAŞ, Kayseri Elektrik, ÇEAŞ, Kepez gibi yerlerde dağıtılmakta ve bunlar sanayi, mesken, 
ticarethane, resmî daire, tarımsal sulama, endüksiyon ve ark ocakları, hayır kurumları ve arıtma 
tesisleri gibi abonelerce de tüketilmektedir. 

Şu anda EÜAŞ'ın ortalama ticarî maliyetlerini düşündüğümüzde, 3,19 sentlik bir rakam 
görüyoruz; bunların değişik girdileri var, bunların değişik santrallarda üretimi yapılmaktadır. 

Enteresan bir noktaya değinmek istiyorum: Üretim şirketlerinin üretim ve maliyet paylarını 
gözönüne aldığımızda, bu diyagramlarda aslında çok etkileyici bir nokta var; üretim payı itibariyle 
yüzde 72,34'lük EÜAŞ'm, maliyet payının aslında yüzde 58,16 olduğunu görüyoruz; ama, yap-iş
let-devret projelerinde ise yüzde 11,78'lik üretim payına karşılık, yüzde 25'ler civarında bir maliyet 
payı var. Yani, bu, havuza olumsuz manada bir katkısının olduğunu göstermekte. Diğer yap-işlet ve 
otoprodüktörlerde ise, çok farklı bir üretim ve maliyet payının olmadığını görüyoruz. 

Bir konuya daha değinmek gerekirse, bizim, mesken ve tek terimli sanayi elektrik satış 
tarifelerinde -genelde, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmak zorunda olduğumuz için sent bazın
da söylemek istiyorum- normalde, birim fiyat, BTV ve KDV'lerle beraber 7,7 sent civarında. Top
lam BTV'si, KDV'si ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yıldız, konuşmanızı tamamlayabilmeniz için 2 dakika eksüre veriyorum. 
TANER YILDIZ (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım. 
... KDV matrahıyla beraber 9,7 sentler civarında sanayinin ve 9,2 sentler civarında da mesken 

abonelerinin fiyatlarını görmekteyiz. 
Bu ne demektir: Avrupa'da, birçok ülkede sanayi aboneleri sübvanse ediliyor. Bizim sübvanse 

edebilmemiz için ise, biliyorsunuz, Hazineyle beraber ortak bir çalışma yapılması lazım; sanayide 
üretime dönük olan altyapı çalışmalarının desteklenmesi lazım. Gerek idarî gerek teknik ve gerek
se malî açıdan fiyatlarımızı ucuzlatabilecek çalışmalara bir an önce başlanmıştır. Ben, bu konuda, 
Sayın Bakanımızı ve bürokratlarını şimdiden tebrik ediyorum; bu hedefe mutlaka ulaşacaklardır ve 
hepimiz de, bu konuda, ülke olarak, kendilerine destek çıkıyoruz. 
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Ben, bütün bu bilgiler ışığı altında, saygılarımı sunuyorum ve bu bütçenin, Enerji Bakan
lığımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yıldız. 
Sayın milletvekilleri, on uncu turdaki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, sorulara geçiyoruz. 
İlk soru sorma sırası, Sayın Türkmen'de. 
Buyurun Sayın Türkmen. 
KÂZIM TÜRKMEN (Ordu) - Sayın Başkan, Enerji Bakanlığımıza sormak istiyorum: Devlet 

Su İşlerinin uhdesinde bulunan Ordu-Mesudiye yolu (Dere yolu) ne zaman tamamlanacaktır? 
Soru 2 : Melet Irmağı üzerinde kaç adet baraj yapılması düşünülüyor? Şu anda başlamış olan 

Topçam Barajı ne zaman bitirilecektir? 
Soru 3 : Ordu İli hudutları içerisinde maden yataklarımızın durumu nedir? Bu konuda nasıl bir 

çalışma yapılarak Türk ekonomisine katkı sağlanmak isteniyor? 
Soru 4 : Ordu ve çevresi illerine doğalgaz ne zaman gelecektir? Doğalgaz gelmeden önce alt

yapı hazırlıkları yapılmış olması gerektiğinden, başta belediyeler olmak üzere, çevredeki kamu 
yatırımcılarıyla bir toplantı yapılacak mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Türkmen. 
Buyurun Sayın Gülyeşil. 
ÖNER GÜLYEŞİL (Siirt) - Sayın Başkanım, delaletinizle aşağıda arz edeceğim hususların 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızca cevaplandırılmasının teminini saygıyla arz ediyorum. 
Stratejik, acil ve kritik sorunları olan enerji sektörünün makro düzeydeki planlaması, fıyatlan-

dırma politikalan, sektörün karar mekanizmalarının yetki ve sorumluluk sınırları gibi konularda 
söylenebilecek birçok konu bulunmaktadır; ancak, çalışmalarını çok büyük bir azimle sürdüren 
Sayın Bakanımızın, bu değerli ve önemsediğimiz çalışmalarının kısa sürede sonuçlarının 
alınabileceğine yürekten inanıyorum ve diliyorum. . 

Şimdi sorularıma geçmek istiyorum Sayın Başkanım. 
Sorularım, yukarıda arz ettiğim, ülkemizin, enerjinin makro problemleriyle ilgili konulardan 

ziyade kendi bölgemle ilgili konular olacaktır; onları arz ediyorum. 
Yüce Heyetinizin yakından bildiği gibi, 9 Mart 2003 tarihinde yenilenen Siirt seçimlerinde AK 

Parti, Partimiz yüzde 85 gibi çok önemli bir oy çoğunluğuyla sonuç almıştır orada. Halkımız, kısa 
sürede hizmet beklemektedir. Bütçe imkânlarımızın kısıtlı olduğunu yakından biliyorum, ülkemizin 
çetin şartlardan geçtiğini çok yakından biliyorum. Ancak, bölgesel kalkınmışlık farklarını azaltabil
mek amacıyla, altını çizerek ifade ettiğimiz, her zaman ifade ettiğimiz pozitif ayırımcılık ilkesinden 
hareketle ve yerli kaynaklarımızı, önümüzdeki yıllarda daha da önemseyerek, önplanlamaya alın
ması gereken Siirt İli hudutları içindeki ve Dicle havzasındaki 1 200 megavat kurulu güce sahip ve 
güvenilir olarak yılda 2 500 000 000 kilovatsaat, ortalama olarak da 4 500 000 000 kilovatsaat ener
ji üretim kapasitesine sahip olan Siirt'in merkezindeki Alkumru, Pervari'deki Çetin, yine, Keskin, 
Pervari Santralı, Şirvan, Eruh, Baykan gibi... 

ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Sorusunu sorsun... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başkan, sorusunu sorsun... 
BAŞKAN - Sayın Gülyeşil, sorunuzu sorar mısınız. 
ÖNER GÜLYEŞİL (Siirt) - Soruyorum efendim. 
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...13 tane projenin gerçekleştirilmesi düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu; düşünülüyorsa, ne 
kadar kısa sürede bunlar gerçekleştirilebilecektir? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum da şudur Sayın Başkanım: Genel Müdürlüğün, planlanan boru hatlarında, Gazian
tep, Şanlıurfa, Mardin ve Silopi'ye doğalgazın getirilmesi düşünülmektedir. Gerek Sayın Başbakan
lığa verilen brifingde gerekse bu kuruluşların kendi arşivlerinde bu çalışmalar var. Bu Silopi'ye 
kadar getirilecek olan doğalgaz hattının inşaatının veyahut da planlamasının, Şırnak üzerinden 
Siirt'e ve oradan batıya, Batman ve Diyarbakır'a getirilmesi düşünülüyor mu? 

Ben, Sayın Bakanıma, bir konuyu daha, yine, sormakta fayda görüyorum: Siirt'in istihdam 
problemini -Siirt'in istihdam problemi, şu andaki en büyük problemdir- çözmeye yönelik olan, Şir
van'daki bakır madenlerinin işletmesiyle ilgili herhangi bir çalışmayı başlatacaklar mı? Bu, çok 
uzun yıllardan beri çalışması yapılan bir projeydi; bunun ele alınarak, süratle hayata geçmesini is
tiyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Gülyeşil, sizden sonra da soru soracak arkadaşlarımızın olduğunu hatır
latırım. 

Buyurun. 
ÖNER GÜLYEŞİL (Siirt) - Efendim, çok teşekkür ediyorum; sorularım bundan ibarettir. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gülyeşil. 
Soru sorma sırası Sayın Ercenk'te; buyurun. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Başkan, efendim, Antalya Kumluca-Mavikent-Bey-

konak arasındaki, beş yıl önce, sel felaketini önlemek için yapılması talep edilen kanal ne zaman 
bitirilecektir? 

Elmalı yöresindeki 140 000 dönüm tarlayı sulayacak olan Çayboğaz'ı Barajının bitirilmesi 
düşünülüyor mu? 

Korkuteli, Kargalık, Yeşilyayla, Osmankalfalar, Hacıbekâr göletlerinin inşaatı ne durumdadır? 
Gazipaşa Zeytinada Göleti, merkez, Antalya merkez, Doyran, Hatipler ve Alanya Dimçayı 

barajlarının bitirilmesi düşünülüyor mu? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ercenk. 
Sıra, Sayın Bayraktar'da. 
Buyurun Sayın Bayraktar. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Delaletlerinizle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıma birkaç sorum olacak. 
Birinci sorum: Seçim öncesi vaat edip de yerine getirilemeyen, kamuoyunda en çok tartışılarak 

tepki gördüğümüz ve cevap vermekte zorlandığımız akaryakıt fiyatlarının sürekli yükseltilmesi; her 
ne kadar varil başına petrol zamlanarak yükseldiyse de, şimdi düşmeye başlamıştır; bu konunun ay
dınlatılmasının tarafınızdan yapılmasını. 

İkinci sorum: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin su temininin, balon taşımacılığıyla Hollanda 
firması tarafından yapılmakta olduğunu biliyoruz. Bu taşımacılık, bugüne kadar ucuz ve verimli ol
mamıştır. Bu taşımacılığın, daha güvenli, istikrarlı ve verimli olarak Türk bayraklı gemilerle yapıl
masını düşünüyor musunuz? 

Üçüncü ve son sorum: Enerji sektöründeki ihalelerle ilgili yolsuzluk iddiaları devam etmekte, 
özellikle, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen proje ve anlaşmalardan ülkemizin 20 yıllık 
geleceğini ipotek altına aldığı varsayımında görüşmeler, konuşmalar kulaklarımıza gelmektedir. 
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İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları da gözönüne alarak, bu tür olumsuzlukları, ne kadar 
sürede, nasıl aşmayı düşünüyorsunuz? 

Yatırım maliyetlerinin yanı sıra, işletme maliyetlerinin de önemli olduğu günümüzde, hid
roelektrik santrallarıyla ilgili olumlu çalışmalarınızın yanında, güneş enerjisi ve yanında ayrıca, rüz
gâr enerjisinden istifade etme projelerini ne zaman gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bayraktar. 
Buyurun Sayın Koçak... 
Sayın Koçak?..Yok. 
Buyurun Sayın Akdemir. 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sorum, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına. İnşaat kooperatifleri, elektrik temininde sıkıntı 

yaşamaktadırlar. Kooperatiflerden özel trafo istenmekte; hele, yakınlarında TEDAŞ hatları yoksa, 
kooperatiflerin büyük sıkıntılar yaşadıkları herkesçe bilinmektedir; bu da inşaat maliyetinin yüzde 
15'ini teşkil etmektedir. Sayın Bakanım, trafonun TEDAŞ tarafından yapılmasını düşünülüyor mu? 
Bu, birinci sorum. 

İkinci sorum: Tarımda kullanılan yeraltı suları gün geçtikçe azalmaktadır. İzmir İline bağlı 
Beydağ, Ödemiş, Tire, Kiraz, Bayındır, Bergama, Kınık, Dikili, Menemen İlçeleri sulama suyu 
konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sayın Bakan, 1993 yılında temeli atılan Beydağ Barajının bitiril
mesi için artı bir ödenek düşünülüyor mu? 

Üçüncü sorum, Sayın Maliye Bakanına: Temel gıda maddeleri, eğitim ve ilaçlardaki yüksek 
KDV oranlarını düşürmeyi düşünüyorlar mı veya tamamen kaldırmayı programa almışlar mıdır? 

Dördüncü sorum: Sayın Bakanımız, memurların özlük haklarını düzeltmeyi düşünüyor mu? 
Diğer bir sorum: Toplukonut kredilerinin maliyetleri yüksek olduğundan dolayı düşük görül

mektedir. Tekrar, toplu konutların mezarlık haline gelmemesi için kredi artırımı var mıdır? 
Bir başka sorum: Bakanlıkça tasarruf tedbirleri alınmaktadır; eğitim, sağlık ve savunma gibi 

hayatî önem taşıyan hizmetlerde de bu tasarruflar uygulanacak mıdır? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Buyurun Sayın Ülkü. 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Teşekkür ederim. 
Ben de, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına sormak istiyorum: Sayın Bakan, konuşmasında, 

doğalgazm ısınma amaçlı kullanılması yönünde bazı cümleler söyledi. Özellikle, Ege Bölgesinde 
bunun doğru olmadığını, biraz araştırılsa, Ege Bölgesinde, hatta, Çanakkale'den Mersin'e kadar tüm 
kıyılarımızda jeotermal enerjiden ısınma amaçlı yararlanma olanağı vardır; bu da, dolarsız enerjidir. 
Boşa akan suyun değerlendirilmesi varken, doğalgazı buna tercih etmek, en hafif deyimiyle, ülke 
kaynaklarının israfına devam etmektir. 1 520 megavat gücünde doğalgaza dayalı yapılmış olan 
Aliağa'daki santralın, TÜPRAŞ'ta, PETKİM'de, demir çelik tesislerinde ve rekabet gücünü yitirmiş, 
başta seramik fabrikaları olmak üzere, İzmir'deki diğer sanayi kuruluşlarında kullanılmak üzere 
yapıldığı gözardı edilmemelidir. O nedenle, burada kullanılmasının daha doğru olacağını 
düşünüyoruz. Ayrıca, uzun vadeli uygulanabilir bir program var mıdır? 

Ayrıca, jeotermal aramalar için MTA kurumuna daha fazla kaynak ayrılmasına ne dersiniz? 
MTA'nın kendi bütçesiyle, devletin parasıyla yapılmış halihazırda bekleyen kuyuların, bulundukları 
bölgedeki mahallî idareler ve belediyelere ücretsiz devredilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? 
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Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ülkü. 
Buyurun Sayın Bölünmez. 
SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ (Mardin) - Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanlarıma 

sorularım olacaktır. 
Sayın Güler, Ilısu Barajının yapımı esnasında kurulacak şantiyenin, terörden en fazla zarar 

gören Mardin'in Dargeçit İlçesinde kurulması hususunda kesin talimatlarınızı rica ediyoruz. 
Güneydoğuda, özellikle Mardin'de, tarımda ve sanayide kullanılan elektriğe voltaj ve fiyat 

yönünden nasıl bir çözüm bulacaksınız? 
Köye geri dönüşlerde gerekli malzemeler için bütçede ne kadar yer verdiniz? 
Son sorum, Sayın Güler ve Sayın Unakıtan Bakanlarımıza. Günlerdir basında yer alan vergi 

barışı çerçevesinde 2,4 katrilyon toplanacağı beyan edilen şu günlerde, 2003 bütçesinde beklenen 
verginin yüzde 23'ünün, yani 21 katrilyonun tahsildarlığını yapan akaryakıt bayilerini ölüme mi terk 
edeceksiniz; yoksa, iflas ettiklerinde yeşilkart verip, maaş bağlamayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bölünmez. 
Buyurun Sayın Akın. 
HARUN AKIN (Zonguldak) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Benim sorum, Enerji Bakanımıza. Sayın Bakan, öncelikle, bu bütçemizin hayırlı olmasını 

temenni ediyorum. 
Sorumu da, beni bu Yüce Parlamentoya taşıyan kendi bölgem Zonguldak ile ilgili sormak is

tiyorum. Sayın Bakan, malumunuz, Zonguldak, kömürle oluşmuş bir maden kenti. Zonguldak, uzun 
yıllar ülke ekonomisine katkı vermiş bir kent; üstelik, gururla da söyleyebilirim ki, cumhuriyetin 
kuruluşuna da katkı vermiş bir kent; ama, maalesef, şu anda, Zonguldak'ta müthiş bir panik, müthiş 
bir huzursuzluk var. Bunun da nedeni, son onbeş yıldır uygulanan politikalar ve işbaşına gelen 
hükümetlerin Zonguldak'a bakış açısı. 

Şimdi -bu ön değerlendirmeyi yaptıktan sonra- Sayın Bakanım, sizlere, şunları sormak is
tiyorum: 3 Kasımdan bugüne kadar, Zonguldak gibi, madenle özdeşleşmiş, ülke ekonomisine katkı 
vermiş önemli bir ilde, Bakanlığınız, sadece bir genel müdürü görevden aldı. Tabiî ki, genel müdürü 
görevden almasında, bizi, fazla ilgilendiren bir konu yok -belki, yerine, başka bir düşünceniz var
dır- ama, bir ayı geçti, bir genel müdür daha, kurumun başına gelmedi. Şayet, elinizde, düşünceniz
de veya beyninizde bir genel müdür yoktu ise, niye mevcut genel müdür alındı veya varsa böyle bir 
düşünceniz, neden bir ayı geçti, bir genel müdür atayamıyorsunuz? 

Sayın Bakanım, ikinci sorumu soruyorum: Yine, TTK'nın, bütün işçilerimizin en önemli sen
dikası Genel Maden-İş Sendikası, sizlere, Zonguldak'ın sorunlarını anlatmak için, TTK'nın sorunlarını 
anlatmak için, yaklaşık dört aydır, sizlerden randevu talep ediyor Sayın Bakan. Bu, bize çok ilginç 
geliyor. Bugüne kadar olmamış bir şey. Hiçbir dönem, hiçbir hükümet, Genel Maden-İş Sendikasının 
randevu talebine bu kadar duyarsız kalmadı; bunu, kent merak ediyor; bunu, bizler merak ediyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Akın, sorunuzu sorar mısınız. 
HARUN AKIN (Zonguldak) - Genel Maden-İş Sendikasına neden randevu verilmiyor? 
Üçüncü sorumuz: Sayın Bakan, biliyorsunuz, 1989 yılında TTK'da bir rödevans uygulaması 

başlatıldı; bu rödevans uygulaması 2002 yılında Danıştay tarafından iptal edildi. 1989'dan, 2002'ye 
kadar rödevansla birçok kuruluş, birçok kişi yatırım yaptı, işçi çalıştırdı, trilyonlarca liralık yatırım 
yaptı, 2000'in üzerinde işçi çalıştırıyorlar. 1989'dan bugüne kadarki sürede -geçen sene Danıştay 
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bunu iptal etti- haliyle çok ciddî bir sorun yaratılmıştır. Bununla ilgili siz de biraz evvelki konuş
manızda ifade ettiniz; Maden Kanununda, alt komisyonlarda, bu işin düzeltileceğini umuyoruz. Yal
nız, sadece bu rödevans izninin Maden Kanununa konulması yetmiyor, mevcut rödevanscılardan, 
2003 yılında, programları istenmiş, KDV'leri alınmıştır. 

BAŞKAN - Sayın Akın, sorunuzu sorar mısınız. 
HARUN AKIN (Devamla) - Sayın Bakan, bunun da çok büyük bir sorun olduğunu 

düşünüyorum ve bu konuyla ilgili -çok önemlidir, bir kenti ilgilendiriyor- düşüncelerinizi sizden is
tiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akın. 
Sayın Bakanlar, sorulan soruların süresi 15 dakika, cevap verme hakkınız da 15 dakikadır. 
ALİ TOPUZ (İstanbul)- Hayır, 5 dakikadır. 
BAŞKAN - Bu süreyi eşit mi paylaşacaksınız? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Maliye Bakanlığı olarak bizim 

cevabımız çok kısa sürecek, ondan sonraki süreyi Sayın Bakanımız kullanabilir. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Efendim, Maliye Bakanına sorulan 

sorular içerisinde, temel gıda ve ilaç fiyatlarındaki KDV'lerde indirim yapılacak mı diye bir soru var
dı. KDV ile ilgili olarak Bakanlığımızda çalışmalar yapılıyor ve bazı düzenlemelere gidiliyor. Bun
ları ekonomik ve adalet yönünden tetkik ediyoruz ve bazı düzenlemeler çok yakında yapılacaktır... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Bakan, duyulmuyor, anlaşılmıyor. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Şimdi duyuluyor herhalde. 
Temel gıda ve ilaç fiyatlarında KDV indirimi yapılacak mı diye bir soru vardı. Genel olarak, 

KDV oranlarıyla ilgili, Bakanlığımızda çalışma yapılmaktadır. Bunlar ekonomik ve adalet yönün
den bilhassa nazarı itibara alınıyor, yeniden düzenlemeler, değerlendirmeler yapılıyor; fakat, bu 
arada, sağlık yönünden ele aldığımız en önemli konu, ilaç fiyatlarındaki KDV'lerdir. Bunlarla ilgili 
olarak çok yakında bir düzenleme getiriyoruz. Bildiğiniz gibi, bu düzenlemeler Bakanlar Kurulu 
kararıyla yapılıyor, kanunî bir değişikliğe gerek yok; ama, ilaç fiyatlarında KDV indirimi söz 
konusu, yakında onları ilan edeceğiz. Aşı, serum, kan ve bunun gibi öncelik arz eden konular ve 
bunlardaki KDV indirimleri yakında geliyor. 

Memurların özlük haklarıyla ilgili olarak, Başbakan Yardımcımız Mehmet Ali Şahin Beyin 
başkanlığında, ve Devlet Personel Genel Müdürünün başkanlığında çalışmalar yapılıyor. Bunlarla 
ilgili gerekli çalışmalar var. 

Toplu Konuta kredi ayrıldı mı diye bir soru vardı. Toplu Konut, kendi kaynaklarını kullanıyor 
ve ayrıca, bütçede herhangi bir kredi yok. Zaten, uzun zamandan beri, çok cüzî miktarlar ayrılıyor
du; ancak, Toplu Konut İdaremizle yeni yaptığımız görüşmede de, bana, onların yeteri kadar kay
nakları olduğu ifade edildi. 

Tasarruf tedbirleriyle ilgili olarak, eğitim ve sağlıkta olacak mı diye soruldu. Biz, eğitim ve 
sağlıkta herhangi bir hizmete müteallik tasarruf, indirim düşünmüyoruz. Yalnız, hizmetlerin iyileş
tirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi için her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Efendim, 
ben, önce Zonguldak'la ilgili sorulardan başlayayım. Sayın sendika başkanıyla iki defa yüz yüze, iki 
defa da telefonla görüştüm. Belki, onlardan haberiniz yok ve devamlı da görüştüğümüz ar
kadaşımızdır. 

TTK'yla ilgili olarak şunu söyleyeyim: TTK, sadece Zonguldak'ın değil, aynı zamanda Tür
kiye'nin çok önemli bir kuruluşudur -Zonguldak'la ilgili söylüyorum- ve TTK olarak oraya son 
derece önem veriyoruz. 

Ereğli Demir-Çelik İşletmelerindeki yeni yönetim değişikliğiyle birlikte, taşkömürünü özellik
le koklaşabilir metalurjik kok olarak kullanmayı düşünüyoruz; çünkü, senelerdir, 60 kilometre 
uzaklıktaki kömür kullanılmamakta; binlerce kilometre uzaklıktaki Avustralya'dan, Güney Af
rika'dan, Venezuela'dan kömür gelmektedir. Bunların bilincinde olarak, yeni maden kanununu buna 
göre düzenleyeceğiz. 

Rödovans konusuyla ilgili problemler, Türkiye'deki kanunî altyapının maalesef yeterli ol
mamasından ileri gelmektedir. Bununla ilgili olarak, yeni maden kanunumuz, devrimci nitelikte, 
çağdaş bir kanundur ve bu problemleri de orada çözmeyi düşünüyoruz. 

Onun dışında, Zonguldak'la ilgili, ayrıca, köklü çözümler düşünüyoruz. Şu anda özel sektör
den çok ilginç bir teklif var; bununla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Şu anda, henüz değerlen
dirme bitmediği için açıklamayı zamansız buluyorum. Zannediyorum, o ilginç teklif geldiğinde, 
hem işçiler hem şehir hem Türkiye bundan mutlu olacaktır. 

Şimdi, ilk sorudan başlayayım; akaryakıt zamlarıyla ilgili şunları söylemek istiyorum. Daha 
evvel, 1998 yılındaki bir Bakanlar Kurulu kararından dolayı otomatiğe bağlanmış zamlar yapılıyor
du ve bu zamlar, yüzde artı-eksi 3 bandını aştığı zaman gerçekleşiyordu. Yüzde 3'ü aştığı zaman 
zam, yüzde eksi 3'ün altına düştüğünde de indirim oluyordu; fakat, nedense indirimler yapılmıyor
du, çok az indirim yapıldığını görüyoruz. Bunu vergi ayarlamalarıyla yapmamayı daha uygun 
buluyorlardı, çok az sayıdaydı. Biz ise, dönemimizde bunları uyguluyoruz. Mesela, fuel-oilde 
5 Martta yüzde 3,43; gazyağında 19 Martta 1,7; kurşunsuz benzinde 1,26; benzinde 1,21; fuel-oil
de 3,4; 1 numaralı fuel-oilde 4,44; motorinde 1,43; ayrıca kalorifer yakıtında 3,24 gibi indirimler 
yaptık. Bugün de, kanunî saati gerçekleşmediği için söyleyemiyorum, bir önemli indirim daha ger
çekleştiriyoruz, Hazineden bilgi aldık; fakat, bu, saat 24.00'ten sonra açıklanacak. Bu önemli in
dirimi de böylece bildiriyorum. 

Biz, burada söz verdiğimiz gibi, artma olduğu zaman zam yaptığımız gibi, aynı zamanda düş
meyi de gerçekleştiriyoruz ve bunu hiçbir vergi ayarlamasıyla da geçiştirmiyoruz; halka, bunu yan
sıtıyoruz. 

Onun dışında, gerçekçi bir piyasa ekonomisini uyguladığımız için, burada, hükümetin ekonomi 
politikasını buna bağlı olarak gördüğümüz için, bu reel ekonomiyi de gözönüne alarak bunları ger
çekleştiriyoruz. 

Bu arada, tüpgaza zam yapmadık. Bu, daha çok fakir fukaranın mutfakta kullandığı bir ürün
dür; buna zam yapmadık ve bunu da, aynı zamanda, işin sosyal politikası olarak düşünmekteyiz. 

Yeri gelmişken söyleyeyim: Elektrik ve doğalgaza da dört aydır zam yapmıyoruz; bu da, aynı 
zamanda, yine, bir nevi ucuzlatma sayılabilir; ama, gerçekçi rakamları da yeri geldiğinde uy
gulamaya çalışıyoruz. 

Bunun dışında, özellikle Ege Bölgesindeki jeotermal enerjiyle ilgili olarak, cevabımı vereyim. 
Tabiî ki, jeotermal enerji, son derece önem verdiğimiz ve üstelik çevrilmeye gerek kalmayan bir 
enerji türüdür, olduğu gibi kullanılan bir enerji türüdür. Jeotermal enerji bakımından, Ege Bölgesi, 
diğer birkaç bölgeyle birlikte önemli bir bölgedir. Buraya, biz, önem veriyoruz. Sadece jeotermal 
değil, rüzgâr ve güneş enerjisini de destekliyoruz. 
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Şu ana kadar, Türkiye'nin enerji politikası, üç ana sütun üzerinde, birbirine eşit olmayan üç 
sütun üzerinde duruyordu. Bunlar, doğalgaz, hidrolik ve kömürdü; diğerleri ise ihmal edilmişti. Hal
buki, diğer ileri ülkelerde, bu, birbirine aşağı yukarı eşit olan, beş sütun üzerinde durmaktadır; bun
ların içinde nükleer enerji de bulunmaktadır, aynı zamanda güneş, jeotermal ve rüzgâr enerjisini de 
kullanmaktadırlar. Biz, buna ağırlık veriyoruz ve yerli kaynağımız olduğu için, ulusal kaynağımız 
olduğu için özel önem veriyoruz. 

Aliağa'yla ilgili konuda, özellikle burası seramik bölgesi olduğu için, oraya zaten doğalgaz 
götürmeye çalışıyoruz; çünkü, doğalgazı, orada, verim açısından, ilave bir maliyet indirici unsur 
olarak görüyoruz ve onu da destekliyoruz. 

Uzun vadeli çalışmalar konusuna gelince; biz, zaten, enerji planlaması şeklinde bunu ele aldık. 
Bir ulusal enerji enstitüsü kuruyoruz, bunun hazırlıklarını yaptık. Bizim buradaki temel amacımız 
şudur: Dışa bağımlı olmayan, yerli kaynaklarımızı temel alan bir çalışmadır; çünkü, konuşmamda 
da belirttiğim gibi, 2020 yılında, yaklaşık yüzde 80 dışa bağımlı olacağız. Bu, bizim güvenliğimiz 
açısından da son derece mahzurludur. Bunun için, biz, boş duran, atıl kapasitede çalışan kömür san-
trallarına ağırlık vereceğiz. Buradan arta kalan, artırdığımız, kullanmadığımız doğalgazı ise -bunu, 
bir yenilik olarak söylüyorum- otomobillerde, sıkıştırılmış doğalgaz olarak kullanmayı 
düşünüyoruz, bununla ilgili bir çalışmamız var; çünkü, otomobillerde kömür ve su kul
lanamayacağımıza göre; elektrikte, hidrolik ve kömüre ağırlık vereceğiz, doğalgazı da oraya kay
dıracağız. Dolayısıyla, özellikle kömürde bunu yapmamız sonucunda, biliyorsunuz, Türkiye'de, iş
sizlik önemli bir sorun, büyük bir istihdam problemi var; bunu da orada çözmeyi düşünüyoruz. 

Bu arada, nükleer çalışmalara da, ayrıca ar-ge bazında ağırlık veriyoruz; çünkü, bunu da ihmal 
etmememiz lazım. Halbuki, biz, şu anda, doğalgaz sebebiyle, bütün yumurtaların yarısını bir sepete 
koymuş durumdayız. Bunu da, alırken kazanmak şeklinde düşünüyoruz ve bütün anlaşmaları tekrar 
gözönüne aldık. Orada, almak zorunda olduğumuz mecburî miktarı ve fiyatları aşağı çekmeye 
çalışıyoruz. Bununla ilgili bazı gelişmeler var; fakat, bu gelişmeler hemen açıklanacak durumda ol
muyor; çünkü, anlaşmalar, sadece iki kişinin anlaşması değil; arkalarında bankalar var, arkalarında 
fınans kurumları var, diğer şirketler var; bunların hepsinin olurunun alınması gerekiyor. Onun için, 
bu çalışmalar zaman alıyor; ama, biz, buna rağmen, gece geç vakitlere kadar, cumartesi pazar dahil 
olmak üzere ekibimizle beraber çalışıyoruz. Buradaki temel unsur, ülkenin menfaatidir, milletin 
menfaatidir ve aynı zamanda, olayın sosyal boyutudur. Bu bakımdan, yerli kaynaklar bizim vaz
geçemeyeceğimiz unsurlardır. Zaten, petrol ve doğalgaz arama konusunu da söylemiştim, bunlara 
da ağırlık veriyoruz. Biz, enerji dengemizde, bu aramalara büyük önem veriyoruz. 

Rüzgâr enerjisi ihmal edilmiştir. Rüzgâr enerjisi üzerinde çok ciddi duruyoruz ve bunu, özel
likle teşvik etmeyi düşünüyoruz; çünkü, biraz önce bahsettiğim jeotermal enerji gibi, aynı zaman
da güneş enerjisi gibi enerjiler, Türkiye'de, şu anda, maalesef, kullanılmayan; ama, Avrupa Birliği 
ülkelerinde yüzde 15 civarında kullanılan ve giderek yüzde 20'ye çıkarmaya çalıştıkları bir enerji 
türüdür. Dolayısıyla, bunun üzerinde çok ciddî olarak durmaktayız. 

Bu arada, su konusunu söylemeye zaten lüzum yok. Şu anda, biz, sularımızın yüzde 35'ini kul
lanıyoruz, yüzde 65'ini kullanmıyoruz ve bunun için de, Devlet Su İşleri, özellikle, çok geniş kap
samlı bir çalışma başlattı; bununla, barajları ve hidroelektrik santralları -sulama dahil olmak üzere
de alıyor. 

Olayın sadece enerji boyutu yok, aynı zamanda tarım politikası açısından son derece önemli. 
Bununla ilgili, değişik finansman modelleri üzerinde duruyoruz. Belki, bana soracaksınız; bütçenin bu 
kısıtlı halinde, bu yatırımları nasıl yapacaksınız diye. Bunları, biz, tamamıyla, hem özel sektör hem 
özelleştirme unsurlarıyla hem de yabancı sermayeyle toparlamaya çalışıyoruz. Bunun için de güven 
esas olduğundan, biz, dört önemli güveni oluşturmaya çalışıyoruz; bunlar, siyasî güven, hukukî güven, 
malî güven ve idarî güven. Bunları oluşturmak için de, çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 
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Dolayısıyla, enerji politikamızı, çok sağlıklı, sürdürülebilir bir şekilde oturtmaya çalışıyoruz ve 
bununla ilgili, tamamıyla geleceği düşünerek, ulusal bir politika takip etmeyi amaçlıyoruz. 

Yalnız, burada, yap - işlet - devret ve yap - işlet çalışmalarında, maalesef yanlış uygulamalar 
olmuş. Bu yanlış uygulamaların olması, bu metotların kötü olduğunu göstermez; bu yanlış uy
gulamaların olması, bütün yabancı şirketlerin kötü olduğunu göstermez, uygulayıcılann hatalarıdır 
bunlar. Bunları da masaya yatırdık ve şu anda, memnuniyetle ifade edelim ki -bu bir pazarlık değil, 
bu bir yanlışın düzeltilmesidir- bununla ilgili, ciddî, olumlu gelişmeler ve indirimler söz konusudur. 
Burada da, yine, anlaşmaların imzalanabilmesi için, onların arkalarında bulunan -bazılarının ar
kasında 20'ye yakın banka ve şirket var- kurumların teker teker hepsinin olurlarının alınması lazım. 
Bunu da, yakında açıklayacağız. 

Burada yapmak istediğimiz şey: Özellikle, elektriğin fiyat oluşumunun içerisindeki çok lüzum
suz, yersiz birtakım vergilerin olmasıdır, TRT payı gibi... Burada, verginin vergisi şeklinde nitelen
dirilebilecek bir model vardır. Bunu da, biz, yedi ayrı senaryo üzerinde çalışarak götürüyoruz. As
lında, bu tip çalışmalar -takdir edeceğiniz gibi- üçbuçuk - dört aya sığacak çalışmalar değildir; biz, 
senelerce sürebilecek bu çalışmaları, yoğun bir çalışmayla ve geniş bir kadroyla yürütüyoruz ve bu 
noktada, zaten hazırlığımız vardı. Bu hazırlığın üzerine diğer çalışmaları da oturttuk. 

Dolayısıyla, enerji politikası sağlıklı bir baza oturtulmaya çalışılmaktadır. 
Diğer soruların cevaplarını, zamanınızı almamak için yazılı vermeyi uygun buluyoruz. 
Yalnız, Ordu ile ilgili olana cevap vereyim, bölgeyle ilgili olduğu için... 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Bakan, tam beş yıl önce "kanal açılacaktır" diye cevap 

verilmiş; bir tek kazma vurulmadı. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Şöyle söy

leyeyim; haklısınız... 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Bütün sebze ve meyveler zarar görmüş. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, cevap verir misiniz... Karşılıklı olmasın. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Ben 

zamanınızı almamak için bunlara yazılı vermeyi düşündüm; ama, cevabını vereyim. 
Antalya-Çayboğazı projesi 2004 yılında bitirilecektir. 
Elmalı Ovası sulamasında, Avrupa Kalkınma Bankasından alınan 36 227 000 dolar krediyle çalış

malar hızlandırılmıştır. 2003 yılı sulama sezonunda 1 288 hektar alan sulanacak ve sulama sürecektir. 
Kumluca İlçesinde, Belediye Başkanı mülkiyet problemlerini çözemedi; mahallî idareciler mül

kiyetle ilgili problemleri çözer çözmez, kanal açılmasına derhal başlanacaktır; DSİ bu konuda hazırdır. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Bu arada sel felaketleri devam edecek... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Yani, bu, 

DSİ'nin elinde olan bir konu değil. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) -100 trilyon zarar var efendim, daha geçen ay... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) -100 trilyon 

olabilir... Ümit ediyoruz ki, bunu azaltalım; ama, konunun bizimle ilgisi olmayan bir kısmından 
bahsediyorsunuz. 

BURHAN KILIÇ (Antalya) - Belediye Başkanlarına söylesinler... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Belediye 

Başkanınızı ikna ederseniz, olur bu. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Genel olarak söylüyorum. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Şimdi, Or

du ile ilgili soruya cevap vereyim ben. 
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Dereyolu; aşağı yukarı yüz yıllık bir projedir bu. Bu projenin, normal olarak beş yılda bitiril
mesi planlanmıştır; fakat, biz, bunu, hızlı bir çalışmayla üç yılda bitireceğimizi ümit ediyoruz. 
Bununla ilgili, 11 trilyon ayrılmıştır. Yapılacak bu çalışma, aslında, Mesudiye'nin Ordu'ya 
karayoluyla bağlanması değil, Sivas'ın, hatta, biraz daha geniş düşünürsek, ilave yollarla GAP'ın 
bağlanmasıdır. Bu projeyle, GAP'ın ürünleri Karadenize ulaşacaktır, Karadenizinkiler de güney
doğuya inecektir. Bu bakımdan, stratejik bir projedir bu; buna özellikle ağırlık veriyoruz. 

Onun dışında, tatbikat projesi de hazır... 
BAŞKAN - Toparlar mısınız Sayın Bakan... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - İkinci 

olarak, Ordu İlindeki madenlerle ilgili çalışmalara cevap vereyim. Biliyorsunuz, ilin içinde hem 
kurşun hem bakır hem bentonit hem de kaolin bulunmaktadır, mermerle birlikte. Ayrıca, uranyum 
ve altın zuhuratı da vardır. Bununla ilgili, MTA, çalışmalarım yapıyor. Ayrıca, MTA uyduyla değer
lendirme yapıyor, bütün Türkiye'de yapılıyor. Dolayısıyla, Ordu da bu illerin içinde. Burada tespit 
edilecek rezervler işlenmeye başlanacaktır. Bununla ilgili, orada, ayrıca, özel sektörce ilave endüs
trilerin kurulmasını da, düşünüyoruz. 

Doğalgaz iki yıl içinde gelecek. Biliyorsunuz, Mavi Akımdan dolayı bir hat doğuya bir hat da 
batıya doğru gidecek, T şeklinde; bir de, tabiî, Ankara'ya doğru gelen var. Dolayısıyla, o bölgeyle 
ilgili çalışmalar şu anda programa alınmıştır. Zaten, hava kirliliği de belli bir boyuta ulaşmış oralar
da. Diğer illerde de -zaten, fazla doğalgaz olduğu için bir an evvel bunu satmak istiyoruz- bununla 
ilgili ön etütler yapıldı ve iki sene içinde bu gerçekleşecek. 

Diğer sorulara yazılı olarak cevap vermeyi uygun buluyoruz , fazla zamanınızı almamak 
bakımından. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, sırasıyla, onuncu turda yer alan bütçelerin bölümlerine geçilmesi 

hususunu ve bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 
Kâtip Üyenin, bölümleri oturarak okumasını Genel Kurulun oylarına sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2003 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
/.- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Program 
Kodu A ç ı k l a m a L i r a 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 112 500 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Maden ve Enerji Kaynaklarının İşletilmesi 163 827 500 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 15 393 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 9 731000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
T O P L A M 195 064 000 000 000 
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BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2003 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2001 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2.- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
A - C E T V E L İ 

L i r a 
- Genel Ödenek Toplamı 
- Toplam Harcama 
- İptal Edilen Ödenek 

94 799 935 000 000 
87 522 520 930 000 
7 277 414 070 000 

BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2001 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2003 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
a) PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1.- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Program 
Kodu A ç ı k l a m a L i r a 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 557 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Petrol Faaliyetleri ve Akaryakıt Politikası 1 298 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 18 629 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
T O P L A M 21484 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 
Gelir 
Türü A ç ı k l a m a L i r a 
2 Vergi Dışı Normal Gelirler 168 500 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 21 315 500 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
T O P L A M 21 484 000 000 ÖÖ0 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2003 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2001 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2.- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamım okutuyorum: 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
A - C E T V E L İ 

L i r a 
1711 118 000 000 
1 527 506 440 000 

183 611 560 000 

- Genel Ödenek Toplamı 
- Toplam Harcama 
- İptal edilen Ödenek 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 
L i r a 

- Bütçe tahmini : 1 359 000 000 000 
- Yılı tahsilatı : 1531 780 260 000 

BAŞKAN- (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2001 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2003 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
b) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
/.- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Program 
Kodu A ç ı k i am a L i r a 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 745 261 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
103 Makine İkmal Hizmetleri 77 528 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 İşletme ve Onarım Hizmetleri 11 352 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
112 Büyük Su İşleri 1 138 929 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
113 Küçük Su işleri 100 479 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
114 Yardımcı Tesis Yapımı Hizmetleri 5 735 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 3 636 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 1 476 012 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
T O P L A M 3 558 932 000 000 000 
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BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B - C E T V E L Î 
Gelir 
Türü A ç ı k l a m a L i r a 
2 Vergi Dışı Normal Gelirler 59 020 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 Özel Gelirler, Hazine Yardımı ve Devlet Katkısı 3 499 912 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
T O P L A M 3 558 932 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 2003 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2001 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyonım: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2.- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı 
A - C E T V E L İ 

\ L i r a 
- Genel Ödenek Toplamı : 1 631 025 664 490 000 
- Toplam Harcama : 1 540 624 012 210 000 
- İptal edilen Ödenek : 88 568 924 370 000 
- Ödenek Dışı Harcama : 275 220 850 000 
-1050 S.K.55 inci Mad. ve Özel 
Kanunlar Ger. Ertesi Yıla 
Devreden Ödenek : 2107 948 760 000 

- 1050 S.K. 83 üncü Mad.ve 
Dış Proje Kredilerinden Ertesi 
Yıla Devreden : 837 849 510 000 

BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 
L i r a 

- Bütçe tahmini : 1 309 495 000 000 000 
- Yılı tahsilatı : 1 519 469 508 370 000 

BAŞKAN- (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2001 malî yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 
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Maliye Bakanlığı 2003 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
B) MALİYE BAKANLIĞI 
1.- Maliye Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi 

A - C E T V E L İ 

Program 

Kodu A ç ı k l a m a L i r a 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 238 909 800 000 000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet Bütçesinin Düzenlenmesi, Uygulanması ve Denetimi 19 878 000 000 000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Devlet Gelirlerine İlişkin Hizmetler 603 376 000 000 000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet Muhasebe Hizmetleri 146 512 000 000 000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Devlet Mallarına İlişkin Hizmetler 78 693 000 000 000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Hizmetleri 24 149 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
119 Devlet Taşınır Mallarının Tasfiye Hizmetleri 1 265 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 550 000 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
930 Malî Transferler 13 931989 200 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
940 Sosyal transferler 6 094 655 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
950 Borç Ödemeleri 6 772 500 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
T O P L A M 28 461 927 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye Bakanlığı 2003 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 2001 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2.- Maliye Bakanlığı 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Maliye Bakanlığı 2001 Malî Yılı Kesinhesabı 
A - C E T V E L İ 

L i r a 
- Genel Ödenek Toplamı : 12 764 263 127 000 000 
- Toplam Harcama : 13 160 492 449 440 000 
- İptal Edilen Ödenek : 478 881 245 200 000 
- Ödenek Dışı Harcama : 936 270 739 460 000 
-1050 S.K.55 inci Mad.ve Özel 

Kanunlar Ger.Ertesi Yıla 
Devreden Ödenek : 61 160171 820 000 

- 1050 S.K.83 üncü Mad.ve Dış 
Proje Kredilerinden Ertesi Yıla 
Devreden : 124 076 800 000 

BAŞKAN - (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye Bakanlığı 2001 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Maliye Bakanlığının 2003 malî yılı bütçesi ile 2001 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 2003 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları 

ile 2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 1 inci maddeleri kapsamına giren bakanlık ve 
ilgili kuruluşların bütçeleri ve kesinhesaplart ile gelir bütçesiyle ilgili 2 nci maddesinin görüşmeleri 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

C) GELİR BÜTÇESİ 
].- 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (J/530) 

(S. Sayısı: 76) (Devam) 
BAŞKAN - Şimdi, 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının gider bütçesiyle ilgili 1 inci mad

desini tekrar okutup, oylarınıza sunacağım: 
2003 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider bütçesi 
MADDE 1.- Genel bütçeye dahil dairelerin harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere 146 805 170 000 000 000 liralık ödenek verilmiştir. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gelir bütçesine ilişkin 2 nci maddeyi tekrar okutuyorum: 
Gelir bütçesi 
MADDE 2. - Genel bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 100 357 000 

000 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN - 2 nci maddeye bağlı (B) cetvelinin bölümlerini okutup, ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım: 

(Genel Bütçenin Gelirleri) 
B - C E T V E L İ 

Gelir Türü Açıklama Lira 
1 Vergi Gelirleri 85 955 000 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 
2 Vergi Dışı Normal Gelirler 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler*. 
3 özel Gelirler ve Fonlar 

10 294 000 000 000 000 
,. Kabul edilmiştir. 

4 108 000 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler^.. Kabul edilmiştir. 
TOPLAM : 100 357 000 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi kabul edilen ekli cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Denge î 
MADDE 3. - Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen ödenekler toplamından bu Kanunun 8 

inci maddesinin "c" bendi uyarınca iptal edilen ödenek miktarları düşüldükten sonra kalan tutar ile 
tahmin edilen gelirler arasındaki fark net borçlanma hasılatı ile karşılanacaktır. 

BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İstanbul 
Milletvekili Sayın Birgen Keleş. 

Sayın Keleş?.. Yok galiba... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Şahısları adına söz isteyen, Tekirdağ 

efendim. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 üncü madde üzerinde 

şahsım adına söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, sizi ve televizyonları başındaki tüm hal
kımızı en iyi dileklerimle, sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. 

Bu madde, gerçekten denge maddesi, son derece önemli bir madde. Kişisel konuşma yapmanın 
ötesinde bir konuşma yapmak isterdim; ama, Sayın Başkan, şunu öğrenmek isterim: Yine, 5 dakikay
la mı sınırlı, ona göre bir konuşma götürmek istiyorum. 

Evet, Sayın Keleş de geldiler... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Siz devam edin Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Ben, o zaman, kişisel konuşmamı yapayım. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; öncelikle bir görüşümü dile getirmek istiyorum. Adalet ve 

Kalkınma Partisi, fazla enkaz edebiyatı yapmıyor, bunu teslim ediyoruz; arada bir oluyor. Enkaz 
edebiyatı fazla yapmıyor; ancak, bir şey yapıyor, sürekli olarak geçmiş dönemin kötü mirasını gün
deme getiriyor. 

AHMET YENİ (Samsun) - Doğru o da... 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Doğru... Doğru... 

Milletvekili Sayın Enis Tütüncü; buyurun 
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Bu kötü mirası o kadar çok dile getiriyor ki, bu Yüce Meclisin duvarları sanki ağlama duvarına, 
sızlanma duvarına dönüyor. İşte, bu, doğru değil. Seçim Öncesini anımsayalım... Seçim öncesinde 
bir fotoğraf çektiniz, biz de çektik, durumun ne kadar kötü olduğunu, ne kadar yanlış uygulamalar 
içinde bulunulduğunu halkımıza anlatmaya çalıştık. Halkımıza anlatmaya çalıştık, halkımız sizi 
dinledi, bizi dinledi... Herhalde, bu kötü fotoğrafı, kötü manzarayı, siz, daha iyi anlattınız ki hal
kımıza, halkımız size iktidar verdi, öyle değil mi?.. Değerli arkadaşlarım, işte, burada duracağız. 
Yani, seçim öncesinde seçim meydanlarında anlattıklarımızı, dile getirdiğimiz sızlanmaları iki ay
dan beri, üç aydan beri sürekli bu çatı altında dile getirirsek, bunun bir anlamı yoktur diye 
düşünüyorum. Bu durumu dikkatlerinize sunmak istiyorum; çünkü, halkımız, size sorunlarının 
çözümü için iktidarı, verdi, Meclis duvarlarına ağlamak için değil! 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kaldı ki, madalyonun öbür yüzüne de biraz değinmek is
tiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı o kadar kötü miras devr almadı. Şimdi bakınız, size, 
burada, madalyonun diğer yönünü anlatıyorum; miras kötü de o kadar kötü değil. (AK Parti 
sıralarından gülüşmeler) 

Hep beraber güleceğiz şimdi... 3 üncü maddeyle ilgili olarak, 2002 yılından 2003 yılına gelen 
olumlu trendleri, hem Maliyenin hem devlet Planlama Teşkilatının rakamlarıyla, devletin resmî 
rakamlarıyla ortaya koyayım da, ondan sonra hep birlikte gülelim. 

Bakınız, 2002'de, Hazine borçlanma maliyetleri düşüş trendine girmiştir, borçlanma vadeleri 
tekrar uzatılabilmiştir 2002'de. Örneğin, devlet iç borçlanma senedi, yaklaşık, bileşik faiz oranı 
2001'de yüzde 99'ken, 2002 yılında, bu, yüzde 58'e gerilemiştir. Ortalama borçlanma ise, 4,8 aydan 
9 aya çıkmıştır... Bunları görmemiz lazım, ağlayacağımıza bunları görelim, ağlamayı keselim biraz, 
ne yapmamız gerektiğini düşünelim ve olumlu politikalarla, bu olumlu trendi daha olumlu hale 
götürelim; bunu söylemek istiyorum. 

Başka bir olumlu trend, içborçların gayri safi millî hâsılaya oranı, 2002'de yüzde 55'e düşmüş
tür; oysa, bu oran, 2001'de yüzde 69 idi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, konuşmanızı tamamlayabilmeniz için 1 dakika eksüre veriyorum. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Sağ olun efendim. 
Dışborçların vade kompozisyonunda da olumlu bir değişme yaşanmış; öyle olumlu bir değiş

me yaşanmış ki, dışborç stoku içindeki kısa vadeli borç yüzde ll 'e kadar düşmüş, yüzde 15'lerdey-
di. Hazine alacaklarının tahsilinde olumlu gelişmeler var. Kamu bankalarının sermaye piyasası 
üzerindeki, malî piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi telafi edilmiş durumda. 

Şimdi, buradan, şunu söylemek istiyorum: Ne oldu; böyle olumlu bir atmosferle gelindi son
ra bir güven bunalımına girildi, birdenbire faizler fırladı ve ocak, şubat, mart aylarında, üç ayda 23 
katrilyonluk borçlanma yapma durumunda kaldı Türkiye. Tabiî, bu, geçmiş dönemin sıkıntısı; ama, 
söylemek istediğim şu: Bu 23 katrilyonun 10 katrilyonu borçlanma faizidir. Borçlanma faizlerinde 
üç ayda, bu güven bunalımı nedeniyle, ortalama yüzde 10 bir artış oldu -paçal olarak söylüyorum-
yani, şunu söylemek istiyorum: Eğer piyasalara güven vermiş olsaydınız, yüzde 10 faiz artışı ol
mayacaktı, 10 katrilyon yerine 1,6 katrilyon ödeyecektiniz ve 10 katrilyon da tasarruf edecektiniz, 
yaklaşık bir milyar dolar. İşte bunalım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Ülke yönetimi ciddiyet ister. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Muhalefet olmak da ciddiyet ister. 
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BAŞKAN - Şahsı adına, Hakkâri Milletvekili Sayın Mustafa Zeydan; buyurun. 
Konuşma süreniz 5 dakika. 
MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçemiz hayırlı olsun. 
Çok kısa bir zamanımız var. Bütçemiz, hepimizin bildiği gibi, çok kısıtlı imkânlarla yapılmış 

bir bütçe, AK Parti gibi tertemiz bir bütçe, ona inanıyoruz; ama, yine de hükümete güveniyorum, 
geri kalmış bölgelerimize, bütçeye göre değil, geri kalmışlık durumuna göre bakacaklardır. 

Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi, güneyimizde sıcak bir savaş var; Hakkâri, o savaşın, 
neredeyse içinde sayılıyor. Hakkâri, şu anda çok tehlikeli bir durumda; her şeye karşı, her türlü teh
likeye karşı şu anda yaşamaktadır, örneğin, Hakkâri, kimyasal, biyolojik silahlarla her an karşı kar
şıya kalabilir. Temenni ederim ki, hükümetimiz, bu konuda gerekli tedbirleri alacaktır; buna 
inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, güneydoğu, doğu, zaten yirmi senedir terörle mücadele içerisindedir. 
Biz, bu konuları çok öğrenmiş, çok alışmış insanlarız. Aslında, güneyde olan olaylar hakkında Tür
kiye'nin fazla telaş etmesine de gerek yoktur; nihayet, dışımızda olan bir olaydır. Türkiye, güçlü bir 
devlettir. Biz bunun güçlüğünü yirmi sene yaşadık, belki Ankara'da, İstanbul'da oturanlar, bu 
konulan, pek, bizim kadar bilmiyorlar. Türkiye, dünyanın en güçlü terörüyle mücadele etti ve dün
ya devletlerinin desteklediği o terör dahi yok oldu, bitti; onun için, bizim, Türkiye'nin güçlülüğüne 
güvenimiz tamdır. Güneyimizde olan olay Türkiye'yi fazlaca rahatsız edebilecek bir durumda değil
dir; ona da hiç inanmıyorum; o bakımdan, hiç telaşa da gerek yok. Basından da ricam, vatan
daşımızı, kamuoyumuzu fazla telaşa sokmasınlar; bu, zaten, bizim, dışımızda olan bir olaydır. 

Değerli arkadaşlar, yalnız şunu söylemek istiyorum: Terörden dolayı yirmi senedir çektiğimiz 
sıkıntılar var. Hükümetimizin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya gönderdiği amirleri -bilhassa 
valilerden başlamak kaydıyla- kaymakamları, emniyet müdürlerini vesaireyi ikaz etmesi gerekir. 
Biliyorsunuz, yasalarımıza göre, herkes kanun karşısında eşittir. Doğrudur; ama, kanun karşısında, 
o kanuna uyan, o kanuna uygunluğu sağlayan, o kanunun emirlerini yerine getirenlerin eşit olması 
lazım. Siz, 40 000 insanın katili olan ve bunlara yardım eden kişiler ile devlet için hayatını ortaya 
koyan kişileri aynı kefeye koyarsanız, yanlış yaparsınız. Onun için, bilhassa o yörede bulunan amir
lerimizin çok duyarlı olmaları lazım. ' 

Bakınız, buradan askerlere çok teşekkür ediyorum; askerler çok çektikleri için, bütün kurum
lardan daha duyarlıdırlar. 

Değerli arkadaşlar, o bakımdan, hükümetimizin, yöreye giden amirlerimizi, valilerimizi, kay
makamlarımızı, emniyet müdürlerimizi bu konularda ikaz etmesi lazım. O terör örgütü, camileri 
yakmış, okulları yakmış, öğretmenleri öldürmüş, askeri öldürmüş, vatandaşı öldürmüş ve onları 
destekleyenler, şimdi "ne olacak canım, vatandaşımızdır, kanunlarımız böyle yazıyor" diyorlar. 
Doğrudur, kanunlar öyle yazıyor; ama, kanun "git, askeri, polisi öldür"«demiyor ki... Ondan sonra, 
sen, git, Mustafa Zeydan'la eşit ol... Böyle bir şey olamaz; olmaması lazım. 

Değerli arkadaşlar, bu konuda çok büyük sıkıntımız vardır; ama, ben, inanıyorum ki, bu 
hükümet, bu konuda gerekli titizliği gösterecektir. 

Değerli arkadaşlar, malum, biliyorsunuz, birçok arkadaşımız, yine, köye dönüşler konusundan 
bahsetti. İnşallah, hükümetimiz, yakında, bu, köye dönüşler konusunda da gerekli tedbirleri alacaktır. 

Bakınız, terör olaylarına karşı 60 000 silahlı korucu görev yapmıştır. Bu arkadaşların görev 
yaptığı zaman aldıkları maaş sadece 7 000 000 lira idi. Bu insanlar, Türkiye'nin bölünmez bütün
lüğü için, bayrak için hayatlarını ortaya koydular, şu anda düşman sahibi olmuşlar; ama, 
üzülüyorum ne yazık ki, şu anda devlet eliyle bu adamlar dışarı itiliyor. Devlet, eğer kendi adamına 
sahip çıkmazsa, ilerideki günlerde sıkıntı çekebilir diye düşünüyorum. 
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Değerli arkadaşlar, devletin kendi adamına sahip olması lazım. Atatürk'ün muvaffakiyetinin 
tek nedeni, vatandaşına verdiği güvendir; kendi yanında olan kişilere sahip olmasından dolayı 
başarılı olmuştur. Şimdi, bizim için hayatını ortaya koymuş insanları, biz, bugün "rahatladık, hiçbir 
şey yok" deyip elimizin tersiyle itersek, yarın sıkıntıya girmiş olacağız. 

Ben, fazla vaktinizi almayacağım. Bütçemizin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum Hakkâri'yi unutmayın. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Zeydan. 
Şahsı adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Birgen Keleş. 
Buyurun Sayın Keleş. (CHP sıralarından alkışlar) 
BİRGEN KELEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi şahsım adına selam

lıyor ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
Bu madde, bir denge maddesidir ve 2002 yılında çıkarılmış olan Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetimi Yasasının hükümlerine göre ödenekler ile gelirler arasındaki farkın borçlanılarak kar
şılanabileceğini öngörmektedir. Yalnız, tabiî, bunun anlamlı olabilmesi için, ödenekler ile gelirler 
arasındaki farkın borçlanarak karşılanabilmesi ve bunun yeterli olması için bütçenin gerçekçi 
rakamlarla yapılmış olması lazım. 2003 yılı bütçesi için ne yazık ki bunu söylememiz mümkün 
değildir; çünkü, fiyat artışlarında, bütçenin büyümesinde ve dış satım rakamlarında gerçekçilikten 
uzaktır; daha önce baz aldığı rakamlardaki değişmeleri yansıtmamaktadır; Irak olayı gibi bir olayı 
yansıtmamaktadır. 

Ayrıca, örneğin, yatırımlarda büyük değişiklikler öngörüldüğü halde, 11 katrilyondan 7,6 kat
rilyona indiği halde, bunları da, yüzde 5 büyümeyi değiştirmeden geçerli saymaktadır. 

Kaynaklar ve harcamalar dengesinde de, özel sektör yatırımlarının yüzde 17 gibi gerçekçi ol
mayan bir oranda büyümesini öngörmüştür. Halbuki, 2002 yılı gibi nispeten makul sayılacak bir yıl
da, büyümenin olduğu, fiyat artışlarının aşağıya çekildiği bir yılda bile, bu yatırımlar, sadece art
mamış, tam tersine, yüzde 1 oranında azalmıştır. Dolayısıyla, sadece bütçe büyüklükleri açısından 
değil, çok önemli genel dengeler açısından da gerçekçi rakamları içermeyen bir bütçeyle karşı kar
şıya bulunuyoruz. 

Peki, bu durum, malî bakımdan sürdürülebilir mi? Ben, bir defa, bütçedeki rakamların daha da 
olumsuz yönde gelişeceği -örneğin, harcamaların, 2002 yılında da öyle olmuştur- ve bütçe açığının, 
öngörülen bütçe açığının, 46 katrilyon olarak öngörülen açığın daha da büyüyeceği kanısındayım; 
ama, bunun, böyle olmasını istemiyorum, dilemiyorum; çünkü, değerli arkadaşlarım, daha olumsuz 
bir gelişmeyi, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda kaldıramayacağımız kanısını taşıyorum. 

Bakın, malî bakımdan sürdürülebilirliğe değinmek istiyorum şimdi de. Malî bakımdan sür
dürülebilirliği test etmemiz için iç ve dış borçların gayri safî millî hâsılaya oranına bakmamız lazım. 
2002 yılında bu oran yüzde 100'dür. Bunun makul bir oran olmadığını ve uluslararası kriterlere uy
madığını söylemek istiyorum; çünkü, bu, Maastricht kriterlerinde yüzde 60'tır ve özel sektörün 
borçlanmasını dikkate aldığımız zaman yüzde 121'e çıkmaktadır. 2002 yılında 59 katrilyon lira ver
gi toplamışız ve bunun 51 katrilyonunu yerli ve yabancı sermayeye "buyurun, sizden borç aldık; 
güle güle kullanın faiz olarak" demişiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu, malî bakımdan, ahlakî bakımdan, insan hakları bakımından, demok
rasi bakımından, sosyal adalet bakımından sürdürülebilir bir durum değildir ve sürdürülmemelidir. 
O bakımdan, ben, 22 nci Dönem Parlamentosu parlamenterlerine, sizlere, büyük bir sorumluluk 
düştüğü kanısındayım. 

Bir defa bu sorumluluk şudur: Öncelikle, IMF'nin dayatmalarına ve iç ve dış sermaye çev
relerinin ekonomiyi yönlendirme isteklerine karşı bir direnme gücü geliştirmeliyiz ve bunda karar-
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lı olmalıyız. Ondan sonra yapacağımız şey, ciddî bir malî reformdur. Bunun için ciddî bir malî 
reform hazırlığına girişmeliyiz. Bir vergi reformu fevkalade önemlidir. Bu reform, mutlaka, vergi 
adaletini sağlamalıdır, orta ve alt gelir gruplarındaki adaletsizliği ve onların üzerine binen yükü 
gidermelidir. Bunu yaptıktan sonra, tabiî, sadece kaynakları artırmamız yetmez, kaynakları en akıl
cı şekilde kullanmak en az kaynakları artırmak kadar önem taşımaktadır. Üretim ve yatırıma yön
lendirmek ve bunları en verimli şekilde kullanmak önemli hedeflerden bir tanesidir ve bunu mut
laka gerçekleştirmek zorundayız. Bunu gerçekleştirebilmek için de bu anlayışı benimsemeliyiz 
değerli arkadaşlarım; çünkü, ancak böyle bir anlayışla biz yatırım projelerini kamu yararı açısından 
irdeleyebiliriz; ancak böyle bir anlayışla yatırım projelerini ve politikaları, birbirlerine tutarlı olup 
olmamaları açısından denetleyebiliriz; ancak böyle bir anlayışla biz sektörlere ne kadar kaynak ak
taracağımızı ve bu kaynakları nasıl dağıtacağımızı belirleyebiliriz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayabilir misiniz Sayın Vekilim. 
BİRGEN KELEŞ (Devamla) - Bir iki dakika süre verirseniz tamamlarım. 
Sayın milletvekilleri, sorumluluğumuzun çok büyük olduğunu düşünüyorum ve bu sorum

luluğu da reddetme, erteleme, savsaklama lüksüne sahip olmadığımız kanısını taşıyorum. 
Türkiye, uluslararası kuruluşların, yerli ve yabancı sermaye çevrelerinin, kendisinin iradesinde 

olmayan uygulamalara zorlanacağı bir ülke değildir ve olmamalıdır da. Ülke yönetiminde kamu 
yararı ve halkın iradesi hâkim olmalıdır ve dışpolitikada bağımsızlığın, siyasette bağımsızlığın 
ekonomik bağımsızlıktan geçtiği de hiç unutulmamalıdır. 

Çok teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Keleş. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önerge yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bütçe Düzenine İlişkin Hükümler 

Bölüm düzeni ve deyimler 
MADDE 4. - Gider cetvelinin bölümleri, program bütçe uygulamasında programlar şeklinde 

düzenlenir. Programlar alt programlara, alt programlar da hizmetlerin veya harcamaların niteliğine 
uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıda 
harcama kaleminden oluşur. 

26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan; 
a) "Fasıl ve bölüm" deyimleri bütçe sınıflandırmasında, "Program"ı, 
b) "Kesim" deyimi, "Alt progranTı, 
c) "Madde" deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde "Faaliyet" veya "Proje"yi, 
d) "Tertip" deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, alt program, ödenek türü, 

faaliyet-proje ve harcama kalemi bileşimini, 
e) "Harcama kalemi" deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan ödeneklerin 100, 200....900 

düzeyindeki ayrımını, 
f) "Ayrıntı kodu" deyimi, harcama kaleminde yer alan ödenekler esas alınarak tahakkuk et

tirilecek giderlerin (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere Devlet muhasebesi kayıtlarında gös
terileceği alt ayrımı (bu ayrıma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer verilir.), 
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g) Borç ödemeleri yönünden "ilgili hizmet tertibi" deyimi, (Personel giderlerine ait harcama 
kalemlerindeki ödenek bakiyeleri yalnızca personel giderleri borçlarına karşılık gösterilmek şartıy
la) hizmet veya harcamanın ait olduğu programı, 

İfade eder. 
26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun, yılı bütçe kanunları ve diğer kanunlarda yer alan büt

çe sınıflandırmasına ilişkin deyimleri analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak yeniden belir
lemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN - 4 üncü madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İzmir 
Milletvekili Oğuz Oyan; buyurun. (Alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA OĞUZ OYAN (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Tabiî, bu konuşmayı, Sayın Maliye Bakanı buradayken yapmak isterdim. Hükümet ve Maliye 

Bakanı, galiba, bu bütçeyi bizim kadar dahi ciddîye almıyor; öyle anlaşılıyor. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Biraz sonra gelecek. 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ben, bu madde bağlamında, bu bütçenin 

Anayasaya aykırı olarak getirdiği düzenlemeleri aktarmak istiyorum. Bu, yeni bir olgu değildir; yıl
lardır, Türkiye'de, bütçe kanunlarıyla Anayasaya aykırı düzenlemelere gidilmektedir. Anayasa 
Mahkemesinden bu konuda çok sayıda iptal kararı çıkmıştır. Buna rağmen, bu tür düzenlemeler 
devam etmektedir; üstelik, 2003 bütçesi, bu düzenlemeleri çok daha fazla genişletmektedir. 

Anayasaya aykırı düzenleme nasıl yapılmaktadır; bunun iki anayolu vardır. Bu yollardan birin
cisi, Anayasanın, bir kanunla düzenleme yapılmasını istediği, emrettiği durumlarda, anayasal kurala 
uyulmaksızın, bütçe yasasıyla düzenleme yapılmasıdır. Bu, Anayasaya aykırılık oluşturur. 
Anayasanın 161 inci maddesi çok açıktır ve orada "Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışın
da hiçbir hüküm konulamaz" denilmektedir; ama, konulmaktadır. 

Maddelere geçmeden önce bir şeyi söyleyeyim: Anayasanın hangi maddeleri bunları düzen
liyor; Anayasanın 73 üncü maddesi, vergi ödeviyle ilgili olarak bir düzenleme getiriyor; 
Anayasanın 128 inci maddesi, kamu hizmeti görevlileriyle ilgili olarak bir düzenleme getiriyor ve 
yine Anayasanın 161, 163 üncü maddeleri, bütçenin hazırlanması, uygulanması ve değişiklik 
yapılabilme esaslarıyla ilgili olarak özel yasal düzenleme yapılmasını kurala bağlıyor ve bütçenin 
sınırlarını çiziyor. Örneğin, vergi muafiyet ve istisnalarının bütçe yasalarıyla konulması, değiştiril
mesi veya kaldırılması, anayasal düzen açısından mümkün değildir. 

İkincisi, Anayasada yasaya bırakılmamış; ancak, bir yasayla düzenlenmiş olan konular varsa, 
bunların da bütçe kanunuyla değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması mümkün değildir. 

Anayasanın genel hükümlerinde, 87, 88 ve 89 uncu maddelerinde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin görevleri, yetkileri, bu bağlamda, kanunların teklif edilmesi, görüşülmesi ve Cumhurbaşkan
lığınca yayımlanması esasları düzenlenmiştir. Örneğin, bütçe gelirlerinden pay alınması, bazı idare 
veya kuruluşlar bakımından kendi özel yasalarıyla düzenlenmişse, bunun bütçe hükümleriyle değiş
mesi olanağı yoktur. Örneğin, siz, belediyelerin paylarını özel yasada düzenlemişseniz, buraya da 
bütçe yasasıyla getirip, bunları yeniden düzenleme imkânınız yoktur. 

Maliye Bakanı, yaptığımız konuşmanın önemi üzerine, herhalde, teşrif etmiş gözüküyor. 
Bakınız, şimdi, bazı örnekler vereyim: Efendim, maddelerin değerlendirilmesi açısından 

bakarsak, 2003 yılı bütçesinin maddelerinde çok sayıda Anayasaya aykırılık görüyoruz; bunlar, hız
lı bir incelemeyle 20 civarında gözüküyor. 

Örneğin, kamu haznedarlığı olarak düzenlenen 10 uncu madde, Anayasa Mahkemesince daha 
önce iptal edilmiş bir maddedir; çünkü, böyle bir düzenlemeyle, siz, birçok kamu kuruluşunun ken-
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di özel yasalarında yapılmış düzenlemelere aykırı düzenleme getiriyorsunuz; dolayısıyla, burada bir 
Anayasaya aykırılık var; bu iptal edildi. Daha önce, SSK Genel Müdürü olan ve şu anda aramızda 
bulunan arkadaşımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da başvurusu bunda rol oynamıştı; bu, Anayasanın 
genel hükümlerine, 87 nci ve 89 uncu maddelere göre bir iptal kararıyla sonuçlanmıştır. Yani, SSK 
Genel Müdürlüğü gibi, il özel idareleri gibi, Türk Telekomünikasyon AŞ gibi, Adalet Bakanlığı 
Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevleri gibi, İşyurtları Kurumu gibi, gelirleri özel yasalarla düzenlen
miş kurumları, siz, burada, kamu haznedarlığı içine alamazsınız, 

Madde 13'te, yatırım harcamaları başlığı altında, il özel idarelerinin yetki devri düzenlemesi, 
Anayasanın 127 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki "Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yet
kileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir" hükmüne aykırıdır. 

16 nci maddenin (b) fıkrasında "ilaç katılım payları karşılığında ilgililerin maaş ve aylıkların
dan kesinti yaptırmaya (...) Maliye Bakanı yetkilidir" düzenlemesi Anayasaya aykırıdır ve buna 
benzer bir hüküm 1995 yılında iptal edilmiştir. 

17 nci maddenin (b) fıkrasında... "vakıf ve dernekler, (...) ayrıca Maliye Bakanlığınca denet
lenir" hükmü, bütçeyle, bütçedışı alanlarda kanun yapmak hükmünde olup, Anayasaya aykırıdır; 
yapacaksanız, bunun kanunu vardır, bu kanunda yaparsınız. 

Madde 20'de düzenlenen ödenek devir ve iptal işlemleri bağlamında (b) fıkrasındaki, özel 
ödeneklerden yapılacak harcamaların, İhale Kanunu, Genel Muhasebe Kanunu, Sayıştay Kanunun
da sayılan hükümlere tabi olmaması yönündeki düzenleme, Anayasa aykırıdır; nitekim, daha önce 
bu konuda Anayasa Mahkemesinin iptal kararları bulunmaktadır. 

20 nci maddenin (g) fıkrasındaki "işyurtları paylarından İşyurtları Kurumu hesabına aktarıl
ması gereken tutarın tamamını genel bütçeye gelir kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir" düzen
lemesi, Anayasaya aykırıdır. Bunu yapmak istiyorsanız, kanunla yaparsınız, bu kurumun kanununu 
değiştirirsiniz; Anayasaya aykırılık teşkil ettirmezsiniz, her yıl da burada bu tür düzenlemelere baş
vurmamış olursunuz. 

Madde 26'nın (c) fıkrasında düzenlenen Hazine garanti limiti, dış proje kredileri ve borçlan
maya ilişkin hükümler kapsamındaki "KDV ve ÖTV karşılığı olmaması durumunda bunlara ödenek 
eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir" hükmü, Anayasaya açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Bu 
hüküm, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş; ancak, 2003 geçici bütçesinde de 
bu hükme yer verilmişti; biz, geçici bütçe olduğu için Anayasa Mahkemesine gitmemiştik. 

Aynı maddenin (d) fıkrasında, yani, 26 nci maddenin (d) fıkrasındaki "Devlet dış borçlarıyla il
gili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme ve işlemler 2003 yılında her türlü vergi, resim ve 
harçtan müstesnadır" hükmü, Anayasaya aykırıdır. Daha önce de, 1996 yılında, Anayasa Mah
kemesi iptal kararı vermiştir. Anayasanın 73 üncü maddesine bakarsanız, bunun neden iptal edil
mesi gerektiğini anlarsınız. 

Aynı maddenin, yani, 26 nci maddenin (g) fıkrasında, tıpkı biraz önce söylediğim (d) fıkrasın
da olduğu gibi, yine, Anayasanın 73 üncü maddesine aykırılık vardır; çünkü, tekrar söylüyorum, 
vergi, resim, harç, fon kesintilerinden istisna hükmü getiren tüm düzenlemeler Anayasaya aykırıdır. 
Yapmak istiyorsanız yolu açıktır, kanunu değiştirirsiniz, kimse size engel değil; ama, bütçe 
kanunuyla bütçeyi ilgilendiren hükümler koyabilirsiniz. 

31 inci maddenin (g) ve (k) fıkraları da Anayasaya aykırı düzenlemelerdir. 
35 inci maddede "Muhtelif gelirler" başlığı altında yapılan düzenleme, özellikle bunun (a) fık

rasında düzenlenen kurumların hâsılatından alınacak paylar konusu, kuruluşların yasalarındaki özel 
hükümlere aykırı olması nedeniyle, 1996 ve 2002'de, Anayasa Mahkemesince iki kez iptal edilmiştir. 

49 uncu maddede düzenlenen milletlerarası tahkime ilişkin uyuşmazlıklarda hizmet satın alın
ması konusu, 4734 sayılı İhale Kanununun hükümleri dışına çıkmak anlamına gelmektedir ve 
Anayasaya aykırıdır. 
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50 nci maddede düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarının satışı konusu da 
Anayasaya aykırılık yönünden iptal konusu olabilecektir. 

Birincisi; kamu kuruluşlarının gayrimenkul satışının bütçe kanunuyla düzenlenmesi konusu 
daha önce de Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş idi. Söz konusu gayrimenkuller Maliye Bakan
lığı mülkiyetinde olduğuna göre, burada da benzer sorun vardır. 

İkincisi; bu satıştan elde edilen gelirlerin belirli bölümleri belediyelere ve kuruluşlara dağıtılmak
tadır ki, burada da Anayasaya aykırı düzenleme söz konusudur; bunlar bütçe kanunuyla yapılmaz. 

Üçüncüsü; bu satışların 4734, 1050 ve 832 sayılı Yasaların düzenleme kapsamından çıkarıl
ması yönünden de Anayasaya aykırılık söz konusudur. 

Nihayet 51 inci maddeye geliyorum. 51 inci madde çok uzun bir madde, şimdiye kadar ol
duğundan çok daha uzun düzenlenmiştir. "Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler" baş
lığı altında çok sayıda hüküm sayılmaktadır. Burada, Anayasaya çok sayıda aykırılık vardır; ben, 5 
tane saydım, daha fazla sayanlar olabilir. Burada, 51 inci maddenin (a) fıkrasının 5 inci bendinde, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memur aylıklarına katsayı ve artışlara ilişkin hükümleri 
kapsayan 154 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2003 yılında uygulanmamasına dönük düzen
lemesi, Anayasaya aykırı düzenlemedir. Keza, burada, geçici bütçeyle daha önce getirilmiş olan 
harcırah miktarlarının Harcırah Kanunuyla düzenlenmesi gerekirken, bunun Anayasayla düzenlen
mesine ilişkin (f) fıkrası, yine, Anayasa Mahkemesince -daha önce 2002 yılında iptal edilmiş, henüz 
çok yakın- iptal edilmiş bir düzenleme olup, burada tekrar edilmektedir. Üstelik burada, komisyon
da değişiklik görmüş olan yeni (f) fıkrasında harcırahlara bir de tavan getirilmektedir, 500 000 000 
lira gibi; bu da, Harcırah Kanununu ilgilendirmektedir ve Anayasaya aykırıdır. 

51 inci maddenin (e), (v) ve (y) fıkralarında yer alan pay dağıtma oranlarını değiştiren düzen
lemeler de Anayasaya aykırıdır. 

Burada, özellikle (v) ve (y) fıkralarına değinmek istiyorum; çünkü, burada, belediye payları değiş
tirilmektedir. (v) fıkrasında belediyelere bütçeleri üzerinden verilen yüzde 6'lık oran yüzde 5'e indiril
mektedir. Böyle bir düzenleme, ancak ilgili kanunda yapılabilir; burada, bütçe kanununda bu düzen
lemeyi yapamazsınız. Keza (y) fıkrasında büyükşehir belediyelerine ilişkin payın 4,1'den 3,5'e geriletil-
mesi de yine Anayasaya aykırıdır. Bu, ancak ilgili kanunda bir düzenlemeyle mümkün olabilirdi. 

Bütün bunlar için Anayasa Mahkemesine başvurma yolu açıktır, Anayasaya aykırılıktan, çok 
sayıda iptal söz konusu olabilecektir. Biz, buradan uyarıyoruz, bu uyarıyı, lütfen, ciddîye alınız; 
Türkiye'nin kaynaklarını, Türkiye'nin zamanını boşa harcamayınız; Anayasaya aykırı olan düzen
lemeleri, lütfen, bütçelerle getirmeyiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oyan, konuşmanızı tamamlayabilirsiniz. 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Ben, son olarak şunu söyleyeyim: Türkiye'nin, gerçekten, kay

bedecek zamanı yok. Burada, tekrarlanan aykırılıklar söz konusudur. Bu yolu ilk defa siz açtınız 
demiyoruz; bu yolu ilk defa Adalet ve Kalkınma Partisi açmamıştır; ancak, sizin dönemizde, bu yol, 
otoyola -isterseniz, duble yola diyelim- çevrilmiştir. Bu, yanlış bir uygulamadır; bundan vazgeçiniz. 
Burada, geçici bütçe sırasında, bu uyarıları tekrarladık ve "önümüzde üç ay var; lütfen, bu düzen
lemeleri getirmeyiniz; bu üç ay içinde, ilgili bazı yasalarda düzenleme yapma imkânı vardır, bun
ları yapınız" dedik. Lütfen, bunları yapalım; şimdiye kadar yapamadınız; ama, şimdi yapsanız, hâlâ 
mümkün; ilgili maddelerde, önergelerle, bu düzeltmeler yapılabilir. Biz, bazıları için yapmaya 
çalışacağız, hepsiyle uğraşmayacağız; ama, Anayasaya aykırılık için başvuru yolu açıktır. Biz 
umuyoruz ki, bundan sonra, en azından önümüzdeki bütçe döneminde bunların tümü ayıklanmış ol
sun; ama, burada da, elimizde henüz fırsat varken, geliniz, bu yolu kapatalım, bütçeleri, genel mev
zuata, özellikle Anayasaya uygun hale getirelim. 

- 5 7 5 -



T.B.M.M. B:57 57 .3 .2003 0 : 2 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oyan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önerge yoktur. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Bağlı cetveller 
MADDE 5. - a) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen ödeneğin dağılımı (A), 
b) özel hükümlerine göre 2003 yılında tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri (B), 
c) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler (C), 
d) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları (Ç), 
e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar (G), 
f) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanun hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat 

miktarları (H), 
g) Çeşitli kanunlara göre bütçe kanunlarında gösterilmesi gereken parasal sınırlar (İ), 
h) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin miktarı (K), 
ı) Kurumların mevcut lojman, sosyal tesis, telefon, faks ve kadro sayıları (L), 
j) 11/7/1982 tarihli ve 2698 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerin
den alınacak pansiyon ücretleri (M), 

k) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Kanun uyarınca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak; 
1. Hayvanların alım değerleri (O), 
2. Motorlu taşıtların ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri (P), 
1) Harcamalara ilişkin formül (R), 
m) Kurumların sahip oldukları taşıtlar ve 2003 yılında 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun 

uyarınca edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmetlerde kullanılacağı ve azami satın al
ma bedelleri (T), 

İşaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN - 5 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Trabzon 

Milletvekili Akif Hamzaçebi. 
Buyurun Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; bütçe kanununun bu maddesi, kanuna ekli cetvelleri gösteriyor. Bu cetvellerden (B) cet
veli de 2003 yılında tahsil edilecek olan gelirler ile bunların tahmin edilen miktarlarını gösteriyor. 
Bu cetvelde yer alan gelirlerin, yüzde 85,6'sı vergi gelirlerinden, yüzde 10,3'ü vergidışı gelirlerden 
ve yüzde 4,1'i de özel gelirler ve fonlardan oluşuyor. 

Vergi yükü oranına dikkat edersek; 2003 yılında, bu rakamlara göre, genel bütçe vergi gelirlerin
den oluşan vergi yükü yüzde 24,2'dir. 2002 yılına göre artış var, 2002 yılı yüzde 22'dir ve 2,2 puan
lık bir artış vardır. Ancak, 2002'nin özelliği, özellikle, vergi affı söylentisinin, taahhütlerinin, seçim 
öncesi çokça kullanılması nedeniyle vergi ödeme eğiliminin yavaşladığı, azaldığı bir yıl oluşudur. 
O yıla göre önemli bir artış; ancak, 2001 yılı vergi yükünü dikkate alırsak -ki, yüzde 22,5'tir- 200l'e 
göre biraz daha az bir artış; ama, her şartta önemli bir artış var. 
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Artışın iki temel nedeni var; birincisi, 2003 yılının finansmanı için getirilen ekvergiler var. 
Hepiniz biliyorsunuz, yakında Genel Kurulun gündemine gelecek; ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, ek 
Emlak Vergisi, Kurum Geçici Vergi oranının artırılması ve, daha evvel yapılan Özel Tüketim Ver
gisi artışları gibi. 

Artışın bir diğer nedeni de; daha önce Özel Tüketim Vergisi hâsılatından kurumlara ayrılan ve 
vergi geliri içerisinde gözükmeyen rakamların, 2003'te vergi geliri içerisinde gözükmesinden kay
naklanmaktadır. Vergi yükü değerlendirmesini yaparken bu konunun dikkatle üzerinde durulması 
gerekir. Yine, vergi barışı olarak isimlendirilen, vergi affından kaynaklanan gelir de bu rakamın 
içerisindedir. 

Bu vergi affıyla kaç lira, ne kadar lira gelir elde edilecektir konusuna ben de bir katkı yapmak 
istiyorum. Sabah hem Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki hem gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler 
yapılırken, Sayın Maliye Bakanımızın, tahmin ediyorum, .daha önemli bir işi vardı, burada ken
dilerini göremedik; ancak, şahıslar adına yapılan konuşmalarda, tahmin ediyorum, katıldılar ya da 
gelir bütçesinin bu durumu, bu adaletsiz yapısı Sayın Bakanın içine sinmemiş olacak ki, belki de o 
nedenle buraya gelemediler; ama, daha sonra, vergi affından ne kadar gelir bekleniyor konusunda 
bir katkıda bulundu Sayın Bakan. Ben de, bilgim dahilinde, bildiğim kadarıyla katkıda bulunmak 
istiyorum. 

2003 yılı vergi gelirleri rakamı içerisine, 2,4 katrilyon liralık bir gelirin konulduğunu söylediler 
Sayın Bakan; "evet, 2,4 katrilyon konuldu ve bu rakam da tutuyor" diyorlar. Sayın Bakanın 
basından okuduğumuz beyanı eğer doğruysa.gelen talepler, bugüne kadar 2 katrilyon lirayı aş
mış, 2,2 katrilyon liraya ulaşmış durumda. 

Birincisi; bu rakam, 2003 ve 2004 yıllarında tahsil edilecektir. Eğer, başvuru 2,2 katrilyon 
liraysa ve tamamının ödeneceğini varsayarsak, üçte 2'si bu yıl ödenecektir; bu yılın payına düşecek 
olan da 1,5 katrilyondur. Bir kere, hükümetimizin, Genel Kurula doğru bilgi vermesi gerekir; doğ
ru bilgi verilirse, biz, burada doğru şeyleri tartışırız, doğru şeyler üretiriz. 

İkincisi; varsayalım ki, bu, 2,2 katrilyon veya 2,4 katrilyon -2,4 olmasından mutlu oluruz; daha 
az gerçekleşti diye, kesinlikle bundan memnun olmayız, üzülürüz; keşke, daha çok gerçekleşse- ol
sun. IMF'yle yapılan görüşmeler sonucunda bütçeye konulan rakamın, daha doğrusu faizdışı fazla 
hesabında esas alınan rakamın 750 trilyon lira olduğunu, Sayın Bakan, çeşitli kereler ifade ettiler ve 
basından öğrendiğimiz kadarıyla, Sayın Bakan, IMF'nin bu hesapta yanıldığını ifade ediyorlar. 

Eğer, IMF yanıldıysa, ortada rakam var. 2,4 katrilyon liralık gelir geliyorsa, IMF'yle oturulur, 
konuşulur; siz, faizdışı fazla hesabında 750 trilyon lira almışsınız; biz, bunu, çok çok aşıyoruz; iş
te, hesap bu, başvurular bu denilerek IMF ikna edilir. Dolayısıyla, aradaki fark, ekvergiler olarak bu 
millete getirilmez. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinden ek Emlak Vergisinden vazgeçmenin zamanıdır. 
(CHP sıralarından alkışlar) Eğer, 2,4 katrilyon lira gelir geliyorsa vergi barışından -Sayın Bakan 
bunu ifade ediyorlar- biz de mutlu oluruz. Madem öyle 2,4 katrilyon geliyor IMF'nin hesabı yanlış
tır; ekvergilerden vazgeçelim, Genel Kurula gelince bunları kabul etmeyelim değerli arkadaşlar. 

Tabiî, hükümet, vergiyi tabana yaymayı, maalesef, bu şekilde algılıyor; bunu, gelir bütçesi 
üzerindeki konuşmamda ifade ettim. Sayın Bakan burada olmadıkları için, mutlaka, tutanaklardan 
incelemişlerdir, esasen, incelemeyi gerektiren bir şey de yok; bunlar bilinmeyen şeyler değil, 
maliyeci arkadaşlarımız, gelirci arkadaşlarımız bunları gayet yakinen bilirler; ama, vergiyi tabana 
yaymak, 20 000 OOO'a yakın Emlak Vergisi mükellefine ek Emlak Vergisi getirmek, 10 000 OOO'a 
yakın Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefine ek Motorlu Taşıtlar Vergisi getirmek değildir. Hükümet
ler, tabiî ki, olağanüstü durumlarda finansman ihtiyacı nedeniyle topluma gidebilirler, fedakârlık da 
isteyebilirler; bu, gayet doğaldır; ancak, eğer, doğru politikalar uygulanıyorsanız, yanlış politikalar 
uygulamışsanız, bunun faturasını ekvergi olarak topluma yüklemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 
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Ben, (B) cetvelindeki bir konuya daha değinmek istiyorum: Hazine taşınmaz mallarının 
satışından elde edilecek gelirlerle ilgili olarak burada 550 trilyon liralık bir gelir tahmini yapılmış 
ve önlemler paketinde de bunun 200 trilyon lirası, uygulanacak özel satış yöntemleri nedeniyle ilave 
gelir olarak buraya konulmuş durumda. 2002 yılı bütçesine konulan tahmini rakam 250 trilyon iken, 
gerçekleşme 169 trilyondur, yine, 2001'de 106 trilyondur, 2000'de 53 trilyondur. Hemen her 
hükümet sıkıştığında, kaynak arayışı içerisine girdiğinde, maalesef, bu alana yönelir, bu alandan 
çok önemli beklentiler içerisine girer; ama, bu beklentiler, bu umut hiçbir zaman gerçeğe dönüşmez; 
neden; çünkü, yaklaşım yanlıştır; doğru bir yaklaşım yoktur. 

Şimdi, 550 trilyon üzerinde durmuyorum. 550 trilyon, iyi bir satış politikasıyla, Meclis lojman
larının satışından elde edilecek gelirden, sosyal tesislerin satışından elde edilecek gelirden -ki, 
hükümet öyle planlamış- sağlanabilir, buna ulaşılabilir iyi bir planlamayla. Benim üzerinde dur
duğum "2/B arazileri" olarak ifade edilen orman sınırı dışına çıkarılan arazilerin satışından elde 
edilen gelirdir. Bu, bu rakama göre bu bütçede gözükmüyor; çünkü, Orman Bakanımız bir konuş
masında, bu şekilde yaklaşık 500 000 hektarlık bir alan olduğunu ifade ettiler ve 500 000 hektarlık 
alanın satışından 20 ilâ 25 milyar dolarlık gelir elde edileceğini söylediler. 

Bu yaklaşımı iki açıdan doğru bulmuyorum: Birincisi; Orman Bakanının görevi ormanları 
korumaktır. Orman özelliğini kaybetmiş olması nedeniyle orman sınırı dışına çıkarılmış olan bu 
arazilerin önemli bir bölümü tekrar kazanılabilecek durumdadır, ağaçlandırılabilecek durumdadır. 
Ağaç yoktur, orman özelliğini kaybetmiştir, belki biraz işgale de uğramıştır; ama, tekrar orman 
yapılabilir. Orman Bakanının görevi, buradan satılacak arazilerden elde edilecek gelirle bütçenin den
gesini kurmak değildir; Orman Bakanının görevi, ormanları korumaktır. (CHP sıralarından alkışlar) 

İkincisi; "bu konuda anayasa değişikliği yapacağız" diyor Orman Bakanımız. Sayın Baş
bakanımız da bir kez "sürpriz kaynak" olarak bir kavram telaffuz ettiler. Sürpriz kaynak içerisinde 
bu var mıdır bilemiyorum; ama, buradan önemli bir gelir bekleniyor. 

Anayasa değişikliğiyle ortaya çıkıldı; Anayasanın 169 ve 170 inci maddelerinin değiştirilmesi 
planlanıyor. Değerli arkadaşlar, bu, "buyurun, orman alanlarını işgal edin" demektir, işgale davetiye 
çıkarmaktır. Gidin, İstanbul'daki 2/B arazilerine bakın; Pendik'te bakın, Kurnaköy'de bakın, 
Paşaköy'de bakın, Beykoz'da bakın, Sarıyer'de bakın, yeni işgalleri göreceksiniz. Sayın Orman 
Bakanımız, hükümetimiz bu işgalleri teşvik edici bir politikanın içerisine girmiştir maalesef. 

Peki, ne yapılmalı? Bunların üzerinde yoğun yapılaşma olan yerler de var. Şunu ifade edeyim 
size: Bir muhalefet anlayışıyla, karşı çıkma anlayışıyla çözümü ortaya koymaksızın konuşma 
niyetinde değilim. Yoğun işgale uğramış olan yerler var, yıllar önce oluşturulmuş yerleşim merkez
leri var, İstanbul'da semtler var, mahalleler var, ilçeler oluşmuş durumda, kamu binaları var bunların 
üzerinde, ne yapılmalı? Eğer soruna, sadece af mantığıyla, buraların mülkiyeti sorununu çözelim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlar mısınız Sayın Hamzaçebi. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ... bunların mülkiyetini işgalcilerine kazan

dıralım anlayışıyla yaklaşırsak, yeni işgallere davetiye çıkarırız değerli arkadaşlar. Neden gecekon
du oluyor, neden bu yapılaşma oluyor; bunun üzerinde durmak gerekir. 

Kente göç var; kente göç, konut talebini artırır. Konut talebi, arsa demektir, arsa üreteceksiniz. 
Arsa üretemiyorsanız, bü, bir şekilde karşılanacaktır; gecekonduyla, imar mevzuatına aykırı yapıy
la karşılanacaktır; yani, arazi var, hazine arazisi var; ama, bu, arsaya dönüşmediği için işgale uğ
ruyor. Demek ki, arsa üretim politikalarımız yanlış, bunu gözden geçirmemiz lazım. Elinde arsa 
stoku olan kurumlarla plan otoritelerini buluşturmamız ve bu süreci hızlandırmamız gerekir. 

Üçüncüsü; finansman sorunudur. Konutun finansmanı için banka sistemi kredi açabilecek 
durumda değil. Devletin, ipotek kredilerini geliştirip, bu kredilerin ikincil piyasada alınıp satıl-
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masını teşvik edici önlemler içerisinde olması gerekir. Bu finansman boyutunu da kazandırırsak, 
2/B dediğimiz arazilerin sorunlarını, ancak böyle bir politikayla çözebiliriz. Aksi takdirde, 
maalesef, bir popülizme bu arazileri kurban etmiş oluruz. 

Teşekkür ediyorum. 
Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul)- Sayın Başkan, izin verir misiniz? 
BAŞKAN - Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Benden önceki konuşmacı arkadaşımız Değerli Hamzaçebi'nin, benim konuşmalarımla ilgili 

sözleri nedeniyle çok kısa bir bilgi sunmak amacıyla huzurunuza geldim. 
Ben konuşmamda, vergi barışıyla ilgili olarak 2.2 katrilyon gelecek demiştim biliyorsunuz; bu 

her saat, her gün değişiyor. Vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösterdiler ve vergi dairelerimiz de bun
dan dolayı çok yoğunluk içerisinde, hatta "ne olur süresini uzatın" diye birçok talep geliyor. Zan
nediyorum, buradan da belki o şekilde bir talep gelecek. 

Efendim, Bakan, 2,2 katrilyon dedi, ondan sonra bunu 18'e böl, şu kadar tutar falan; ama -yani, 
değerli Hamzaçebi bu hesapları çok iyi biliyor, kendisi iyi bir uzman, vergici- o günkü tarih itibariy
le öyle, bugünkü tarih itibariyle müracaat edenlerin sayısı 1 000 000 olmuş.ve 3 katrilyon lirayı da 
geçtik. 

Şimdi, tabiî, katılıyorum; bu miktar 18 ayda ödenecek; 3,6 olursa, 18'e bölersen bir yılda 
2,4 olacak; ama, biz, 2,4'ü, bu yıl, 2003 için düşündük; yani, çok daha fazla olacak ve bu yıla 
tekabül eden 2,4 olacak; onu da, bütçede 1,718 katrilyon vergi gelirlerine koyduk, 470 trilyon ver-
gidışı gelirlerine koyduk, 212 trilyon da mahallî idarelere pay olarak koyduk; toplam 2,4 tutuyor ve 
bunun geçileceğini tahmin ediyoruz yahut da, en azından, bunu bulacağımızı tahmin ediyoruz; bu bir. 

Biliyorsunuz, faizdışı fazlalarda, IMF'nin kendisinin ayrı bir formülü var. O formüle göre, 
onlar, 750 olarak hesapladılar, öyle hesap ettiklerini de bize beyan ettiler; ama, biz, tahminimizi 
2,4 olarak yaptık ve bütçemize böyle koyduk. Onlar tahminlerine göre kendi içlerinde, yine, 6,5'i tut
turdular; yani, onda mutabakatımız var, bir sıkıntımız yok. 

İkincisi; vergi adaleti, tabiî ki, bizi çok düşündüren bir konu. Onunla ilgili olarak, bilhassa, bu 
dolaysız vergilerin paylarının artırılması konusunu daha önceki konuşmamda da söyledim. Sizin, 
daha önce yapmış olduğunuz konuşmaların, -burada bulunmadığım zamanda- özetlerini aldım, not
larını da aldım Sayın Hamzaçebi; ama, genel konuşmamın içerisinde olduğu için, ayrıca, size bir 
cevap olarak sunmadım. Vergi adaleti, bizim için fevkalade önemli. 

Sabahki konuşmanızda, önce şundan başlamalı, ona göre devam etmeli diye söylediğiniz, 
gerekli tavsiyelerinizi de aldık, çok teşekkür ediyoruz; ama, biz, daha gelmeden önce, nereden baş
layacağımızı bildiğimiz için, ona göre, bir sistem dahilinde götürüyoruz bu işi. Tabiî, bu da, iktidar 
olduğumuz için, bizim yoğurt yiyişimize göre oluyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Üçüncü bir husus, 2/B'lerle ilgili. Arkadaşlar, bakın, bütçeyi getirdik, kanunlar getiriliyor; "2/B 
ile ilgili hiçbir şey gelmedi..." Yani, Sayın Hamzaçebi, herhalde, başka tenkit edecek bir husus da 
bulamadı, gelmemiş kanunlar hakkında konuşuyor. O gelir, hiç merak etmeyin; geldiği zaman 
konuşursunuz. Onunla ilgili, ne geldi, ne gelmedi, daha belli değil; çünkü, çalışma yapılıyor; inşal
lah, gelir. Orada da, vergi barışında olduğu.gibi, siz karşı çıkarsınız, biz "evet" deriz; vatandaşımız 
gene bizimle olur inşallah. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerinde önerge yoktur. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yeni tertip, harcama ve gelir kalemleri açılması 
MADDE 6. - İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 2003 Yılı Yatırım Progra-mına alman projeler 

için (2) ödenek türü altında, hizmetin gerektirdiği hallerde de (3) ödenek türü altında yeni tertipler 
veya (A) işaretli cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri; gerektiğinde (B) işaret
li cetvelde yeni bölüm, kesim ve maddeler açmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN - 6 ncı madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Balıkesir 
Milletvekili Ali Kemal Deveciler. 

Buyurun Sayın Deveciler. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 76 sıra sayılı, 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 6 ncı maddesiyle ilgili olarak, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Türk Milletini ve sizleri say
gıyla selamlıyorum. 

2003 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısına ait, "Yeni tertip, harcama ve gelir kalemleri açılması" 
maddesi, gider bütçesi içerisinde önem taşıyan bir maddedir. Bu madde, gider bütçesinin tümünü il
gilendirdiğinden, bu nedenle, bütçenin tümüyle ilgili bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum. 

2003 yılı bütçesini iyice incelediğimizde, IMF tarafından tespit edilmiş, onaylanmış, vize edil
miş bir bütçe olduğu açıkça görülmektedir. Bu bütçe, IMF'ye verilmiş bir iyi niyet mektubu kim-
liğindedir. Bu bütçe, bir borç ödeme bütçesidir. Bu bütçe, ülkemizdeki rantiyeyle beslenen mutlu 
azınlığın ödemelerinin garanti belgesidir. 

2003 yılı bütçesinde, halk kesimlerine hiçbir şey verilmemektedir. Bütçe rakamları tek tek in
celendiğinde, çiftçimize, esnafımıza, KOBÎ'lere, sanayicimize, memura, işçiye, emekçilerimize, 
emekliye, işçi emeklisine, yani, tüm toplumumuza -rantiyeciler hariç olmak üzere- hiçbir şey veril
memekte, bunları daha da ezmekte ve büyük bir yük getirmektedir. 

Bu, 2003 yılı bütçesinde anapara borç ödemeleri gözükmemektedir; sadece bütçe açığı gözük
mekte, anaparayla, kur farklarını dahil ettiğimizde, 146,9 katrilyon liralık bütçenin tamamı borca 
dahi kâfi gelmemektedir. Dolayısıyla, bunun, bir borç ödeme bütçesi olduğu açıkça görülmektedir. 

Bu 2003 yılı bütçesinde millet yoktur, 65 000 000 insanımız yoktur, kamu kesiminde çalışan
larımız yoktur, emeklimiz yoktur, emekçimiz yoktur, esnafımız yoktur; zeytinci, pamukçu, tütüncü, 
şekerpancarcı, mısırcı, fındıkçı, ayçiçekçi yoktur. Dolayısıyla, çiftçimiz, tamamen bitirilmiş durum
dadır. Çiftçi, bu bütçeyle yok sayılmaktadır. 

Bu 2003 yılı bütçesinin içerisinde, AKP hükümetinin en çok destek aldığı ve 3 Kasım seçim
lerinde de en fazla oy aldığı varoşların dertlerini çözebilecek bir satıra, bir ödeneğe rastlayamazsınız. 

Bu 2003 yılı bütçesinin içerisinde, sadece ve sadece rantiyeciler vardır. 
Bu 2003 yılı bütçesinin en bariz vasfı, yatırımlardan tamamen vazgeçilmiş olmasıdır. 
Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük yatırım yapan bütçesi olmaktadır. Cum

huriyet tarihimizin, gayri safi millî hâsıla içerisinde yatırıma ayırdığı kaynağın en aza indirildiği 
bütçedir. Yatırıma ayrılan payın, gider bütçesinin yüzde 5,5'i olduğu görülmektedir. Bir ülkede 
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yatırımların azalması, ülkenin geleceğine olan umudun kaybolması demektir. Yatırım, yarının 
refahının hazırlanmasıdır; AKP iktidarınca, bu bütçeyle, biz, yarını bıraktık; artık, günün kurtarıl
ması anlayışı ortaya çıkmaktadır. 

2002 yılma nazaran, reel olarak yatırımlar 2003 yılında yüzde 12 azalmıştır. 
Değerli milletvekilleri, geleceğimiz, bu yatırım politikasıyla ipotek altına alınmaktadır. 
Bu bütçede, sağlıkla ilgili, yeşil kartla ödemeler için 510 trilyon Türk Lirası ödenek ayrılmış 

olup, geçen yılki yeşil kart ödemeleri 537 trilyon Türk Lirasıydı. Bir yılın enflasyonunu da düşün
düğümüzde, artması gereken bu rakam, düşürülmüştür. Bu da, AKP iktidarının ve devletimizin, 
yoksul ve sahipsiz insanlarımıza ne kadar sahip çıktığının göstergesidir. AKP iktidarı olarak, bu in
sanlarımıza 57 nci hükümet kadar bile sahip çıkamadığınız açıkça görülmektedir. 

AKP milletvekilleri, iktidar olmadan evvel, seçim meydanlarında, iktidara gelebilmek için, 
halkımızın oylarını alabilmek için çok şeyler vaat ettiniz. Ben, sizlere, bunların bazılarını hatırlat
mak istiyorum: Enflasyonu düşüreceğinizi, yolsuzlukların üzerine gideceğinizi, dokunulmazlıkları 
kaldıracağınızı, vergilerin çok yüksek olduğunu ve düşüreceğinizi; hatta, bazı vergileri kal
dıracağınızı; ilaçtan, kandan, hastanelerden, doktordan KDV alınmayacağını söylediniz. Hatta, 
seçim meydanlarında, sizlerin "hadi canım, kanın da KDV'si mi olur" dediğinizi hiç unutmadık; hal
kımız da unutmadı. Dün, bu sözleri, sizler söylediniz. Köylüden, çiftçiden, hayvancıdan yana 
politika yapacağınızı; iktidara geldiğinizde ilk iş olarak, ilk hedef olarak çiftçi borçlarının faizlerini 
sileceğinizi; çiftinin mazotunun fiyatını düşürerek, ucuz yeşil mazot vereceğinizi; çiftçiye, hayvan
cıya desteklemelerin artırılacağını, seçim meydanlarında sizler söylediniz. İktidara geldiğinizde, 
memurun, işçinin, emeklinin, dul ve yetimin maaşlarında iyileştirme yapacağınızı, refah içerisinde 
yaşanacak bir ücret vereceğinizi sizler söylediniz. IMF'nin, başta, şekerpancarına, tütüne ve diğer 
tarımsal ürünlere getirdiği kotaları kaldıracağınızı, seçim meydanlarında sizler söylediniz. 

AKP'nin şu an uyguladığı ekonomi politikasının muhalefetteki ekonomi politikasıyla hiç 
alakasının olmadığı, bu iktidar döneminde en büyük darbenin tarıma vurulduğu, çiftçinin doğrudan 
gelir desteği ödemelerinin kaldırılmaya çalışıldığı, 2003 bütçesiyle görülmektedir. Plan ve Bütçe 
Komisyonunda CHP'li üyelerin ısrarı ve Dünya Bankasının zorlamasıyla, doğrudan gelir desteğinin, 
bütçe içerisine 400 trilyon lira aktarma yapılarak, 500 trilyon liraya çıkarıldığı bilinmektedir. 

58 inci Hükümet Programında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bütçe sunuşunda, Bakan
lığınızca ''geçen yıl 2 600 000 olan doğrudan gelir desteği için müracaat eden çiftçi sayısını 4 000 
000'a çıkaracağız" denilmektedir. Bu sayı 4 000 000'a çıktığında, şu anda dönüm başına verilen 
parayı artırmazsak, 13 500 000 lirada bıraksak dahi, toplam doğrudan gelir desteği 3,4 katrilyon 
eder. Nerede 3,4 katrilyon, nerede kaldı zorlamayla bütçeye konabilen 500 trilyon?! Bunun hesabını 
çiftçiye veremezsiniz! Çiftçi, hâlâ, geçen yıldan kalan ve ödenmeyen doğrudan gelir desteği alacak
larını bekliyor; 2003'te ne alacağını da bilmiyor. Bunu, sizler de biliyorsunuz. Çiftçinin mazotuna 
15 kez zam yapıldı. Desteklemelerin yok sayılacak vaziyete getirildiği, yani, çiftçinin, tarımın 
tamamen bitirildiği, bu bütçeyle açıkça görülmektedir. 

AKP temsilcileri olarak, burada, tüm olumsuzlukları eski hükümetlere yükleyip, sıyrılmaz
sınız. Tabiî ki, ekonominin bu duruma gelmesinde, son onbeş yıldır ülkemizi yöneten tüm iktidar
ların katkısı bulunmaktadır; ama, ekonominin bu durumda olduğunu bilerek iktidara geldiniz. 
Seçim meydanlarında da, tüm bu ekonomik bunalımı bile bile, halkımıza sözler verdiniz. Şimdi, bu 
bozuk ekonomiyi, biz, iktidara gelince kucağımızda bulduk diyemezsiniz. 

Gelelim, sizin şu 130 günlük iktidarınıza; bugünkü noktadaki şu manzaraya bir bakalım: 
TEFE, sizin döneminizde yüzde 8,7'ye yükseldi. Enflasyon yüzde 30'ların altına düşmüşken, sizin 
iktidarınız döneminde yüzde 40'lara çıktı. İktidara geldiğinizde faiz yüzde 50 civarındaydı, şu an
da, iktidarınızda, yüzde 60'ların üzerine çıktı. Herhalde, bunu, Cumhuriyet Halk Partisi çıkarmadı. 
Enflasyon atbaşı gidiyor, yükselmeye devam ediyor. Seçimden önce, IMF'nin şekerpancarı ve tütün 
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kotalarını kaldıracağına dair siz söz verdiniz, kaldıramadınız. Tarımla ilgili destekleme primlerini 
hemen verecektiniz, bırakın vermeyi, kaldırmaya çalışıyorsunuz. Çiftçi, hâlâ, 2002 yılındaki prim 
desteklemelerini bekliyor; 2003 yılı için ise, hiç alamayacağını da çok iyi biliyor. Hani, nerede zey
tincinin 60 senti; hani, nerede pamukçunun 28 senti; hani, nerede fındıkçının, ayçiçekçinin, mısır
cının destekleme primleri?! Soruyorum sizlere... 2002 yılı için tek kuruş prim vermediniz; 2003 yılı 
için ise, bir tek kuruş, bu 2003 yılı bütçesinde yoktur. 

Sayın milletvekilleri, emekli keseneğini yüzde 1 artırdınız, ilaçları yüzde 1 artırdınız ve bun
ları da, bordrolarından, kaynaklarından siz kesiyorsunuz ve buna da "tasarruf diyorsunuz; ama, 
devletten 608 milyar lira faiz geliri elde edenlerden tek kuruş vergi almıyorsunuz. Sayın milletvekil
leri, böyle bir düzenlemenin, ne vergi adaletiyle ne de tasarrufla ilgisi vardır. 

Yine, 2002 yılı bütçesinde, memur aylıklarının TÜFE artışı oranında, artı, 2 puan üzerinde 
belirlenmesi öngörülürken, 2003 yılı bütçesinde bu uygulamaya son verilmektedir. Bunun yerine, 
memur aylıklarının ekonomik gelişmeler ve devletin malî imkânları gözönünde bulundurulmak 
suretiyle yeniden belirlenmesi öngörülmektedir. Türkçesi şudur: 2003 yılında, memurlarımıza maaş 
artışı yok denilmektedir. 

Bu hükümetin bir diğer uygulaması da, işçilerin bir ikramiyelerini ertelemesidir. Hükümetiniz, 
buradan, 44 trilyon tasarruf sağlamaktadır. Bu hükümet, işçinin kazanılmış hakkını ödemeyerek 
tasarruf yapacağını sanmaktadır. Bu hükümet, işçiye, bugüne kadar ne verdi ki, bir ikramiyesini 
elinden almaya çalışmaktadır?!. Yine, hükümetin vaat ettiği yine hükümetin vaat ettiği Acil Eylem 
Planındaki dublecilikten bahsetmek istiyorum. AKP iktidarı olarak sizler 15 000 kilometre duble 
yol yapacağınızı söylemektesiniz. Bu 15 000 kilometre duble yolu yapıp yapmayacağınızı bilemem, 
ileride hep birlikte göreceğiz; ama, vatandaşın Motorlu Taşıt Vergisini duble yaptığınızı, Emlâk Ver
gisini de duble yaptığınızı hep birlikte görüyoruz, tüm halkımız da görmektedir; hakikaten, AKP ik
tidarının dublecilikte ne denli başarılı olduğunu hep birlikte görüyoruz. Yoksa, sizin dubleciliğiniz 
vergiler konusunda mıydı diye vatandaş yarın sizlere soracaktır. Bu AKP hükümeti de, cumhuriyet 
tarihine dubleci hükümet olarak geçecektir. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Oyları da duble yaptık. 
AHMET YENÎ (Samsun) - Siirt'te duble yaptık. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Bu 2003 yılı bütçesi, ne umudumuz olan gençliğe, ne 

fabrikalarda üretim yapan işçiye ve işverene, ne tarlasında çalışan çiftçiye, ne sabah ezanında iş
yerini açan esnafımıza, ne de inim inim inleyen emekçilerimize emeklilerimize hiçbir katkı ve umut 
vermemektedir. 

Özetle, bu 2003 yılı bütçesi Türkiye Cumhuriyetine ve Türk Halkına yakışmayan bir bütçedir. 
2003 yılı bütçesi, iktidarın seçim meydanlarında söylediklerinin tümünü inkâr ettiklerini gösteren 
bir belgedir. Sadece söz verdikleri hizmetleri yapmamakla yetinmeyip, işçinin, memurun, esnafın, 
emeklinin haklarını da elinden alan bir bütçedir. Dünya Bankası yetkilileri bile bu bütçenin hiçbir 
sosyal yönünün olmadığını söylemektedirler. Bu bütçe nedeniyle, ne yazık ki, AKP iktidarı, Dünya 
Bankasından sosyal adalet dersi almak zorunda kalmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Deveciler, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Bu bütçe işçilerimizi, esnafımızı, sanayicimizi, köy

lümüzü, memurlarımızı, emeklilerimizi, emekçimizi ezen; çiftçimizi, köylümüzü, hayvancımızı 
perişan eden; sadece ve sadece rantiyeciden yana düzenlenmiş bir rantiye bütçesi olduğu açık ve 
seçik ortada görülmektedir. 
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AKP iktidarının bu 2003 yılı bütçesinde de görüldüğü gibi, partinizin ismi gibi ne kadar adalet
li ve ne kadar da kalkınmayı düşünebilen bir bütçe yaptığı görülmektedir. Bu 2003 yılı bütçesinde, 
ne adalet ne de kalkınma vardır; 65 000 000 insanımıza hiçbir şey vermediği gibi, sadece ve sadece 
yük getirdiği ve rantiyeciden yana düzenlenen bu rantiye bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum. 

Bu bütçeyle Allah halkımıza kolaylık versin diyorum. 
Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Deveciler. 
Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Aydın. 
Buyurun Sayın Aydın. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
HASAN AYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; üzerinde konuştuğum mad

de, 6 ncı madde, yeni tertip, harcama ve gelir kalemleri açılmasına ilişkin madde. 
Bildiğiniz gibi, bu kalemler, esas itibariyle, bütün bakanlıklara uygulanacak olan kalemler ve 

Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacak. Bunu uygulayacak olanlar bakanlarımız, bakanlarımızın 
yetkilendirdiği unsurlarımız; yani, insanlar. 

Bu kürsüde, malî bütçe konuşulurken, bu bütçenin insanî yanının, insan unsuru yanının da 
önemle dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, umuyor ve diliyorum ki, bu bütçenin uygulanmasında, Maliye 
Bakanımız, bizim bugün duymuş olduğumuz kuşkulara yersizlik verecek kadar doğru davranacak 
ve başarılı olacaktır; ancak, bazı bakanlarımız, daha şimdiden, bu bütçenin uygulanmasında, -dün 
olduğu gibi- inanılmaz derecede keyfi, kürsüye ele geçirdiklerinde, kendi düşüncelerini dünyanın 
en doğru düşünceleri olarak ifade eden bir davranışı sergilemekte mahzur görmemekteler. 

Dün, burada bir tartışma yaşandı; şahsım adına, bu Mecliste, seviyenin iyi olması gerektiği, iyi 
bir nitel çalışma yapmanız gerektiği düşüncesindeyim; ama, bir bakanımız, yine bütçe konuşması 
çerçevesinde, buraya çıkıp, doğru olmayan, gerçekçi olmayan, aslı astarı bulunmayan bir şekilde ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde görev yapan, Millî Eğitim camiasında görev yapan bir in
san için, 65 000 000'un önünde ismini vererek, bu insanın soruşturmaya tabi tutulduğunu söy
leyebiliyor "Kartal İlçe Millî Eğitim Müdürüdür, adı Besim Er'dir" diyebiliyor. Bu arkadaşımız hak
kında soruşturma var, soruşturmanın selameti açısından, bunu, Kartal'dan aldık, Adalar'a gönderdik 
diyor. Ben orada müdahale ediyorum, doğru değil Sayın Bakanım, ben Kartallıyım diyorum. Sayın 
Bakanımız ısrar ediyor... Ben, Atatürkçü olduğunu varsayarak görevden aldığınız... Burada ifade 
ediyor, ısrar ediyorum yerimden, böyle bir hakkınız yok... 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyetinin bir bakanı, gerçeği olmayan, aslı olmayan... Bir 
soruşturma yapılmış, hatta, iki soruşturma yapılmış. Bu soruşturmaların sonucunda, bu Millî Eğitim 
Müdürü aklanmış; aklanmanın da ötesinde, aynı döneme denk gelen Bakanlıktan çok ciddî de bir 
teşekkür belgesi almış. Sayın Bakan, burada kendini haklı çıkarabilmek için, yanlış bilgilere 
dayanarak, doğru olmayan bilgilerle, bir Millî Eğitim Müdürünü, toplum önünde kolaylıkla itham 
altında bırakabilmekte, suçlayabilmekte ve kürsüde, dönüp, haklılığını iddia edebilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, vicdanınıza sesleniyorum: Sayın Bakan, burada, önünde bu id
dialarda bulundu. Bu Millî Eğitim Müdürü bizim gibi bir vatandaş; bunun çoluğu var, çocuğu var, 
eşi var, dostu var, ahbabı var; kendisi hakkında, bir bakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı "yol
suzluk soruşturması var" diyor; Türkiye Cumhuriyetinin insanının önünde konuşuyor. Bu ar
kadaşımız kaç kişiye anlatacak kendisinin böyle bir durumda olmadığını?! Hangimizin böyle bir 
hakkı var?!.. (CHP sıralarından alkışlar) Türkiye Cumhuriyetinde devlet olsa bile, hangimizin, bir 

- 5 8 3 -



T.B.M.M. B:57 57 . 3 . 2003 0 : 2 

soruşturma sonuçlanmadan, beraat etme, aklanma ihtimali varken, Türkiye Cumhuriyetinin kür
süsünü... (AK Parti sıralarından gürültüler) Burada, okuyarak söylüyorum değerli arkadaşlarım, 
konuştuklarım belgelidir... 

AHMET ÜZER (Gaziantep) - Sayın Sözen'in yaptığı doğru muydu? 
HASAN AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan, müdahale ederseniz iyi olur; zamanım çok kısa 

çünkü. 
Değerli arkadaşlarım, ben, bir gerçeği söylüyorum; bugün, bakan olunabilir; bugün, iktidar 

olunabilir... (AK Parti sıralarından "ne alakası var" sesleri) Bütçe çerçevesinde konuşuyorum. 
Bu harcamaların nereye gidebileceğini, insanlarımızın konuşurken ne yapabileceklerini -insan

larımızın, bu düşüncelerini ve paralarını nereye gönderebileceklerini- ben şahsen, yeni harcamaların 
nereye ayrılabileceğinden endişe ettiğim için bu örnekleri verme ihtiyacındayım. Bu harcamalar, in
sanlar için yapılıyor, devlet için yapılıyor değerli arkadaşlarım. 

Sayın Bakanın, burada, bu hatasını tashih etmesini diliyorum; çünkü, sonuçta, üç gün sonra 
bütün devlet kadroları korkarlar. "Devletin bir bakanı, ortaya çıkabiliyor ve bir insan hakkında, çok 
kolay, aslı esası olmayan iddialarda bulunabiliyor" derler, devlet büyük bir sıkıntı çeker, devlete 
karşı güvensizlik oluşur. Lütfen bu olayı düzeltelim. 

Aynı şekilde,- bir başka arkadaşınız, bir başka bakanımız hata yaptı. Çok rahat, televizyonlara 
çıkıp "efendim, bu fotoğraf meselesiyle ilgili bir şey yok" diyebiliyor; böyle savuşturuyor, 
geçebiliyor. İşte belge arkadaşlar... Belgeyi size okuyorum: "Millî Eğitim. Bakanı Sayın Erkan 
Mumcu'nun bir fotoğrafı, okullara asılmak üzere, daha önce posta yoluyla gönderilmişti; Sayın 
Bakanın, aynı amaçla çekilen yeni fotoğrafı, önümüzdeki günlerde, CD halinde yeniden gön
derilecektir. Daha önce gönderilen fotoğraf, çoğaltılarak okullara gönderilmiş ise, yeni gelecek 
fotoğrafların değiştirilmesini..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aydın, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
HASAN AYDIN (Devamla) - "Önceki fotoğraf çoğaltılmamış ise, okullara gönderilmek üzere 

yeni fotoğraf gönderilecektir." Gözlüğüm olmadığı için tam okuyamadım. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Önce, kendin oku! 
HASAN AYDIN (Devamla) - Burada... Vereceğim size. 
"Bilişim Ağları ve Malî Hizmetler Şubesi -isim de var- teknik öğretmen Hakan Mülazimoğlu." 

Sayın Bakan bunu inkâr etmedi zaten. (CHP sıralarından alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, kastım şudur: Burada bir seviyeyi tutturalım. 
AHMET ÜZER (Gaziantep) - Seviye hepimize lazım. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Benim kastım şuydu: Dün, vicdanen, belki de yapmamam 

gereken bir davranışı göstererek, Sayın Bakana müdahale ettim. 
Bakınız, Atatürkçü olduğu için; evet, hakkında bir soruşturma olduğu için değil... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Ne alakası var! istismar ediyorsun. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Bir yolsuzlukla karşı karşıya bulunduğu için değil, Atatürkçü ol

duğu için, cumhuriyetin temel ilkelerini savunduğu için, laik demokrasiyi savunduğu için... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Şov yapıyorsun! 

HASAN AYDIN (Devamla) - Bu arkadaşımız, buradan oraya sürgün... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibin sözünü kesmeyelim. 
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HASAN AYDIN (Devamla) - Kesmeyin efendim, fikirlerimi söylüyorum. (CHP sıralanndan 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, bizim fikirlerimizdir. Rica ediyorum, birbirimizi anlayalım. 
Bugün, elimizdeki imkânları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HASAN AYDIN (Devamla) - Sürem bitti sanıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydın. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul 

edilmiştir. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.46 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - 2003 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2001 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/530, 1/531, 1/280, 
3/87, 3/89, 3/90, 1/281, 3/88) (S. Sayıları: 76, 77, 78, 79) (Devam) 

C) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
/.- 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) 

(S.Sayısı:76) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 
Tasarının 6 nci maddesi kabul edilmişti. 

Şimdi, 7 nci maddeyi okutuyorum: 
Bütçe politikası ve malî kontrol 
MADDE 7. - Maliye Bakanı, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek, belirlenen 

makro ekonomik hedefler çerçevesinde istikran temin etmek ve malî kontrol sağlamak amacıyla; 
a) Kamu istihdam politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına yön vermeye, 

b) Harcamalarda azami tasarruf sağlayıcı düzenlemeleri tespit etmeye, 

c) Giderlerle ilgili ödeneklerin dağıtım ve kullanımını belli esaslara bağlamaya, 

d) Gelir ve giderlere ilişkin kanun ve diğer mevzuatla belirlenmiş konularda uygulamalan 
düzenlemek üzere standartlan tespit etmeye ve sınırlamalar koymaya, 

e) Yukanda belirtilen hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşlan için uyulması zorunlu düzen
lemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya, 

Yetkilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Sayın 
Akif Hamzaçebi; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 

Sayın Hamzaçebi, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; bu bütçe kanununun, esasında, temel üç maddesi var; 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeler, 
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yani, gelir, gider ve denge maddesi. Diğer bütün maddeler, o üç maddenin sağladığı olanaklar çer
çevesinde, onları tamamlayan maddelerdir. Bu madde de onlardan biridir. Makroekonomik hedef
ler çerçevesinde, istikran sağlamak amacıyla, Maliye Bakanına, gelirlerden giderlere kadar birçok 
konuda yetki veren bir maddedir. 

Sayın Maliye Bakanımız burada açıkladılar, zaman zaman Plan ve Bütçe Komisyonunda da bu 
görüşlerini ifade ediyorlar -konuya oradan başlamak istiyorum- vergi barışıyla ilgili olarak "siz, ver
gi barışına 'hayır' dediniz; çıkın vatandaşın arasına, bakalım diyebilecek misiniz" diye beyanda 
bulunuyorlar. 

Öncelikle, ben, daima şundan yanayım: Hükümetimiz, Genel Kurula, Meclise, daima doğru 
bilgi vermek mecburiyetindedir; aksi takdirde, yanlış bilgilerle, yanlış şeyler tartışır, yanlış sonuç
lara varırız. 

Vergi Barışı Kanunu hakkında, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşleri, Plan ve Bütçe Komis
yonunun raporunda yazılıdır. Sayın Bakanımız orayı okumamış olabilir, Cumhuriyet Halk Par
tisinin Genel Kuruldaki tutumunu gözden kaçırmış olabilir. Lütfen, Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporu okunursa, orada görülecektir. Görüşümüz şudur; ifade etmiştik bunu: Ekonomik kriz 
nedeniyle zor duruma düşen mükelleflerin bu zor durumunu devam ettirmeyelim diyor tasan; 
olabilir diyoruz. Her vergi affının özünde bir adaletsizlik vardır, vergisini ödeyenlere kıyasla 
ödemeyenleri ödüllendirme vardır; ama, madem ağır bir kriz yaşadık, bunu da gelecek dönemlere 
taşımayalım, mükellefler bu zorluklarla yeni döneme taşınmasınlar, bir imkân tanıyalım, olabilir 
dedik; ama, bunun yanında, vergisini düzenli ödeyen mükelleflerle ilgili, onlan rencide etmeyecek, 
onlann da bu yasaya uyumunu sağlayacak bir ilave düzenleme olsun istedik; onlann 2003 yılı ver
gilerinde makul bir indirim önerdik. 

Bunlar, işin detay kısmı, bunun üzerinde durmayacağım. Bizim karşı çıktığımız madde, naylon 
faturacılann, bilerek sahte belge kullananlann ve hayalî ihracatçılann affı olmuştur. Biz, 14 üncü 
maddeye karşı çıktık. Sayın Bakan, bu konudaki tutumumuzu, 14 üncü maddeye ilişkin 
tutumumuzu, herhalde, yasanın tümüne ilişkin bir tutum olarak algıladılar, öyle değerlendirdiler. Bu 
öyle değildir; Genel Kurul tutanaklan açılıp bakılırsa, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna bakılır
sa, orada görülecektir zaten. Bunu, Genel Kurulun bilgilerine sunuyorum. 

Bu bütçeyi konuşuyoruz... Türkiye, özellikle 2000 yılından sonra, istikrar programı uy
gulamasından sonra, birçok konuda, reform kavramını telaffuz etmeye başladı; KİT reformu, özel
leştirme konusunda reform, finansal sektörde reform, sosyal güvenlik reformu, tanm reformu... 
Bunun gibi konularda, eski hükümetlerimiz, 2000 sonrası hükümetlerimiz, birtakım olumlu adım
lar attılar, birtakım düzenlemeler yaptılar; ancak, bütün bunlann ötesinde, çok daha temel bir refor
ma ihtiyacımız var. Yapısal reform dediğimizde, en önemli reformu... Şüphesiz, o konular da son 
derece önemli; ama, bunlann öncesinde, yapmamız gereken bir temel reform daha var: Kamu har
cama reformu veya kamu malî yönetimi reformu. Bu, nedense, kamuoyunun gündeminde o kadar 
yer almıyor. Oysa, bütçeler, millî geliri yeniden dağıtma aracıdır. 2003 yılı bütçesinin büyüklüğüne 
bakarsak, millî gelirin yaklaşık yüzde 42'sidir. Bu oranda bir büyüklüğü toplayıp yeniden dağıtmak 
suretiyle, bütçe, ekonomi üzerinde, toplum üzerinde çok önemli etkide bulunur; ancak, kamu har
cama reformu pek ilgil çekmiyor. Bir kere, vatandaşın,toplumun ilgisini çekmiyor. Neden çek
miyor; büyük bir kayıtdışılık var çünkü. Kayıtdışılık nedeniyle vergisi düzenli ödenmeyince, ver
giler düzenli ödenmiyorsa, tabiî ki, harcamalardan hesap sorma kavramı da biraz mesafe alamıyor 
maalesef. Vergiler düzenli ödenecek ki, kamu harcamalannın nerelere yapıldığı, bu vergilerin 
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nereye harcandığı şeklindeki bir kvram da gelişsin. Maalesef, genellikle, harcama reformu 
dediğimizde, lojmanların satışı, sosyal tesislerin satışı veya makam araçlarının satışı veya sınırlan
dırılması gibi, biraz popüler konular, ama kamu harcama reformu içerisinde, gerçekte nokta 
denilebilecek konular akla geliyor. 

Bu alanda, kamu harcama reformu alanında yapılmış olan düzenlemeler vardır. Örneğin, Kamu 
İhale Kanunu düzenlenmiştir; ancak, eksik kalmıştır tabiî. Kamu harcama reformu, gerçekte, büt
çenin hazırlanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi, sonuçlarının izlenmesi gibi 
aşamalarda reform anlamına gelir. Bizim bugünkü bütçe sistemimiz, karar alıcılara ve topluma bil
gi sunacak yapıda değildir. 

Kalkınma planlarıyla ve onun yıllık uygulama aracı olan yıllık programlan ile bütçeler arasın
daki ilişki kopmuştur. Böylece, kaynaklar ile harcamalar arasındaki ilişki de kopmuştur aslında. 
Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması da bütçe sistemimizce engellenmek
tedir. Bütçe sistemimizde katı vize ve önkontrol uygulamaları, harcamacı kuruluşları, zamanında, 
fon dediğimiz, gerçekte olmaması gereken, ama, buraya gidersem, fon kurarsam daha rahat har
cama yaparım anlayışıyla, maalesef, bizim harcama sistemimizi derinden sarsan, yanlış olan o fon 
uygulamalanna yol açmıştır. Kamu hizmetlerinin kalitesini iyileştirecek, bu harcamalar yoluyla 
kaliteyi iyileştirecek bir sistem, maalesef yoktur. 

Bütçe iyi denetlenememektedir. Sayıştay, bütün kamu harcamamalannı denetlemesi gereken 
bir kurum olmasına rağmen, giderek görev alanı daraltılmış olduğu için, kamu harcamalannı 
yeterince iyi denetleyemiyor. Aynca, sadece mevzuata uygunluk denetimi yeterli bir denetim değil
dir. İyi bir bütçe sisteminde bütün bunlann olmaması gerekir. Bu konuda başlamış olan çalışmalar 
vardır. Türkiye'de bu konu yeni değildir; kamuoyunun gündemine de zaman zaman taşınmaktadır. 
Maliye Bakanlığının eski hükümet döneminde başlatmış olduğu ve bir yere kadar gelmiş olan çalış
malar vardır. Bu çalışmalann süratle sonuçlandınlması gerekir. 

Konsolide bütçe olsun, döner sermayeler, mahallî idareler, özerk bütçeli kuruluşlar, KİT'lerle 
ilgili kapsamlı bir genel devlet tanımı yapılmalıdır önce ve bunlar, tek bir hesap planına tabi tutul
malıdır. 2003 bütçesiyle, yani geçici bütçeyle bu konuda yetkiler alınmıştı; bu bütçede de bu yet
kiler devam ediyor. 

Nakit esaslı muhasebeden tahakkuk esaslı muhasebeye geçilmesi gerekir. Bu da, devlet muhasebe 
sisteminde yapılması gereken kamu harcama reformunu tamamlayacak olan bir reformdur. 

Bütçe harcama prosedürlerini belirleyen bir yasa mutlaka çıkanlmalıdır. Bu yasanın tasarısı 
hazırlanmıştır. Bu yasa, uzun çalışmalardan sonra, eski hükümet döneminde, Maliye Bakanlığının 
koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. Bu, Meclisin gündemine ne kadar erken taşınırsa, bu alanda o 
kadar önemli bir mesafeyi almış oluruz. 

Devletin tüm hesaplannın Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması gerekir; hiçbir kurumun 
bundan istisna olmaması gerekir. 

Sayıştay, aşamalı bir biçimde öndenetimden ayrılarak harcama sonrası denetime geçmelidir. 
Sayıştay, bir üst denetim organı olarak yeniden yapılandınlmalıdır. 

Daha önce bütçede gösterilmeyen görev zararlan -her ne kadar görev zararlan minimuma, as
gariye indirilmişse de, yine devam eden bir uygulamadır- mutlaka bütçede gösterilmelidir. 

Devlet borçlan ve garantilerinin üç ayda bir Meclise raporlanması gerekir. 
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Kamu yatırım projeleri, eldeki imkânlara göre, kaynakların büyüklüğüne, ölçüsüne göre 
yeniden değerlendirilmelidir. 2003 bütçesinin yatınm ödeneklerinin çok sınırlı olması nedeniyle, 
hükümet, bu konuda bir çalışma yapmıştır; ancak, bu, şartlann gerektirdiği, kaynaklann yetersiz ol
ması nedeniyle yapılan bir düzenleme olmaktan çıkmalı; gerçekten, hangi yatınm projeleri Türkiye 
için önceliklidir, bunlar belirlenmeli ve ödenekler ona göre aynlmalıdır. 

Üç yıllık bütçe sistemine geçilmelidir. Artık, bir yıllık bütçe sistemi, Türkiye'nin gerçeklerin
den uzaktır. 

Harcamacı kuruluşlara, harcamalannda esneklik sağlamak suretiyle performans denetimine 
geçilmelidir ve bunun sonucunda, harcamalann maliyetiyle ondan elde edilen faydayı karşılaştırma 
imkânı olacak ve gerçekten, bütçe sisteminde çok önemli bir reform yapılmış olacaktır. 

Bu konuda görüşlerimi ifade etmek istedim. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 

Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen, Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin Koçyiğit, 
buyurun. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
2003 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasansının malî politikaya ilişkin 7 
nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, şahsım adına hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ek önlemler paketiyle desteklenmiş 2003 malî yılı büt
çesi, faiz ödemeleri yapan, sosyal güvenlik kurumlannın açığını kapatan, risk taşımasına rağmen 
personel maaşlannı ödemeye çalışan, yetersiz, ciddiyetten uzak, samimî olmayan bir bütçedir. 

Mevcut ekonomik yapıyla bu borç yükünü taşıyamayacağını gören hükümet, yeni yükler getir
mek suretiyle, içborç stokunu döndürmek istemektedir. Bu şekilde bir uygulamayla, toplumda hep 
aynı kesimlerin vergilendirilmesi söz konusu olduğundan, adalet duygusu sürekli bir şekilde 
zedelenmektedir. Ülkemizde vergi yükünün büyük bir bölümünü, ekonomiye fiilen katkı sağlayan 
kesimler, yani, üretimde bulunanlar ve çalışanlar üstlenmiştir. Öte yandan, devlete borç verip, yüz
de 35'ler civannda reel faiz geliri elde edenler, vergi dışı bırakılmıştır. Rantiyecileri vergilendirip, 
kayıt içine alınmasına yönelik çaba gösterilmediğinden, ülkemiz, âdeta kayıtdışı ekonominin cen
neti haline gelmiş bulunmaktadır. Bunun çözümü için çaba sarf etmeyenler, bu ülke halkına büyük 
kötülük yapmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, tüm bu uygulamalar sonucu, bugün, ülkemizde oldukça bozuk bir ver
gi yapısı vardır. Hükümet, vergi adaletini gerçekleştirmeye yönelik düzenlemeler getirmemiştir. 
Vergi adaletinin önemli bir göstergesi olan dolaylı-dolaysız vergiler ayınmında 2003 malî yılı büt
çesi, önceki yıllar bütçelerinden daha olumsuz bir tabloyu yansıtmaktadır. Bir başka ifadeyle, 2003 
yılı vergi gelirlerinin yapısına baktığımızda, gelir ve servet üzerinden alınan vergiler, yani dolaysız 
vergiler oranının yüzde 32, mal ve hizmetler üzerinden alınan, yani dolaylı vergiler oranının ise 
yüzde 68 olduğunu görmekteyiz. 

2003 yılında söz konusu vergilerin sağlanmasında bazı tıkanıklıklann olması kaçınılmazdır; 
çünkü, savaşın özellikle turizm sektörünü olumsuz etkilemesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gelerinde yer alan illerimizde ortaya çıkması muhtemel ekonomik daralma, vergi gelirlerini ülke 
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çapında olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla, ülkemizde vergi gelirleri oluşumunda var olan den
gelerin yeniden gözden geçirilmesi, zorunlu hale gelmektedir. Harcama üzerinden alınan vergiler 
payının giderek artmasiL vergi adaletine uygun düşmemektedir. Bu uygulama, az kazananı çok, çok 
kazananı az vergilemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2003 malî yılı bütçesinin esas aldığı varsayımlardan 
hareket edersek, TEFE yıl sonu hedefi yüzde 17,4 ve yıl ortalaması da yüzde 23,9'dur; ancak, yılın 
ilk iki ayındaki enflasyon gerçekleşmelerinde, TEFE yıl sonu hedefi daha şimdiden tehlikeye düş
müştür. TEFE, Ocak 2033'te yüzde 5,6; Şubat 2003'te yüzde 3,1 oranında olmak üzere, iki aylık ar
tış ortalaması yüzde 8,9 olup, daha şimdiden 2003 yılı yıllık enflasyon oranını yanlamış bulunmak
tadır. Bu sapma, bütçede mevcut tüm denge ve büyüklükleri olumsuz yönde etkileyecektir. 

Bu bütçede, tarım, desteklenir olmaktan çıkarılmıştır. Doğrudan gelir desteği ödemesi için 
2003 malî yılı bütçesine konulan 500 trilyon liralık ödenekle, 2001 ve 2002 malî yıllarının arkasına 
düşülmüştür. 2002 yılında ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen 1,4 katrilyon lira doğrudan gelir 
desteğinden dolayı, çiftçiler, hükümetten, şu anda, alacaklı durumda bulunmaktadırlar. 2003 yılı 
tümü için, asgarî 3-4 katrilyon lira doğrudan gelir desteği ödeneği gerekmektedir. 

Ayrıca, hükümet, söz verdiği halde, çiftçilerin, Ziraat Bankası ve tanm kredi kooperatiflerine 
olan borçlarını ve faizlerini silmeyerek, onları, âdeta tefecilerin kucağına itmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2003 yılında kamu borcunun sürdürülebilirliğine imkân 
veren bir borçlanma politikasının izlenmesi kaçınılmaz olmasına karşılık, Irak savaşının Türkiye 
ekonomisi üzerinde yaratacağı olumsuzluğun da dikkate alınması, en azından borçlanma maliyet
lerinde ortaya çıkması muhtemel dalgalanmaların önlenmesine yönelik politikaların üretilmesi 
zorunlu olmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Koçyiğit. 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Devamla) - Hükümetin tutarsız ve istikrarsız politikaları sonucu, içborç 

faiz oranının yüzde 50'lılerden yüzde 75'lere doğru yükselmesi, doğal olarak, içborç stoku üzerine 
büyük baskı yaparak şişmesine neden olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, işsizlik oranı 2002'de yüzde 9,6 iken, 2003'te yüzde 11,4'e yükselmiştir. 
Elektriğin kilovat/s »ati 2002'de 9 sent iken, 2003'te 15 sente yükselmiştir. 
Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu bütçeyle, yatırımlara en az tutarda kaynak ayrılmıştır. En iyi 

yatırım insana yapılan yatırımdır. Beşerî yatırım, uzun vadeli bir yatırım olup, meyvesini uzun yıl
lar sonra vermeye başlar. 2002 yılında eğitim ve sağlığa yüzde 13 ödenek ayrılmışken, bu bütçe 
kanununda eğitim ve sağlığa toplam yüzde 11 oranında kaynak ayrılmıştır; bu tutar, çok yetersizdir. 

Tasarruf adı altında işçilere bu yıl ödenmesi gereken bir ikramiye tutarının 2004 yılına ertelen
mesi, kamu çalışanlarını oldukça zor durumda bırakacaktır. Hükümetin uyguladığı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Devamla) - Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koçyiğit. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okumyorum: 
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Aynntılı harcama programlan ve ödeneklerin kullanımı 
MADDE 8. - a) Bütçe Kanunlanna ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödenekler, Maliye Bakan

lığınca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranlan dahilinde kullanılır. 
Kamu kurum ve kuruluşlannın yıl içinde gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetler için büt

çelerinde yer alan ödeneklerin kullanımının önceden planlanabilmesi amacıyla ödenek kullanımının 
aynntılı bir harcama programına bağlanması Maliye Bakanlığı tarafından istenebilir. 

Maliye Bakanı tarafından ödenek kullanımının aynntılı harcama programına bağlanmasının 
uygun görülmesi halinde, belirlenen serbest bırakma oranlan üzerinde ve bu harcama programı 
dışında harcama yapılamaz. 

İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler, serbest bırakma oranlan ve ay
nntılı harcama programlan dahilinde, Kalkınma Planı ve Yıllık Programda öngörülen hedefleri ve 
hizmet önceliklerini göz önünde bulundurarak, tasarruf anlayışı içinde kullanmakla yükümlüdürler. 

b) Bütçelerin yatınm ve transfer tertiplerinden yardım alan bağımsız bütçeli kuruluşlar ile sos
yal güvenlik kurumlan, hizmetleri ile ilgili aylık harcama programlannı vize edilmek üzere en geç 
30/4/2003 tarihine kadar Maliye Bakanlığına gönderirler. Bu programlar Maliye Bakanlığınca vize 
edilmeden bütçelerin yatınm ve transfer tertibindeki ödenekler kullanılamaz. Kuruluşlar aylık uy
gulama sonuçlanm her ay Maliye Bakanlığına bildirirler. Maliye Bakanlığı, yapılan yardımın amacı 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını aylık harcama programını göz önünde bulundurarak kon
trol eder ve buna göre uygulamaya yön verir. 

c) Bütçe Kanunlanna ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerden; 
1. (2) ödenek türü altında yer alan ödenekler toplamının 1 katrilyon lirası ile vizeli kamulaştır

ma ödeneklerinin 80 trilyon lirası, 
2. Başbakanlık bütçesinin (900. -03. -3. -301. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 5 trilyon lirası 

ile (900. -03. -3. -391. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 10.5 trilyon lirası, Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı bütçesinin (111. -01. -3. -301. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 1 trilyon lirası, 
İçişleri Bakanlığı bütçesinin (900. -03. -3. -301. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 1 trilyon lirası 
ile (900. -03. -3. -306. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 1 trilyon lirası, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı bütçesinin (900. -03. -3. -306. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 10 trilyon lirası ile (900. 
-03. -3. -351. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 4 trilyon lirası, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin 
(900. -02. -3. -141. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 7.5 trilyon lirası, Hazine Müsteşarlığı büt
çesinin (920. -03. -3. -123. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 14 trilyon lirası, (920. -05. -3. -145. 
-900) tertibinde yer alan ödeneğin 33 trilyon lirası, (930. -10. -3. -383. -900) tertibinde yer alan 
ödeneğin 2.5 trilyon lirası, (930. -77. -3. -006. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 40 trilyon lirası ve 
(940. -06, -3. -451. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 2.5 trilyon lirası, Maliye Bakanlığı bütçesinin 
(114.-01. -3. -651. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 1 trilyon lirası, (920. -01. -3. -103. -900) ter
tibinde yer alan ödeneğin 50 trilyon lirası, (930. -08. -3. -352. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 6 
trilyon lirası, (930. -08. -3. -357. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 5 trilyon lirası, (930. -08. -3. -
365. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 2 trilyon lirası, (940. -03. -3. -426. -900) tertibinde yer alan 
ödeneğin 3 trilyon lirası ve (940. -06. -3. -451. -900) tertibinde yer alan ödeneğin 2 trilyon lirası, 

İptal edilmiştir. (2) ödenek türü altında yer alan ödenekler ile vizeli kamulaştırma ödeneklerin
den iptal edilen tutarlann sektör ve kuruluşlar itibanyla dağılımı bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 10 gün içinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenir. 

Bu işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı fazlalannı iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
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d) 26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanun ile bu Kanun uygulamaları dikkate alınarak her tür
lü bütçe ve muhasebe işlemlerini yapmaya ve yaptırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Ankara Millet
vekili Sayın Yakup Kepenek; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
değerli izleyiciler; 8 inci madde üzerinde, CHP Grubunun görüşünü açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bütçe harcamalarının belirli kurallara bağlanması ve bunların uygun bir 
zamanlamayla yürütülmesi doğaldır; ancak, kimi özel harcamaların niteliği, bu kurala birebir bağlı 
kalınmasını engellemektedir. Bunlar arasında, özellikle, araştırma ve geliştirme harcamalan, yurt 
dışından alınacak her türlü araç ve gereçler, kitaplar, bilgisayar donanımları ve programlan 
sayılabilir. Bu tür esnek harcama anlayışının iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi, bildiğiniz 
gibi, döviz kuru hızla değişmektedir ve ödenekler yıl sonuna kalırsa, anlamını, alım gücünü yitir
mektedir ve kuruluşlar, o zaman hizmet sunamaz hale gelmektedir, beklentilerini yerine 
getirememektedir. Maliye Bakanlığı, kamu hizmetinin pahalıya gelmemesi için döviz kuruna 
ödenekleri yedirmemeli ve bir an önce bu ödenekleri serbest bırakma yoluna gitmelidir. 

Buna bağlı olarak üzerinde durmak istediğim önemli bir konu var, o da şudur: Bildiğiniz gibi, 
geçen hükümet döneminde, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliğinin araştırma-geliştirme konusun
daki Altıncı Çerçeve Programına katılmayı kabul etmiştir. Yine, bilindiği gibi, Avrupa Birliği, Mart 
2000'de yapılan Lizbon zirvesinde, yakm gelecekteki bilimsel ve teknolojik gelişmelerde Avrupa 
yaklaşımı politikasını saptamış ve Avrupa araştırma alanı tanımlanarak şu programı, şu amacı sap
tamıştır, bilginize sunmak isterim. Avrupa Birliği, 2010 yılında, dünyanın en dinamik ve rekabet 
gücü en yüksek bilgi ekonomisi konumuna getirilecektir. Şimdi, bu amaç, Altıncı Çerçeve Prog
ramının amacıdır. Bu programa her üye ve aday üye gayri safî millî hâsılaları oranında katkıda 
bulunacaklardır. Türkiye'nin bu projeye toplam katkısının, gayri safî millî hâsılaya bağlı olarak, 250 
000 000-300 000 000 euro dolayında olacağı tahmin edilmektedir; ancak, bu yıla gelelim, bu yılın 
ödemesi 48 000 000 eurodur ve bunun ilk taksiti, 24 000 000'u şubatta ödenmeliydi; ancak, geçici 
bütçe gerekçesiyle bu ödeme yapılmadı, ileride faiziyle ödenecektir, ikinci olarak, bu paranın ikin
ci taksiti temmuz ayında ödenmek durumundadır ve Türkiye bu programın dışında kalmamalıdır. 
Şu nedenle kalmamalıdır: Bu program sonucu oluşacak olan 16 500 000 000 euroluk araştırma 
havuzundan Türkiye'nin yararlanması gerekiyor. Bu proje kapsamında, Türkiye'den, özellikle mal 
ve hizmet üreten firmalar, üniversiteler ve araştırma kurumlan ortak projeler üreterek ve Avrupa 
Birliğinden ortaklar edinerek, varlıklanm orada, Avrupa'da, yaratıcı bir ortamda kanıtlamak 
durumundadırlar, bunu yapabilirler. Bu projeyle, Türkiye'de üretici kesimlerin, mal ve hizmet 
üreticilerinin araştırma yapma bilincine varmalan sağlanabilir; bu nedenle, bu proje çok önemlidir. 

Şimdi, bu bağlamda, araştırma-geliştirme birimlerinin Avrupa piyasasına çıkmalan, orada ken
dilerini kanıtlamalan bir ilk olacaktır. Türkiye, araştırma-geliştirmede, futbolda, sporda yaptığı gibi, 
Avrupa ligine terfi edecektir -ki, bu arada, ulusal futbol takımımıza, gelecek haftaki İngiltere maçın
da basanlar diliyorum- Türkiye, bilimde ve teknikte, Avrupa ligine bu projeyle adım atacaktır. 
Bunun, sadece sayısal getirişi önemli değildir; yani, teorik olarak, 16 500 000 000 euroluk araştır
ma yapma şansımız yoktur, zayıftır; ama, araştırmanın miktanndan çok, nitelik önemlidir, araştır
mayı öğrenmek önemlidir ve bu anlamda, Altıncı Çerçeve Programı, Türkiye için, öğrenme 
sürecinin bir başlangıcı olacaktır; o nedenle bu projeyi çok önemsemek durumundayız. Sanayi ve 

- 5 9 2 -



T.B.M.M. B:57 27.3.2003 0 : 3 

sürecinin bir başlangıcı olacaktır; o nedenle bu projeyi çok önemsemek durumundayız. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmamda Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini 
söylerken şu noktaya değinmiştim: Bu tür projelerin başarısı her şeyden önce bir genel çerçeveye, 
bir ulusal uyanış, işbirliği ve eşgüdüm çerçevesine oturtulmak zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde 
basan şansı yoktur. 

Bu sırada, altıncı çerçeveye bağlı olarak, sorumluluk hükümetin üzerindedir. Biz, bunun iz
leyicisi olacağız, başarısının takipçisi olacağız ve umarım, bunu hep birlikte yapacağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek. 
Şahsı adına, Kars Milletvekili Sayın Selami Yiğit; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakika. 
SELAMI YİĞİT (Kars) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2003 yılı konsolide bütçe 

yatırımlarında, 2002 yılma nazaran reel bir düşüş söz konusudur. 2002'de gerçekleşen yatırım 6,8 
katrilyondur. 2003'te harcama hedefi ise 7,6 katrilyondur. Oransal olarak 2002 yılı yatırımlarının 
gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 2,5'ken, bu oran, 2003'te yüzde 2 olarak gerçekleşecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu yatırımlarında ortaya çıkan bu düşüşün yanında, 
son yıllarda yaşanan ekonomik krizden dolayı özel sektörde de ciddî bir yatırım düşüşü gerçekleş
mektedir. Dolayısıyla, 2003 yılı için hedeflenen yüzde 5'lik büyümeyi, bu şartlarda, yakalamamız 
pek mümkün görülmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz, programda 4 414 adet proje vardır. Bu 4 
414 proje için gerekli kaynak, 2002 fiyatlarıyla 166 katrilyon olarak hesaplanmaktadır. Oysa -
hepimizin de bildiği gibi- 2003 yılında yatınmlar için aynlan kaynak, sadece 7,6 katrilyondur. Kaba 
bir hesapla bu 4 414 projeyi gerçekleştirmek için, bizim 25 yıla ihtiyacımız vardır. Bu, çok karışık 
ve karmaşık bir durumdur. 

Ben, şimdi, hükümete soruyorum : Yatınm programlannı gerçekçi bir temele oturtacak 
mısınız? Proje stokunu azaltabilecek misiniz? Eğer azaltmayı düşüyorsanız, kısıtlannız nelerdir? 

Değerli arkadaşlanm, Devlet Planlama Teşkilatının 2003 yılı programında, zorunlu haller 
dışında, 2003 yılı içerisinde yeni proje teklifinde bulunulmayacağı öngörülmektedir. Oysa bu 
zorunlu hallerin ne olduğu açık olarak ortaya konmuş değildir. Yatınm programlanna, fayda-
maliyet analizinin yapıldığı bir proje değerlendirme sistemi getirmek gerekmektedir. Siz de, 
hükümet programında, bunu iddia ettiniz; ancak, bunu bütçede görmek mümkün değil. Bu amaçla 
-benim şahsî görüşüme göre- Devlet Planlama Teşkilatı yeniden yapılandınlmalıdır. Nitekim, 
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde oluşturulan yatınmlarla ilgili özel ihtisas komis
yonu raporunda bu yönde bir öneri yapılmaktadır. 

Öte yandan, projelerarası ödenek yatınmı ve ödeneği aktanlan proje eködenek aktanlmaması 
uygulaması, istisnaî durumlarda başvurulması halinde yararlı iken, bu uygulama istismar edilerek, 
hem toplumsal maliyetin artmasına hem de proje stokunun artmasına neden olmaktadır. 

Bir diğer eleştirim ise şudur: devlet Planlama Teşkilatının yıllık programı, bütçenin ardından 
belli olmaktadır. Bu durum, plan, yıllık program ve bütçe bağlantısını güçleştirmektedir. Yıllık 
program olmadan bütçenin tartışılması sağlıklı bir yol değildir. Ne yazık ki, Komisyon, bütçeyi, 
plan ve yıllık programdan kopuk bir şekilde görüşmek durumunda kalmıştır. Umanm, hükümet, bu 
konuda gerekli tedbirleri alır. 

Bu vesileyle, hepinizi selamlıyor, saygılar sunuyorum; sağ olun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yiğit. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; önergeyi gerekçesiyle birlik

te okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının "Ayrıntılı harcama programlan 
ve ödeneklerin kullanımı" başlıklı 8 inci maddesine aşağıda yer alan (e) bendinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa M.Ergün Dağcıoğlu 
Ankara Ordu Tokat 

M. Necati Çetinkaya Ünal Kaçır 
Elazığ İstanbul 

"e) 1. Savunma hizmetlerinin gerektireceği ilave ödenek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş 
bütçelerinde yer alan ödeneklerden Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen miktarlarda kesinti yap
maya ve bu ödenekleri Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak bir tertibe aktarmaya, bu tertipteki 
ödenekleri bu Kanun ile 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanundaki aktarmaya ilişkin sınırlamalara 
tabi olmaksızın Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlannda kullandırmak üzere ilgili bütçelere aktarmaya, 

2. Savunma hizmetlerinin gerektireceği ödenek ihtiyaçlannı karşılamak üzere, bu Kanun ile 
26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanundaki aktarmaya ilişkin sınırlamalara tabi olmaksızın kuruluş 
bütçeleri içinde programlar arasında aktarma yapmaya, 

3. Bu bendin 1 numaralı alt bendi uyannca kesilecek ödeneklerden bir kısmını ihtiyaç halinde 
göçmen ve mülteci giderlerinde kullandırmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir." 
Gerekçe: 
Irak sınınmızda meydana gelen gelişmeler karşısında ülkemiz savunmasına ilişkin giderler ile 

ülkemize yönelebilecek toplu nüfus hareketleri nedeniyle alınacak tedbirler çerçevesinde ortaya 
çıkacak ilave kaynak ihtiyaçlannı karşılamak üzere kuruluş bütçelerinden kesinti yapma konusun
da Bakanlar Kuruluna, buna ilişkin bütçe işlemlerini yapma konusunda ise Maliye Bakanına yetki 
verilmektedir. 

Aynca, bu aktarma işlemlerinin özelliği nedeniyle 1050 sayılı Kanunda yer verilen aktarmaya 
ilişkin sınırlamalara tabi olmaması öngörülmektedir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümetin katıldığı önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
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Gelir ve giderlerin izlenmesi, analitik bütçe sınıflandırması ve performans esaslı bütçe uy
gulaması 

MADDE 9. - a) Devletin tüm gelir |ve giderleri ile borç ve malî imkanlarının tespiti, takibi ve 
denetiminin yapılabilmesi amacıyla; genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, döner ser
mayeler, fonlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, il özel 
idareleri, bütçelerin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadî teşebbüs
leri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını, birbirleriyle 
olan borç ve alacak durumlarını, personele ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri Maliye Bakanlığınca 
belirlenecek esas ve süreler dahilinde vermekle yükümlüdürler. 

Maliye Bakanı bu bent kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan, her türlü malî işlemleri ile il
gili bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve borç 
ödeme imkanları üzerinde inceleme yaptırmaya, programlarına uygun harcama yapmayan ya da bil
gi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kurum ve kuruluşların bütçe ödenekleri ile il
gili gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan önlem
lerin uygulanmasını istemeye yetkilidir, i 

b) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, bütçe içi ve dışı fon
lar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumlan, bütçelerin yatırım ve transfer tertibin
den yardım alan kuruluşlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurul, üst kurul ve diğer kurum ve kuruluş
ların (kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) uygulayacakları analitik bütçe sınıflandırması ile muhasebe 
sistemi ve standartlarının belirlenmesine, bu sistem ve standartların geliştirilmesine ve birlikte veya 
ayrı ayrı uygulatılmasına ilişkin her türlü çalışmayı yaptırmaya ve pilot uygulama yapacak kurum 
ve kuruluşları veya bunlann«birimlerini tespite Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) Millî Eğitim Bakanlığında Yurtdışı Bursları, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsüne Yar
dım ve İşçi Ücretleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Süne ve Kımıl Mücadelesi Projesi, Karayol
ları Genel Müdürlüğünde Kaza Kara Noktalarının İyileştirilmesi ve İzlenmesi Projesi, Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde Seyranbağlan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi Hizmetleri ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri faaliyetlerinde performans esaslı bütçe uygulamasının gerçekleştirilebilmesi bakımın
dan; sözkonusu faaliyet alanlan için tahsis edilen ödeneklerin kullanımında yeni usul ve esaslar tes
pit etmeye, münhasıran bu faaliyetlere ilişkin malî mevzuatın uygulanması konusunda düzen
lemeler yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN - 9 uncu madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Millet
vekili Akif Hamzaçebi; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 

Sayın Hamzaçebi, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; harcamalara ilişkin bir maddeyi şimdi görüşeceğiz. Tabiî, harcama deyince hep ak
lımıza bütçe içerisinde yer alan ödeneğin ilgili amaçlar için harcanması geliyor. Ben, daha değişik 
bir harcama üzerinde duracağım; yine, bir kamu harcaması; ama, bunu bütçe içerisinde 
göremiyoruz: Vergi harcamalan. 

Vergi harcaması, devletin vergi sistemi yoluyla vazgeçtiği gelirler yoluyla, yapılan harcamadır. 
Devlet, bazı harcamalan topladığı vergilerle karşılar; ama, bazı harcamalan da, o alandan vergi al
mamak suretiyle yapar; bunlan bütçede göremeyiz. Bunlar vergi sisteminde, istisnalar, muafiyetler, 
indirimler veya teşvik dediğimiz diğer araçlar yoluyla yer alır. Düşük vergi oranı olabilir, vergi er-
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telemesi olabilir, bütün bunlar vergi harcamasının şekilleridir. Doğrudan harcamalar, söylediğim 
gibi, bütçe içerisinde yer alır; ama, vergi harcamaları, maalesef, Türkiye'de bütçe içerisinde yer al
mıyor. Vergi harcaması Türkiye'de, belki, son yıllarda ortaya çıkan bir kavram; ama, diğer gelişmiş 
ülkelerde 1960'lardan itibaren ortaya çıkan ve giderek bu ülkelerin bütçe sistemlerinde yer alan bir 
kavramdır. 

Vergi harcaması bütçede gözükmediği için, yapılan bu harcamalardan -istisnalar ve teşvikler; 
hangi yolla olursa olsun- kimlerin yararlandığını veya yasa koyucunun amaçladığı hedefin yerine 
gelip gelmediğini ölçmek genellikle mümkün olmamaktadır. Genellikle, devletin,' vergi teşvikleri 
yoluyla karşıladığı harcamaların amacına ulaşıp ulaşmadığı konusunda kamuoyunda ciddî tereddüt
ler vardır. Hakikaten, vergi sistemi, bir konuya teşvik getiriyorsa, bu teşvik amacına ulaşıyor mu; 
bu, belirli değildir. Kamuoyu bu konuda doğru bilgilendirilm emektedir; çünkü, devletin elinde bu 
konuda yeteri kadar veri yoktur. Bunun ölçülmesi gerçekten son derece zordur, o nedenle bu tered
dütler hep olur. 

Örneğin, Türkiye'de 4325 sayılı kalkınmada öncelikli yörelerdeki vergi teşviklerini düzenleyen 
bir kanun vardır. Bu kanun, bu bölgelerin ihtiyaçlanna uygun olarak, gerçekten, iyi hazırlanmış bir 
kanundur; ama, bu kanunla getirilen teşvikler, istenilen amacı sağlamış mıdır; bu, çok net değildir. 
Hatta, istenilen amacı sağladığı konusunda elde yeteri kadar kanıt yoktur. Örneğin, serbest bölgeler. 
Serbest bölgeler, bir dönem, Türkiye için, orada sağlanan vergi teşvikleri yoluyla yabancı ser
mayenin çekileceği ve burada yabancı sermayenin yapacağı yatırımlarla istihdamı artıracağı ve Tür
kiye'nin ihracatına katkı sağlayacağı bölgeler olarak planlanmıştı ve bu amaçla da, serbest bölgeler
de, Türkiye Cumhuriyeti önemli vergi teşvikleri verdi. 

Peki, serbest bölgelerde durum nedir -serbest bölgeyi bir örnek olarak veriyorum, onu tartışma 
amacıyla söylemiyorum- serbest bölgelerde 11 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardır. Bu 11 mil
yar dolarlık ticareti, yurt dışından serbest bölgeye, serbest bölgeden yurtdışına veya Türkiye'den 
serbest bölgeye, serbest bölgeden Türkiye'ye yapılan ticaretin toplamı olarak alırsak; bunun sadece 
yüzde 18'i ihracattır, yüzde 82'si diğer saydığım üç tür ticarettir, ihracat olmayan ticarettir. Demek 
ki, serbest bölgelere biz bu kadar önemli vergi teşviki vermiş olmamıza rağmen, burada, şüphesiz, 
yatırım yapan yabancı sermaye de olmuştur, yerli müteşebbis de olmuştur; ama, sonuçta, ortaya 
çıkan tablo, 11 milyar dolarlık ticaret hacminin sadece yüzde 18'inin ihracat olduğu yönündedir. 
Demek ki, ortaya çıkan bu rakamın kabaca vermiş olduğu sonuca göre, serbest bölgelerdeki vergi 
teşvikleri amacına ulaşmamış. 

Bir başka örnek: Türkiye'de, bir dönem -halen devam ediyor aslında, belki eskisi kadar, o öl
çüde değil; ama, halen devam ediyor- LPG'nin, önemli ölçüde mutfakta ve kısmen de sanayide kul
lanılıyor olması nedeniyle vergi son derece düşük tutulmuştur; litrede veya kilogramda 1 600-1 700 
lira kadar bir vergi vardı; 2001 yılına kadar, 2001 yılı ortalarına kadar vergi bu düzeydeydi. Mut
fağın ve sanayiin teşviki veya sübvansiyonu amacıyla yapılmış olan bu düzenleme, o zaman, hiç 
hesapta olmayan bir başka sektörü yarattı, otogaz sektörünü; araçlar, süratle, benzinden otogaza 
dönmeye başladı. Bu, taksilerle sınırlı kalmadı; belki onun sosyal yönden açıklaması olabilir, o 
önemli değil; ama, çok lüks araçlar, cipler, çok büyük araçlar dahi otogaza dönmeye başladı. Sonuç
ta, o da, diğer akaryakıt ürünleri gibi ithal edilen bir üründür; ama, onun üzerine devlet vergi koy
muyor. Neden; mutfakta kullanılıyor, sanayide kullanılıyor, ucuz kullanılsın diye; ama, planlan
mayan bir başka,alan doğuyor. 
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Vergi harcamalarının amacına ulaşıp ulaşmadığı, gerçekten kuşkuludur. Doğru olan nedir; ger
çekten, daha önceki maddelerin birinde yapmış olduğum konuşmada, bir kamu harcama reformun
dan, kamu malî yönetimi reformundan söz ettim. Bu reformun esası, bütçe sürecinin değiştiril-
mesiydi; bütçenin, kamuoyuna, topluma ve karar alıcılara doğru kararlar almasını sağlayacak şekil
de yeterli verilerle donatılmış olmasıdır. Bütçe, eğer bu şekilde hazırlanıyorsa, gerçekten, bir kamu 
harcama reformunu yapmışız demektir. Bu harcama reformunun bir parçası da, bu sözünü ettiğim 
vergi harcamalarının bütçe içerisinde rakamlandmlmış olarak yer almasıdır. Yani, devlet, vergi teş
vikleri yoluyla ne kadarlık bir vergi almaktan vazgeçtiğini rakamlandırarak bütçeye bağlamalıdır. 
Vazgeçilen bu vergiler nedeniyle, tahsil edilmesinden vazgeçilen bu vergiler nedeniyle, ne kadarlık 
bir hâsıla sağlanmıştır, ne kadarlık bir yatırım yapılmıştır veya ne kadarlık bir sosyal amaç güdül
müş ve ne kadarlık bir sosyal amaç gerçekleştirilmiştir; bunların ölçülmesi ve bütçeye bağlanması 
gerekir. 

Bu, bizde yeni bir kavram; Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün bu konuda başlat
mış olduğu çalışmalar vardır; ancak, gelişmiş Batı ülkelerinde, hakikaten, bu, 1960'lara kadar 
gidiyor. Bu uygulama, 1960'larda, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleriyle başlamıştır. Bu, bu 
saydığım iki ülkeyle birlikte diğer birçok ülkede bütçe sürecinin bir parçası olarak düşünülmüştür. 
Hemen hemen Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda, OECD ülkelerinin birçoğunda vergi har
camaları yıllık veya en azından iki yıllık, üç yıllık periyotlarla hazırlanmakta ve bütçenin bir par
çası olarak veya bütçenin yanında aynca bir teknik belge olarak ilgili parlamentolara, ilgili yasama 
organlarına sunulmaktadır. 

Avusturya ve Almanya, çok daha farklı bir uygulamayla, sadece vergi harcamaları değil, doğ
rudan harcamalar yoluyla yapılan teşvikleri de kapsayacak şekilde ayrı bir rapor hazırlamaktadır; 
sübvansiyon raporu hazırlayıp, bunu, bütçe sürecine bağlı kılarak, kendi yasama organlarının bil
gisine sunmaktadır. Bazı ülkeler, bunu, doğrudan doğruya bütçe sürecine bağlı kılmayabiliyor; ama, 
mutlaka düzenleyip, yine, yasama organının veya kamuoyunun bilgisine sunuyor. 

Ben, bu madde vesilesiyle, kamu harcama reformunun, "vergi harcaması" dediğimiz, devletin 
vazgeçtiği vergiler yoluyla teşvik etmek istediği alanlardaki faydanın, hâsılanın ne olduğunun öl
çülerek bütçeye eklenmesi ve bütçenin, bu şekilde, saydam devletin bir parçası, bütçesi olması için 
bu konudaki görüşlerimi ifade etmek istedim. 

Çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 

Başka söz talebi?.. Yok. 
Önerge yok. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Kamu haznedarlığı 

MADDE 10.- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, 
belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumlan, bütçelerin yatırım ve transfer tertibinden 
yardım alan kuruluşlar, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, 
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu maddede sayılanlann bağlı ortaklıklan, müessese ve işletmeleri ile 
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birlikleri (kamu bankaları, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve 
bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıklan hariç) kendi bütçeleri veya tasarruf
ları altında bulunan bütün kaynaklarını T.C. Merkez Bankası veya muhabiri olan T.C. Ziraat Ban
kası nezdinde kendi adlarına açtıracakları Türk Lirası cinsinden hesaplarda toplarlar. 

Bu kurumlar tahakkuk etmiş tüm ödemelerini bu hesaplardan yaparlar. 
Kamu kaynaklarının bu madde hükmüne aykın şekilde değerlendirilmesinden elde edilen 

nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir. 
İlgili kamu kurum ve kuruluşlannın yetkilileri ile saymanlar, yukanda bahsi geçen hükümlerin 

yerine getirilmesinden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. 
Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslan belirlemeye, kaynaklar, kurumlar ve ban

kalar itibanyla istisnalar getirmeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye 
Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan yetkilidir. 

BAŞKAN - 10 uncu madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İstan
bul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; kamu haznedarlığı, aslında, devlet için olması gereken bir düzenleme. Kamunun çeşitli 
alanlarda olan kaynaklannın bir yerde toplanması, bunlan Hazinenin kontrol etmesi kadar güzel bir 
şey yok. Bizim de destek verdiğimiz ve uygun gördüğümüz bir uygulama; ama, bu uygulamanın 
bütçe kanununda yer alması doğru bir uygulama değil. Bakınız, bu uygulama daha önce bütçe 
kanununda yer almasına karşın, il özel idareleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu Anayasaya aykınlık 
nedeniyle dava açtı ve bu davalar Anayasa Mahkemesinde görüşüldü. Anayasa Mahkemesi, bütçe 
kanunlannda bu tür düzenlemeler yapılamayacağı gerekçesiyle bu yasayı iptal etti. 

Bakın, iptalde kullandığı cümle aynen şöyle: "Anayasada, biri birinden tamamen ayn ve 
değişik biçimde düzenlenen bu iki yasalaştırma yönteminin doğal sonucu olarak, birinin konusuna 
giren bir işin ötekiyle ilgili yöntemin uygulanmasıyla düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kaldınl-
ması olanaklı değildir." 

Değerli arkadaşlar, Anayasamızın 161 inci maddesinde "bütçe yasalanna, bütçeyle ilgili ol
mayan hükümler konulamaz" diye açık bir düzenleme getirilmiş durumda. Değerli arkadaşlar, 
bunun temel nedeni de şu: Bütçe yasalan, bir yıllık yasalardır, hükümetin uygulamalannı gösterir 
ve bir yıllık uygulama sonunda o bütçe işlevini tümüyle kaybeder; ama, bütçe yasalanyla, sürekli 
yürürlükte olan yasalarda değişiklik yaptığınız takdirde, o yasalardaki hükümleri askıya almış ve bir 
yıl süreyle uygulamamış oluyorsunuz. 

Acaba, hükümetler niçin bu tür uygulamalara başvururlar? Grup Başkanvekilimiz Sayın Oğuz 
Oyan'ın da belirttiği gibi, bu düzenleme sadece bu yasayla getirilmiş bir uygulama değil, daha ön
ceki hükümetler de buna benzer uygulamalar getiriyorlardı; ama, daha önceki hükümetlerin şöyle 
bir sorunu vardı: Daha önceki hükümetler koalisyon hükümetleriydi, çok ivedi düzenlemeleri ken
di aralannda uzlaşarak rahatlıkla Parlamentoya getiremiyorlardı; ama, bütçe yasalanna hüküm 
koyarak bu sorunu aşmak istiyorlardı. Değerli milletvekilleri, şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisinin 
365 oyu var. Anayasaya aykın düzenlemeler yapmak yerine, 365 oy ve bizim de desteğimizle, kamu 
haznedarlığını, niçin, acaba, güzel bir yasayla düzenleyip, Parlamentoya getirmiyoruz?! Eğer, bunu 
yapmadığımız takdirde, Anayasaya aykın olduğunu bile bile, Anayasayı ihlal eden bir maddeyi, bir 
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yasayı, bir hükmü Parlamentodan geçiriyoruz. Aramızda anayasa hukuku hocalan var, hukukçular 
var. Hiçbir parlamenterin, Anayasaya aykırı olduğunu bildiği bir hükmü, Anayasa Mahkemesinin 
iptal ettiği daha önceki bir düzenlemeyi, sanki, Anayasa Mahkemesi hiç böyle bir karar vermemiş 
gibi buraya getirmenin doğru bir uygulama olmadığını belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, az önce, bütçelerin bir yıllık olduğunu belirtmiştim. Bütçe yasalarının 
diğer yasalardan çok daha farklı bir özelliği var; bütçe tasarılarının nasıl yasalaşacağı Anayasada 
belirtilmiştir; ama, diğer tasarıların nasıl yasalaşacağı Anayasada düzenlenmemiştir; bu taşanlarla 
ilgili olarak, Meclis İçtüzüğü, nasıl düzenleneceğini, görüşmelerin nasıl yapılacağını belirlemiştir; 
dolayısıyla, iki ayn kurum, iki ayn hukukî çerçeve içerisinde düzenlenmesi ve Parlamentoya getiril
mesi gereken taşanlarda, sanki, Meclis İçtüzüğü yokmuş gibi ve diğer yasalar da, sanki, bütçe 
yasasında öngörülen prosedüre tabi imiş gibi, burada bir işlem yapıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bütçe yasasına genel yasalarda yer alması gereken hükümlerin konul
masına engel olan en önemli düzenlemelerden birisi de, bütçe yasalanyla ilgili olarak, Sayın Cum
hurbaşkanının geri gönderme hakkının bulunmamasıdır; Sayın Cumhurbaşkanının, diğer yasalan 
Parlamentoya geri gönderme hakkı varken, bütçe yasalanyla ilgili böyle bir yetkisi yok; dolayısıy
la, biz, bir anlamda, Sayın Cumhurbaşkanın, herhangi bir maddeyle, genel düzenleme çerçevesinde 
yapılan bir uygulamayı geri göndermemesi şeklinde bir görüşü burada yasalaştırmış oluyoruz. 

Bir başka aykınlık gerekçesi şu: Bütçe yasa tasanlannda, gelir azaltıcı veya gider artıncı tek
liflerde bulunamıyoruz; Anayasaya göre, Meclis Genel Kurulunda, böyle bir teklifte bulunulamaz; 
ama, şimdi "kamu haznedarlığı" dediğimiz bir olayda, örneğin, Sosyal Sigortalar Kurumu, aylık 2 
trilyon liranın üzerindeki faiz gelirinden vazgeçecek, bunun yerine, bu parayı, Ziraat Bankasında, 
sıfır faizli bir hesaba yatıracak; Bağ-Kur aynısını yapacak, Emekli Sandığı aynısını yapacak, il özel 
idareleri aynısı yapacaklar. 

Peki, bu kurumlar faiz gelirlerinden vazgeçtikleri zaman, bu kurumlann işlevi, görevi, acaba, 
Ziraat Bankasını kurtarmak mı, Ziraat Bankasının açıklannı kapatmak mı? Elbette, böyle olmaması 
lazım; ama, şimdi, bu kurumlann uğradığı faiz kayıplannın, bu kurumlara iade edilmesi gerektiğine 
dair, biz, bütçede nasıl bir değişiklik önereceğiz? Gelir artışı veya gider artıran bir değişiklik öner
gesi veremiyoruz. O zaman, bu çerçevede, bunu da değerlendirme şansımız, maalesef, olmuyor. 

Değerli milletvekilleri, bütçe yasasının bir diğer özelliği daha var. Anayasaya göre, bütçe 
üzerinde kanun hükmünde kararname dahi çıkanlamaz; ama, diğer yasa uygulamalannda, bunu 
yapmak mümkün. Bu kadar farklı hukuk normlan olan bir bütçe yasası ile çok farklı hukuk norm-
lan olan genel yasanın bir arada görüşülmesinin aykınlığı, bütün açılardan açık. 

Bu madde uygulamasıyla ilgili olarak da il özel idarelerinin yapmış olduğu Anayasaya ay
kınlık, yine, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu yasa çıktığı zaman da, yine, baş
vurular olacak; önce Danıştay'a, Danıştay'dan tekrar Anayasa Mahkemesine gidecek ve yine bu 
yasalar iptal edilecek; ama, ben eminim ki, iptal edilen bu hükümler, Anayasaya aykınlık taşıyan bu 
hükümler, önümüzdeki yıl, yine, bütçe görüşmeleri yapılırken, yine, buraya gelecek ve biz, yine, 
burada görüşeceğiz. 

Benim Sayın Bakandan, özellikle, istirhamım şudur: 365 oyluk bir Parlamento desteği var. 
Anayasaya aykın uygulamalar yapmaktan özenle kaçınalım. Bu maddeleri, nonnal yasalarla 
yapalım, buraya getirelim; her yıl görüşmek yerine, biz, sadece, bütçeyi görüşelim, sağlıklı bir 
görüşme yapalım ve dolayısıyla, Anayasaya aykın düzenlemeler yapan bir Parlamento olmaktan da 
kurtulmuş olalım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, teşekkür ediyorum. 

Başka söz talebi?.. Yok. 

Önerge yok. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 

Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler 

MADDE 11. - a) Personel Giderleri Ödeneği: 
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin yet

meyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının gerektirdiği harcamalar için 100. -Personel Gider
leri ile ilgili tertiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin (930. -08. -3. -351. -900) tertibindeki ödenek
ten aktarma yapmaya, 

b) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği: 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930. -08. -3. -353. -900) tertibindeki ödenekten, 2003 Yılı Prog

ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyularak, 2003 Yılı 
Yatırım Programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların 
hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve 
programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kullanıl
mak üzere sözkonusu projelere ilişkin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya, 

c) Kur Farklarını Karşılama Ödeneği: 
Yurt dışında kuruluşu olan genel bütçeye dahil dairelerin (3) ödenek türünde olup, 610,620 ve 

710 aynntı kodlanna gider kaydedilecekler hariç, (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertiplerde yer 
alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması gereken ödenekleriyle, genel büt
çeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacaklan ödemelere ilişkin 
ödeneklerin yabancı para karşılıklannı sabit tutmak ve 31/12/2002 tarihindeki kurlar ile transfer 
anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinin (930. -08. -3. -
352. -900) tertibindeki ödenekten ilgili kuruluşlann hizmet programlannda mevcut ilgili tertiplere 
aktarma yapmaya, 

d) Yedek Ödenek: 

Maliye Bakanlığı bütçesinin (930. -08. -3. -356. -900) tertibindeki ödenekten, bütçelerin mev
cut veya yeniden açılacak (1) ve (3) ödenek türü (Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan transfer 
tertipleri hariç) altındaki tertiplerine, çok acil ve zorunlu hallerde Yüksek Planlama Kurulu Karan 
alınmak kaydıyla (2) ödenek türü altındaki tertiplere aktarma yapmaya, 

e) İlama Bağlı Borçlan Karşılama Ödeneği: 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930. -08. -3. -361. -900) tertibindeki ödenekten genel bütçeye 

dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilama bağlı borçlannı karşılamak maksadıyla gerektiğinde 
kuruluş bütçelerinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarma yapmaya, 

f) Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği: 

26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen mahkeme harçlan, 
belirli satış aidatı ile oranı kanunla saptanmış ödenti ve ikramiyeleri karşılamak maksadıyla (mah
keme harçlannda ödeme emri beklenmeksizin ödenmek ve derhal Maliye Bakanlığından gerekli 
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ödenek talep edilmek kaydıyla) genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin mevcut veya 
yeniden açılacak tertiplerine Maliye Bakanlığı bütçesinin (930. -08. -3. -362. -900) tertibindeki 
ödenekten aktarma yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

11 inci maddeyi odlarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
DPT etüt ve proje ödenekleri 

MADDE 12. - Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı bütçesinin; 
a) (111-01-2-001-300) tertibindeki ödenekten bir kısmını Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşar

lığınca gerekli görülen hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla, büt
çelerin ilgili tertiplerine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı aynı amaçlarla il özel idarelerine, iktisadî devlet teşekkül
lerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

b) (111-01-3-301-900) tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin prog
ram ve projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

BAŞKAN -12 nci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İstanbul 
Milletvekili Sayın Birgen Keleş; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA BİRGEN KELEŞ (İstanbul) - Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 12 nci maddeye ilişkin olarak, Cumhuriyet Halk Partisi 
adına söz almış bulunuyorum ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Bütçeler, aslında, Millet Meclisinin hükümetleri denetlemesinin en etkin araçlarıdır; ama, özel 
nedenlerle, bizim, bu yıl gerekli vakit de ayırmayarak, bu işi sıkışık bir düzene getirerek denetleme 
görevimizi tam olarak yaptığımızı söylemek, ne yazık ki, mümkün değildir. Oysa, son yıllarda Tür
kiye'de bütçeler eğitim, sağlık gibi temel alanlara kaynak ayırmayan, iç ve dış borç faiz ödemelerini 
ve personel ödemelerini yapan, Türkiye'nin geleceği açısından ve içinde bulunduğumuz koşulların 
iyileştirilmesi için yaşamsal önemi olan yatırımları gözardı eden belgeler haline gelmişlerdir ve bu 
bütçelerin hepsi de ödenekler ile gelirler arasındaki büyük farkı, giderek artan oranda borçlanarak 
kapatmayı öngörmüşlerdir. Böyle bir yaklaşımın ve anlayışın, Türkiye'yi ne duruma getirdiği de 
hepimizin malumudur. O nedenle, bu dönem Parlamentosuna, ben, bu kısırdöngüyü kırmak için 
büyük bir sorumluluk düştüğü kanısındayım. 

12 nci madde, Devlet Planlama Teşkilatının etüt ve proje giderlerine ilişkindir. Birinci kısmın
da, hizmet, etüt ve projelerle ilgili ,olarak hizmet alımı için, Maliye Bakanına, ilgili tertiplere kay
nak aktarma yetkisi verilmektedir. Bunlar, başka kuruluşlar, kamu kuruluşları veyahut da yerel 
kuruluşlar da olabilmektedir. İkinci kısmında ise, kalkınmada öncelikli yörelere planlama ödeneğin
den, proje ve programlarını desteklemek üzere, yine, kaynak aktarılması ve bundan da, Maliye 
Bakanının sorumlu olması hükme bağlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, birinci kısımdaki etüt ve proje giderlerine gelince: Daha önce, bir 
vesileyle, asıl etüt ve projelerin, en iyi şekilde, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılacağını 
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belirtmiştim. Nitekim, Türkiye'de zaman zaman kamu kuruluşlan, çeşitli bakanlıklar, belli araştır-
malan ve çalışmalan yapmalan için uluslararası firmalara başvurmaktadır. Bu firmalar da gelip 
Planlama Teşkilatından bilgi almaktadırlar ve bu aldıklan bilgiyi, ülke koşullannı bilmeden, ül
kedeki o alandaki gelişmeleri çok iyi kavramadan ve ülkenin ileriye dönük hedeflerini çok iyi bir 
şekilde saptamadan değerlendirmektedirler. Planlama Teşkilatında ise, hem bulunan uzmanlann bil
gisi, birikimi, eğitimi bu tür çalışmalan yapmaya yeterlidir hem de gerekli bilgi hem mevcuttur hem 
de kamu kuruluşlanndan, özel kesimden bu bilgileri alacak yetkileri vardır. 

Projelere kaynak aktarmaya gelince: Örneğin, geçen yıl, 562 projeye kaynak aktanlmıştır; 1,5 
katrilyonluk kaynak 562 projeye aktanlmıştır. 

Değerli arkadaşlanm, kuşkusuz, kalkınmada öncelikli yöreleri düşünmek ve bunlarla ilgili plan 
program yapmak, Devlet Planlama Teşkilatının görevleridir; ama, bölük pörçük projelere kaynak 
aktarmak, Devlet Planlama Teşkilatının asıl işlevi değildir. 

Devlet Planlama Teşkilatının asıl işlevi, Türkiye'ye kalkınma hamlesini yaptırmaktır; ama, ne 
var ki, Türkiye'de, son yıllarda hazırlanan programlarda amaç, büyümeyi sağlamak, enflasyon 
oranını aşağıya çekmek ve faizdışı fazla vermek olarak tanımlanmaktadır. Oysa, kalkınmanın 
yapılabilmesi için amaç, kalkınma olmalıdır; amaç, sanayileşme olmalıdır; amaç, işsizliğin gideril
mesi olmalıdır; amaç, gelir dağılımındaki aksaklıklann giderilmesi olmalıdır. 

Kuçkusuz, şimdi, iktidar partisinden arkadaşlanm veyahut da Maliye Bakanımız çıkıp, bu 
kelimelerin kullanıldığı cümleleri bulabilir programlarda; ama, değerli arkadaşlanm, önemli olan, 
bu kelimelerin ne derece yaşama, ne derece politikalara yansıdığıdır. 

Eğer, siz, bir yandan sanayileşmeden bahsediyor, öte yandan da elinizdeki sanayi kuruluşlannı 
"özelleştirme" adı altında felce uğratıyorsanız; eğer, siz bir yandan kalkınmadan bahsediyor, öte 
yandan yatınmlannızı bir önceki yıla nazaran yüzde 50 oranında azaltıyorsanız; yatırımlarda katril
yonlarca indirimi göz kırpmadan hemen yapıyor, bir çırpıda 600 projeyi gündem dışına, program 
dışına atıyorsanız, o zaman, bu konularda çok ciddî olduğunuz söylenemez. 

Bakın, bugünkü bütçede 11 katrilyon olan, daha önce düşünülen yatınmlar, önce 9'a, sonra 7 
katrilyon 600 trilyona indirilmiştir; ama, bu, gene de bu haliyle yüzde 50 azalma demektir. Çünkü, 
içindeki 2 katrilyon 300 trilyon lira aynî dış kredilerdir ve aynî dış krediler bir önceki senenin 
yatınm büyüklüğünün içerisinde yoktur. Dolayısıyla, sabit fiyatlarla bir önceki yatırımlan bu yılla 
karşılaştırdığımızda azalma yüzde 50'dir. Üstelik projeler, programlara, ciddî bir değerlendirme 
yapılmadan konulduğu gibi, gene birbirleriyle olan bağlantılan ve politikalarla olan ilişkileri ciddî 
olarak incelenmeden çıkanlabilmektedir. Bu durumda, gerçekten kalkınmada, gerçekten gelir 
dağılımını düzeltmekte, işsizliği azaltmakta niyetli olduğunuzu söylemek mümkün değildir. 

Bakın, kullanılan tabirler bile önemlidir. Büyümeden bahsediliyor mevcut programlarda. Oy
sa, büyüme, -mevcut yapı korunarak gelişme demektir. Kalkınma, ekonomik yapıyı değiştirerek, 
gelişmiş ülkelerin yapısına kavuşarak gelişme demektir. İkisinin de birbirinden çok farklı anlamı 
vardır ve ikisinin de birbirinden çok farklı politikalan beraberinde getirmesi söz konusudur. 

Türkiye, eğer, şorunlannı aşacaksa önce -ki, sorunlannın çok olduğu hepimizin malumudur-
belli hedeflere ulaşacaksa ve Avrupa Birliği gibi bir toplulukla bütünleşmeyi sağlayacaksa, o tak
dirde, bu konulara olan bakış açısını değiştirmek zorundadır. Bir defa, yaptığı çalışmalan ciddiye 
almalıdır ve; neden aksadığını mutlaka tespit edip, bunu tamir etme, bunu telafi etme yolunu 
aramalıdır. 
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Bakın, geçen sene bile, örneğin, harcamalar ile gelirler arasındaki fark artmıştır. Harcama 
kalemleri yüzde 15 artmıştır, gelirler de artmıştır; ama, buna rağmen, bütçe açığı 39 katrilyonu bul
muştur; oysa, öngörülen miktar 26 katrilyondur. 

Değerli arkadaşlarım, yine, gerçekleşmelerin hedeflere yakın olması fevkalade önemlidir, eğer 
ciddî olarak bir plan, program hazırlıyorsanız. Yine, eğer, Avrupa Birliğiyle buluşmak gibi bir 
hedefiniz varsa, onun politikalarım benimseyeceğiniz için, ekonomiyi ve toplumun çeşitli kesim
lerini buna hazırlamanız lazım. Bakın, 500 trilyon lirayla -doğrudan gelir desteği o da; üretimi teş
vik etmeyen, üretimle bağlantılı olmayan bir destektir- işçileri karşı karşıya bırakıyorsunuz. Oysa; 
bütünleşmeyi, birleşmeyi düşündüğünüz Avrupa Birliğinde, tarım üreticileri, müthiş sofistike önlem
lerle ciddî bir şekilde korunmaktadır. Peki, tam birleşme sağlandığı zaman, sizin, tarım üreticilerinin 
ne yapacağını sanıyorsunuz? Ben, size, ne yapacağını söyleyeyim: Hepsi rekabet edemedikleri için, 
büyük kentlere göç edeceklerdir ve varoşlarda yerleşip, marjinal işler bulma çabasına gireceklerdir 
ve böyle bir düzende de, ne sosyal düzeni düzeltmek mümkündür ne ekonomiyi kalkındırmak müm
kündür ne de zabıtayla ilgili olayları kontrol altına almak mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, hem üretimle, yatırımla ilgili olarak hem inanılmaz boyutlara ulaşan iç 
ve dışborçluluğu kontrol altına almasıyla ilgili olarak bu Meclise düşen büyük görevler vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Keleş, konuşmanızı toparlayabilir misiniz. 
BİRGEN KELEŞ (Devamla) - Tabiî. 
Bunun için ama, bizim, her şeyden önce planı, programı, bütçeleri ciddiye almamız lazımdır. 

Ondan sonra da, kaynaklarımızı artırmanın yolunu hep birlikte arayıp, bunları, en verimli şekilde 
kullanmayı başaracak sistemleri geliştirmemiz lazımdır. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Keleş. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER . 
1. - Genel Kurulu ziyaret eden Hindistan Büyükelçisi ve beraberindeki heyete, Başkanlıkça 

"Hoş geldiniz" denilerek, Hindistan ve Türkiye arasındaki dostluğun ve kardeşliğin ilelebet devam 
etmesi temennisinde bulunulması 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda, Hindistan Büyükelçisi ve beraberindeki 
heyet bulunmaktadır. Kendilerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına "hoşgeldiniz" diyor, (Alkış
lar) Hindistan ve Türkiye arasındaki dostluğun ve kardeşliğin ilelebet devam etmesini temenni 
ediyorum. 

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - 2003 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2001 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/530,1/531, 1/280, 
3/87, 3/89, 3/90, 1/281, 3/88) (S.Sayıları: 76, 77, 78, 79) (Devam) 

C) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
L- 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) 

(S.Sayısı: 76) (Devam) 

- 6 0 3 -



T.B.M.M. B : 5 7 27 .3 .2003 0 : 3 

BAŞKAN - Madde üzerinde başka söz talebi?..Yok. 

Önerge yok. 

12 nci maddeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 12 nci madde 
kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yatınm harcamalan 

MADDE 13. - a) Yıllık programlara ek yatınm cetvellerinde yer alan projeler dışında herhan
gi bir projeye yatınm harcaması yapılamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak 
verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere 2003 yılında başlanabilmesi için, proje veya işin 
2003 yılı yatınm ödeneği, proje maliyetinin % lO'undan az olamaz. Bu oranın altında kalan proje 
ve işler için gerektiğinde projeler "2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlen
mesine Dair Karar" hükümlerine uyulmak ve öncelikle kurumlann yatınm ödenekleri içinde kal
mak suretiyle revize edilebilir. 

Silahlı Kuvvetler bütçesinin programlannda (1) ödenek türü içinde yer alan savunma sektörü, 
altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle, NATO altyapı yatınmlannın gerektirdiği inşa ve tesisler ve bun
lara ilişkin kamulaştırmalar ile stratejik hedef planı içinde yer alan alım ve hizmetler Devlet Plan
lama Teşkilâtı Müsteşarlığının vizesine bağlı olmayıp, yıllık programlara ek yatınm çizelgelerinde 
yer almaz. 

b) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin yatınm programında ödenekleri top
lu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onanm, idame-yenileme ve tamam
lama projelerinin detay programlan ile alt harcama kalemleri itibanyla tadat edilen ve edilmeyen 
toplulaştınlmış projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili işlemlerde "2003 Yılı Programının Uy
gulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümleri uygulanır. 

c) Yıllık Yatınm Programına ek yatınm cetvellerinde yer alan projelerden ilgili Bakanın onayı 
ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedel
leri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu il özel idaresine 
ödenir. Mahalli hizmet niteliği taşıyan işler, bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve 
proje safhasında da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir. 

Bu şekilde yürütülecek projelerin, etüt, keşif ve kontrollük hizmetleri ilgili bakanlık ve genel 
. müdürlüğün il teşkilâtlannca; ihale edilmek suretiyle yaptmlması ve bedellerinin ödenmesi il özel 
idarelerince valinin onayı ile gerçekleştirilir. 

d) Yıllık programa ek yatınm cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için 
"2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" da yer alan usul
lere uyulur. Ancak, yatınmlan hızlandırma ödeneğinden yapılacak aktarmalar hariç olmak üzere, 
projeler arası yapılacak aktarma tutan aktarma yapılacak projenin başlangıç ödeneğinin % 10'unu 
geçemez. 

BAŞKAN -13 üncü madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Tekir
dağ Milletvekili Enis Tütüncü. 

Buyurun Sayın Tütüncü. (CHP sıralanndan alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
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CHP GRUBU ADINA ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sekizinci beş yıllık plan döneminin ortalarına geldik. 

Sekizinci beş yıllık plan dönemi, Türkiye'nin planlama deneyimi açısından, planlama birikimi 
açısından son derece önemli bir dönemdir; çünkü, bu Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi 
hazırlıkları, dünyada 1980'li yılların ortasında yaşanan yeni teknolojik devrimin kazanımlannın, 
olanaklarının, Türkiye'ye, aşağı yukarı neler getirebileceğinin görüldüğü bir dönemdir ve bunun 
için - 2001-2005 yıllarından söz ediyorum; şu anda, 2003 yılındayız- bu planın hazırlıklarında, Tür
kiye'nin bütün planlama, maliye ve özel sektör birikimi bir araya gelerek, 22 yıllık bir perspektiften 
konuya yaklaşmaya çalıştılar. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, böylesi bir perspek
tiften, 2001-2023 yıllan arasındaki 22 yıllık bir perspektiften hazırlandı ve öyle iddialı bir şekilde 
hazırlandı ki, 2023 yılında Türkiye'nin ulusal gelirinin 1,9 trilyon dolar olması hedeflendi ve Tür
kiye, yılda, ortalama olarak yüzde 7 dolayında büyüyecek diye bir hedef tespit edildi, ve uzun 
dönemli bu perspektifle, Türkiye'nin, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine sokul
ması hedefi konuldu. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; şimdi, böylesine önemli bir dönemin ikibuçuk yılını idrak 
ediyoruz; fakat, yaşanan krizler, bu uzun dönemli perspektifin ilk beş yılında hazırlanan hedefleri 
anlamsız hale getirdi. 

Bir de şunu söyleyeyim: Bu uzun dönemli perspektifi, Türk planlaması, klasik planlama an
layışıyla yapmadı. AKP'li arkadaşlanmızın da sık sık dile getirdikleri gibi, yeni planlama anlayışı, 
strateji ve politika planlama anlayışının ilk açılımlanndan biriydi. Son derece önemli buluyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; bunlan neden söylüyorum... Aslında, 3 üncü madde 
üzerindeki konuşmamda, bu konuya da ışık tutmaya çalıştım; ancak, zaman yetersizliği nedeniyle, 
kesildi. Türkiye'nin, acilen, yeni bir, orta dönemli plan yapması lazım. Bakınız, Acil Eylem Planı 
gibi konularla, lütfen, uğraşmayalım. Acil Eylem Planı gibi birtakım konularda ısrar edersek, hem 
Türkiye'ye sıkıntı vermiş oluruz hem de Adalet ve Kalkınma Partisi olarak siz, kendinize sıkıntı ver
miş olursunuz. Bir an önce, ama, bir an önce, yeni planlama anlayışı çerçevesinde, üç yıllık, bir yeni 
makro dengeyi oluşturacak programı tespit edelim. 2003 yılı, içinde bulunduğumuz bu 2003 yılı, bu 
yeni planın geçiş yılı olabilir -1978 yılında, Türkiye, bir geçiş planıyla yeni bir planlamaya geçti-
ve Acil Eylem Planındaki önceliklerinizi de, bu yeni, üç yıllık makro ekonomik programa entegre 
edelim. Acil Eylem Planındaki öncelikleri de entegre edelim. 

Değerli arkadaşlanm, burada -Sayın Maliye Bakanımız, evet, yok; ama- çok yıllı bütçe modeli 
üzerinde bir uzlaşmanın, bir anlayış birliğinin ortaya çıktığı görülüyor. Bizim sözcülerimiz, Cum
huriyet Halk Partisi olarak biz, artık, tek yıllı bütçe değil, çok yıllı bütçe modeline geçilmesinin 
doğru olacağını dile getiriyorduk; Sayın Maliye Bakanımız da, bugün, bu görüşe katıldığını ifade 
ettiler. İşte bu anlayış, eğer, en az üç yıllık bir yeni makro ekonomik perspektifle, yeni planlama an
layışıyla örtüşürse, emin olunuz Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm, Türkiye çok şey kazanır, Tür
kiye çok şey kazanır. Tabiî ki, burada, hemen, az önce söylediğim 22 yıllık perspektifin de, yeni 
strateji ve siyaset planlaması anlayışı çerçevesinde revize edilmesi gerekiyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; Japonya böyle yaptı; yani, konuştuğumuz bu konu, Japon
ya planlaması. Yani -daha sonraki konuşmalarda da dile getireceğiz- zaman zaman, Adalet ve Kal
kınma Partili arkadaşlanmın, değerli milletvekillerinin planlama deyince şöyle bir takıntısı oluyor. 

AHMET YENİ (Samsun) - Tanımadın daha bizi. 
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ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Rica ediyorum. 
Yani, Japonya nasıl bir planlama anlayışını götürüyorsa, Almanya nasıl bir planlama anlayışını 

götürmüşse... İşte, strateji ve siyaset planlaması anlayışı budur. Örneğin, Japonya, 1970'Ii yıllarda, 
alüminyum sanayiinde bir hedef seçti, alüminyum sanayiine atak yaptı, stratejisini o çerçevede 
belirledi; ancak, biliyorsunuz petrol krizleri 1970'li yıllarda... Petrol yoğun, enerji yoğun bir tek
noloji idi; hemen döndü -esnek çünkü, döndü- ve elektronik sanayiine yöneldi. Yani, planlama, 
planlama, planlama... Türkiye, her zamankinden daha çok planlama anlayışına muhtaç; ama, lütfen, 
planlama anlayışının, yeni planlama anlayışının gereğine Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlanmız 
da inansınlar Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; aksi halde, bir fırsat kaçacak. 

Bu yeni teknolojik devrim, az önce dediğim gibi, Türkiye'ye gerçekten olağanüstü olanaklar 
sunuyor. Bu olanakları iyi yakalayalım. Bu olanakları, bağışlayınız beni, Acil Eylem Planı yak
laşımıyla, anlayışıyla yakalayamayız; sıkıntıya gireriz; zaten sıkıntıdayız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bakınız, beş yıllık dönemde ne söylemişiz, ne yapılmış, 
ona kısaca bir değinmek istiyorum; Değerli arkadaşlarım, beş yıllık dönemde, 2001 ile 2005 yılı 
arasında, 1998 yılı fiyatlarıyla, 73 katrilyonluk bir yatırım yapılması programlanmış. Eğer, 2003 yılı 
programı, 2003 yılı bütçesindeki ve Devlet Planlama Teşkilatının sabit sermaye yatırımlarındaki o 
yatırımlar gerçekleşirse, önümüzdeki iki yıl içinde -az önce sabit fiyatlarla söyledim- 200 katrilyon
luk -dikkatinizi çekiyorum, 200 katrilyonluk- yatırım yapılması gerekiyor. Bunu Türkiye'nin yapma 
gücü yok. İşte onun için yeni bir planlama anlayışının, onun için yeni bir makro ekonomik modelin, 
yeni bir makro ekonomik programın, bir an önce, ama, bir an önce hazırlanması gerekiyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 2003 yılı konsolide bütçe yatınmlanna bakıyoruz. Yatınm 
giderleri için 8 katrilyon aynlmış. Az önce dedim, toplam 200 katrilyonluk bir yatınm programlan
mış. Ne kadar fazla! Makro ekonomik dengeler, hallaç pamuğu gibi atılmış bu yaşanan krizlerde. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; 8 katrilyonluk bir yatınm bütçesini, konsolide bütçe için
de kabul etmek ve anlamak kesinlikle mümkün değil; çünkü, yatınm demek, iş demek, aş demek, 
istihdam demek, üretim demek, hizmet demek, sağlık hizmeti demek, eğitim hizmeti demek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Bir iki dakika rica edeyim Sayın Başkan. 
Şimdi, benden sonra kişisel konuşacak olan Değerli Milletvekilimiz Gazalcı, sanınm, size, 

eğitim yatınmlannın ne kadar düşük olduğu konusunda bir açılım yapacaktır. Yani, sağlık yatınm-
lannda da durum böyle. Yatınm yapmazsak, yatınma önem vermezsek, Türkiye'deki sorunlarımızın 
çözümüne, kesinlikle ama kesinlikle, çare bulamayız; ama, bunun için, acil eylem planı anlayışını 
-yineliyorum- terk etmemiz lazım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; Türkiye, bir an önce tanmına sahip çıkmalıdır. Dikkatinizi 
çekiyorum, Türk tanmı ve hayvancılığı, Avrupa Birliğine uyum gösterecek bir yapısal değişikliğe 
bir an önce sokulmalıdır -o planda bunu da öngöreceğiz- ve gerçekçi bir teknolojik gelişme pers
pektifinin kabul edilmesi lazım. Araştırma ve geliştirme yatınmlanna, mutlaka ve mutlaka, devletin 
sahip çıkması lazım; çünkü, özel sektör bunu yapamıyor, buna sahip çıkamıyor. Türkiye'nin 
geleceği, çok büyük ölçüde yeni teknolojilerin üretilmesinden ve kullanılmasından geçiyor. 

Sosyal politika sistemimizi etkin ve rasyonel bir yapıya kavuşturmamız lazım; yani, ulusal sos
yal güvenlik sistemi ve ulusal sağlık sistemi, birbirleriyle bağlantılı olarak, bir arada -ayrı ayrı 
değil- hazırlanmalıdır. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu konuda hükümetin ciddî hazırlıklar içinde olduğunu 
biliyoruz; ancak, önümüzdeki hafta da İşkur yasa tasansının geleceğini biliyoruz. İşkur yasa 
tasarısı, Türkiye'deki işsizlik sorununun çözülmesi açısından, yaşamsal önemde bir yasa tasarısıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Ancak, İşkur yasa tasarısına gerekli desteği biz Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak sonuna kadar vermek istiyoruz. Öyle sanıyorum ki, Adalet ve Kalkınma Partili 
arkadaşlarımız da Cumhuriyet Halk Partisinin bu yaklaşımını takdir edeceklerdir. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü. 

Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı; buyurun. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2003 Malî Yılı Bütçe 

Kanunu Tasansının 13 üncü maddesinde, yatınm harcamalanna ilişkin kişisel söz aldım; tümünüzü 
saygıyla selamlıyorum. 

Kabul etmekte olduğumuz bu bütçe, yatınm için son derece kısıtlı bir harcama öngörüyor; çün
kü, bu bütçe, birçok kez vurgulandığı gibi, bir yatınm bütçesi değil yüzde 68'i faize giden bir borç 
ödeme bütçesidir. 

Görüşmekte olduğumuz 13 üncü maddede, hükümet, ikili bir ölçü tutturmaktadır. Burada, daha 
önce, sayın bakanlar bize "biz, projeleri eledik, bitmek üzere olanlan elimizde tuttuk; bu yıl 4 
000'in üzerinde proje uygulanacaktır" dediler. İşte, tam bu maddede, bazı koşullar ileri sürülüyor; 
deniliyor ki: Proje maliyetinin yüzde 10'u bitenlere ve ek yatınm cetvellerinde yer alanlara harcama 
yapılabilir. 

Bir yandan da yüzde 10'un altındaki projelerde, hükümet, isterse, yatınm yapabilecek, harcama 
yapabilecek. Yine ilgili bakanın onayıyla valiliklere yetki veriliyor; aynen, daha önce, 65 olan 
emeklilik yaşını 61'e indirip, hükümet isterse, 65 yaşına kadar çalıştırabileceği gibi. Yani, bir yan
dan, bitmekte olan projelere harcama yapacağım deniliyor; ama, bir yandan da, istersek, hükümet 
olarak bir proje üzerinde karar verebiliriz, bakan isterse de valiye yetki verir. Bu, ikili bir ölçüdür 
değerli arkadaşlanm. 

O yüzden, bu bütçe, halkımıza bir umut vermemiştir, bir coşku vermemiştir. Bu bütçe, 
günümüzü kurtarmamıştır, gelecek yılı kurtarmayacaktır; hatta, gelecek on yıllara ilişkin bir umut 
vermemektedir. 

Bakın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu büyük yıkımlardan, acılardan geçti, göçler yaşadı. Bu 
bütçede, o bölge için bir büyük yatınm var mıdır? Bırakın bir bölgemizi kurtarmayı, Türkiye'nin 
gelecek on yıllanna ilişkin, bu yıl, bu bütçeyle yapılacak büyük bir iş var mıdır değerli arkadaşlar? 
Hep faiz ödeme, borç ödeme ve ayrıntıda boğulmuştur. 

58 inci ve 59 uncu hükümetlerin programlannda "ekonomi büyütülecek, işsizlik ve yoksulluk 
azaltılacak, önlenecek" deniliyor. Peki, bu cek cak'lar projede nasıl somutlaşıyor, hangi yatırımla 
yolsuzluk, yoksulluk önlenecek, işsizlik önlenecek; bu belli değildir. 

Değerli arkadaşlar, bırakın yeni yatınmlarla işsizliği önlemeyi, biz, üreticinin, köylünün elini 
kolunu bağlamaktayız. Biz, tütün kotası, şeker kotasıyla, aile içerisinde üretim yapan insanlara 
sınırlama getirdik. 
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Değerli arkadaşlar, peki, şimdi soruyorum : Benim bölgemde, Tekel'le anlaşma yapan tütün 
üreticisi, Güneyli, Buldanlı, Acıpayamlı bir üretici, Tekel'e, ancak 200 kilogram tütün verebilmek
tedir. Bugün, başfıyat 4 290 lira, kilosu 3 000 liraya satılan tütün de var. Diyelim ki, tütün, ortalama 
4 000 liradan satıldı. Tütün üreticisi, 200 kilogram tütününü bütünüyle satmış olsa bile, 800 000 000 
lirayla -ki, 4 kalıp tütününün 2'sini satıyor, 2'si elinde kalıyor; tütün üreticisine, istersen yak 
deniliyor- yeniden nasıl üretim yapabilir, nasıl çocuğunu okutabilir, nasıl geçimini sağlayabilir? 

Değerli arkadaşlar, bu bütçe, yatırımı özel kesime bırakmıştır. Biz, aynen köylünün, üreticinin 
elini kolunu bağladığımız gibi, aslında, umut bağladığımız, yatırım yapar dediğimiz özel kesimin 
de elini kolunu bağlıyoruz. Nasıl; en pahalı enerjiyi kullandırarak, nasıl; en fazla prim ödeterek... 

BAŞKAN - Sayın Gazalcı, konuşmanızı toparlar mısınız. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Tabiî, Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlar, aslında, sosyal bir devlet, vatandaşına hizmet ederdi eskiden, bütçesiyle, 
yatırımlarıyla; ama, on yıllarda, devlet, vatandaşını soyar oldu. Devlet, bütçesinin açığını kapatsın, 
faizini, borcunu ödesin diye, her ay, telefon bedeli olarak, elektrik bedeli olarak, doğalgaz bedeli 
olarak, akaryakıta zam yaparak sürekli vatandaştan almaktadır; bu bütçe de, bunun bir kanıtıdır. 

En büyük yatırım, eğitime olan yatırımdır değerli arkadaşlar; ama, bu bütçede, eğitime, 
maalesef, son yirmi yılın en düşük payı ayrılmıştır ve bu payın da -yani, millî eğitime ayrılan büt
çenin- yüzde 80'i personel harcamalarına, yalnız yüzde 15'i yatırım harcamalarına gidecektir. Peki, 
nasıl geçeceğiz oniki yıllık zorunlu temel eğitime, nasıl yapılacaktır 130 000 derslik -daha 5 000 
okul gereksinimi var- bunlar nasıl karşılanacaktır? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 

MUSTAFA GAZALGI (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı. 

Başka söz talebi?.. Yok. 

Önerge yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Birleşime, 19.30'a kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.40 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 19.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

O 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. - 2003 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2001 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/530, 1/531, 1/280, 
3/87, 3/89, 3/90, 1/281, 3/88) (S.Sayıları: 76, 77, 78, 79) (Devam) 

C) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
L- 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) 

(S.Sayısı: 76) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 
Görüşmekte olduğumuz, 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 13 üncü maddesi kabul edil

mişti. 
Şimdi, 14 üncü maddeyi okutuyorum. 

Katma bütçeli idarelere Hazine yardımı. 
MADDE 14. - Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı 

bütçesinin Hazine yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine yapılacak Dev
let katkısı dahil) tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) işaretli cetveline gelir 
yazılan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu tespit edilen kısımlar, yıl sonunda Hazine Müs
teşarlığı ile mutabakat sağlanmak suretiyle ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye Bakanınca iptal 
edilir. 

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin yıl sonuna göre Maliye 
Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Önerge yok. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 

Resmî taşıtlar, demirbaş eşya ve levazım 
MADDE 15. - a) 1. Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin 

yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kul-
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lanılacağı ve kaynağı (T) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Ancak, çok acil ve zorunlu hallere mün
hasır olmak kaydıyla ilgili kurumun talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
karan alınmadıkça bu cetvelde yer alan taşıtlar hiçbir şekilde edinilemez. 

5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşan hariç) emir ve zatlanna verilenler, (2) sayılı cetvelin 1 ve 2 nci sırasında yer alanlar, 
güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre 
tahsis olunan araçlar dışında hibe dahil, her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek ve station-
wagon cinsi taşıt edinilemez. 

Yerli muhteva oranı % 50'nin altında olan taşıtlar yabancı menşeli sayılır. 

2. 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurumlar ile özel kanunla kurul
muş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlan, binek veya station-wagon cinsi taşıt ihtiyaç-
lannı yabancı menşeli taşıt kullanılmamak kaydıyla, hizmet alımı suretiyle de karşılayabilirler. An
cak, bu kurumlann mülkiyetlerinde bulunduracaktan ile hizmet alımı yoluyla temin edecekleri 
binek veya station-wagon cinsi taşıtlann toplamı, 31/12/2002 tarihi itibanyla mülkiyetlerinde 
bulundurduklan ile hizmet alımı yoluyla kullandıklan binek veya station-vvagon cinsi taşıtlann top
lam sayısını hiçbir surette aşamaz. 

Kurumlar, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyannca ekonomik ömrünü 
doldurmuş olduğu veya bakım-onanm ve işletme giderleri ile diğer maliyet unsurlan dikkate 
alınarak hesaplanacak toplam yıllık maliyetinin, hizmet alımı suretiyle temin edilecek taşıtlann yıl
lık hizmet alım maliyetinden yüksek olacağı tespit edilen binek ve station-vvagon cinsi taşıtlannı 
yetkili tasfiye birimleri aracılığıyla tasfiye edebilirler. 

3. Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin (2) numaralı alt bent uyannca temin 
edecekleri taşıtlann kira bedelleri ile diğer işletme giderleri kurum bütçelerinde açılacak ayn bir 
faaliyetten ödenir. Bu faaliyette ihtiyaç duyulacak ödenek "083-Taşıtlann Kira, Bakım-Onanm, İş
letme ve Diğer Zorunlu Giderlerine İlişkin Hizmetler" faaliyetindeki ödenekten, başlangıç 
ödeneğinin yansına kadar aktarma yapılmak suretiyle karşılanır. Yeni açılan bu faaliyete bütçenin 
diğer tertiplerinden aktarma yapılamaz. 

4. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup (2) 
numaralı alt bent kapsamındaki kamu kurumlannca kullanılan taşıtlann giderleri için, kurum büt
çelerinden hiçbir şekilde ödeme yapılamaz. 

• Emniyet Genel Müdürlüğünce 31/12/2002 tarihi itibanyla bu şekilde kullanılan taşıtlardan, 
maliklerinin muvafakati alınanlar bedelsiz olarak 30/6/2003 tarihine kadar bu kurumun mülkiyetine 
devredilir. 

5. Kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlanna ait taşıt sayısını azaltmak, taşıt bakım-onarım 
ve akaryakıt giderlerinde israfa yol açmamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya, önlemleri 
almaya, sınırlamalar getirmeye Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan, kamu görevlilerinden 
kimlerin resmi taşıtlar yerine ticari taşıtlardan yararlanacağına ve ticari taşıtlardan yararlanacaklara 
yapılacak ödemeler ile bunlara ilişkin usul ve esaslan belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) 1. Kamu kurum ve kuruluşlannın makam ve servisler itibanyla demirbaş kullanım süreleri 
ve standartlan, Türk Standartlan Enstitüsü Başkanlığınca belirlenen standartlar da dikkate alınarak, 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsüne göre oluşturulan Bakanlıklararası Standar-
dizasyon Komitesi tarafından belirlenir. , 
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2. Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il 
özel idareleri, sosyal güvenlik kurumlan, bütçelerin yatınm ve transfer tertibinden yardım alan 
kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlan, kamu ik
tisadi teşebbüsleri, bağlı ortaklıktan ile müessese ve işletmelerindeki ihtiyaç fazlası eşya ve 
levazımın tespiti ile bunlann kuruluşlar arasında bedelsiz olarak devredilmesine veya tasfiye edil
mesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca düzenlenir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 15 inci madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Önerge yok. 
15 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Hastane ve tedavi ücretleri 
MADDE 16. - a) Devlet memurlan, diğer kamu görevlileri ve bunlann emekli, dul ve yetim

lerinin (bakmakla yükümlü olduklan aile fertleri dahil) genel bütçeye dahil daireler ve katma büt
çeli idareler ile döner sermayelere ait tedavi kurumlannda yapılan tedavilerine (diş tedavileri dahil) 
ilişkin ücretlerle sağlık kurumlannca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, 
protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Maliye Bakan
lığınca tespit edilecek miktarlara kadar olan kısmı kurumlannca ödenir. Ancak T.C. Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü sağlık kurum ve kuruluşlan ile Maliye Bakanlığınca tespit edilen birim fiyat-
lannın altında bir fiyatla anlaşma yapabilir. 

I 

b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 209 uncu, 1/4/1961 tarihli ve 211 sayılı Kanunun 
66 ncı ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun geçici 139 uncu maddelerinde belirtilen ilaç 
katılım paylan karşılığında ilgililerin maaş veya aylıklanndan kesinti yaptırmaya, (yatan hastalar 
hariç) ayakta tedavilerde ilaç kullanımında eşdeğer ilaç gruplanndan, fıyatlann aritmetik or
talamasının alınması suretiyle referans fiyatlar üzerinden ilaç bedellerinin ödenmesine ve bu husus
lara ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) Tedavi kurum veya kuruluşlanna yapılacak ödemelerin tetkiki amacıyla saymanlara yardım
cı olmak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek saymanlıklarda Sağlık Bakanlığının merkez ve 
taşra teşkilatında tabip ve eczacı kadrolannda çalışan personel, asli görevlerinin yanında talep 
üzerine Sağlık Bakanlığının izni ile Maliye Bakanlığınca görevlendirilebilirler. 

Bu şekilde görevlendirilen personelden tabip ve eczacılara ayda 60 saate kadar fiilen görev 
yaptıklan her saat için 250 gösterge rakamının, bu birimlerde bu amaçla görevlendirilecek Maliye 
Bakanlığı personeline ise mesai saatleri dışında yaptıklan görevler için ayda 60 saate kadar fiilen 
görev yaptıklan her saat için 100 gösterge rakamının, memur aylıklanna uygulanan katsayı ile çar
pımı sonucu bulunacak miktan geçmemek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden ücret ödenir. 

Sözkonusu tetkikin yapılacağı saymanlıklar, görevlendirilecek personelin sayılan ve ücretleri 
ile bunlann çalışma usul ve esaslan Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken belirlenir. 

d) 26/5/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre kurumlanndan aylıksız 
izinli sayılan sendika, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yüküm
lü olduklan aile fertlerinin sağlık giderlerinin kurumlannca karşılanmasına devam olunur. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, 
Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın söz talebi vardır. 

Sayın Arslan, buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA ALİ ARSLAN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2003 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 16 ncı maddesinde yer alan hastane ve tedavi ücretleri konusun
da, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi şahsım ve Partim adına 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek güncel yaşamımızın içinde ve gerekse beş altı ay 
önce yaşadığımız seçim sürecinde gözlemlediğimiz gibi, son yıllarda, ülke olarak, üst üste 
yaşadığımız krizler nedeniyle, neredeyse tüm toplum kesimleri büyük sıkıntı içinde ve yine, 
hepimizin bildiği gibi, son dönemde ülke yönetiminde söz sahibi olan, yaşanan sıkıntıların, yolsuz
lukların müsebbibi olan partiler, baraj altında kaldılar, büyük bir tokat yediler. Sıkıntı ve öfke 
büyüktü, seçim sonuçlan da çok dramatik oldu. 

Yaşamın her alanında görülen sıkıntı ve çarpıklıklar, özellikle sağlık alanında daha dramatik, 
daha ürkütücü ve daha vahim. Bir yaşlı seçmen "günde 1 çay lüksüm var, keyfim iyi; ama, ya has
talanırsam ya hastaneye yatmak zorunda kalırsam, uykularım kaçıyor" diye, sağlıkta yaşanan kötü 
durumu özetliyordu. Yurttaşlarımız, hastalıktan değil, hastane kapılarına düşmekten korkuyordu. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerde, bütün 
konuşmacı arkadaşlarımızın belirttiği gibi, temel sağlık göstergelerinde, örneğin, bebek ölüm hızı, 
anne ölüm hızı, hekim ve hemşire başına düşen nüfus sayısı gibi göstergelerde, ülkemiz, Avrupa ül
kelerinin çok gerisindedir. Sorunlarımız bu ülkelerdekinden daha büyük olduğu halde, toplam büt
çe içindeki sağlık için ayrılan pay yüzde 2,4 gibi bir rakamla, Angola, Burkinafaso gibi kişi başına 
ulusal gelirleri Türkiye'nin neredeyse onda biri düzeyinde olan ülkelerin de gerisindedir. Adı geçen 
ülkelerin sağlığa bütçeden ayırdığı pay, bizim bütçemizin iki üç katıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türk sağlık sisteminde sorun çok büyüktür ve acil 
müdahaleye ihtiyaç vardır. Bütçeden ayrılan bu payla sağlık sorunlarının çözümü mümkün değildir. 
Elbette, son yıllarda yaşadığımız krizlerde büyük bir borç batağına girdiğimiz gerçek, birçok alan
da tasarruf etmemiz gerekiyor; ancak, kamusal eğitim ve sağlıkta sıkı tasarruf etmememiz 
gerekiyor; çünkü, sağlık ve eğitim, Türkiye'nin geleceğidir, elbette israf olmamalıdır; ancak, sağlık
ta çözüm, tasarrufta değildir. 

Sadece mevcut sağlık kurumlarının rasyonel kullanımı ve akılcı organizasyonu bile soruna et
kili çözümler getirebilir. Bu amaçla, birinci basamak sağlık hizmetlerinin teknik donanım ve per
sonel olarak güçlendirilmesi, hasta sevk zincirinin mutlaka işletilmesi, farklı kurumlara ait has
tanelerin birlikte kullanımı sağlanarak kullanılmayan personel ve atıl yatak kapasitelerinin hizmete 
sunulmasıdır. Özellikle büyük kentlerdeki birinci basamak sağlık hizmetleri açığı derhal kapatıl
malıdır. 

2002 yılında toplam 5 773 sağlık ocağının 773'ünde hekim, 11 389 sağlıkevinin 8 384'ünde ebe 
bulunmamakta, toplam hasta yataklarının yüzde 20'si yeterli sayı ve nitelikte hekim, hemşire ve 
destek personeli sağlanamadığından hizmet dışında kalmaktadır. Öte yandan, binlerce eğitimli sağ
lık personeli atama beklemektedir. Hükümet, bu konuda acilen girişimde bulunmak zorundadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de, hekimler de, sağlık çalışanları da mutlu 
değildir. Bu alanda tüm çalışanların ücretleri, birçok meslekte çalışanlann ücretlerinin gerisinde 
kalmıştır. Neredeyse açlık sınınnın altında yaşamaktadırlar. Bölgesel dağılımı düzenlemek için uy
gulamaya giren zorunlu hizmete derhal son verilmeli; bu sorunlu bölgelerde, yüksek ücret ve sos
yal özendirmeyle sağlık personeli istihdamı sağlanarak çözüm bulunmalıdır. 
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SSK Yasası değişmediği için, SSK hastanelerine yeni eleman atanamamakta, boşluk, sözleş
meli personelle doldurulmaya çalışılmaktadır; ancak, aynı işi yapan sözleşmeli ve kadrolu personel 
arasında ücret olarak neredeyse iki katına yakın fark bulunmakta; sözleşmeli olarak çalışan hekim, 
hemşire ve diğer teknik personel sosyal haklanndan mahrum olarak çalıştınlmaktadır. SSK Yasası 
değişinceye kadar uygulanacak ekzamla bu üzücü tablo ortadan kaldınlmalı, sözleşmeli olarak 
çalışanlar bu sıkıntıdan acilen kurtanlmalıdır. 

Bağ-Kur ve SSK alacaklan nedeniyle birçok hastane sıkıntı çekmektedir. Yine, Bağ-Kur ve 
SSK alacaklan nedeniyle birçok eczane batma noktasına gelmiştir. Hastane ve eczanelerin bu 
sorununa acil çözüm bulunmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, büyük krizler nedeniyle, esnaf ve tanm Bağ-Kur-
lulan son yıllarda Bağ-Kur primlerini ödeyemez hale gelmişler; borçlan çığ gibi büyümüş ve artık, 
hiç ödenemez noktaya gelmiştir. Esnaf ve tanm Bağ-Kurlulann sorunlan, yeni bir taksitlendirmey-
le çözülmelidir. Bağ-Kurlu olduklan için yeşilkart da alamayan bu yurttaşlanmız, hastalıklan 
durumunda, malını mülkünü satmak zorunda kalıyorlar. Geçtiğimiz dönemlerde, bir dönem için, 
yoksul halk kesiminin sağlık sorununa bir çözüm olarak uygulanan yeşilkart uygulamasında da, 
daha insalcıl, daha onurlu yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Ayakta tedavilerdeki ilaç bedellerinin 
de karşılanması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maddenin (b) bendinde, ayakta tedavilerde ilaç kul
lanımında eşdeğer ilaç gruplanndan, fıyatlann aritmetik ortalamasının alınması suretiyle referans 
fiyatlar üzerinden ilaç bedellerinin ödenmesinden bahsedilmektedir. 

İki yıl önce, Türk Eczacılan Birliği ve bir Fransız şirket ortaklığıyla, Novagenix adı altında bir 
şirket kurulmuştur; ancak, başanlı olamamış, çalışmalanna son vermek zorunda kalmıştır. 

Değerli arkadaşlanm, ülkemizde, bio eşdeğerlilik araştırması yapacak ciddî bir kurum bulun
mamaktadır. İlaç fırmalan, bio eşdeğerlilik araştırmalannı, Avrupa'da çok pahalıya olduğu için, 
Moldavya, Romanya gibi, bu konuda yeterli teknolojiden yoksun ülkelerde yaptırmaktadır ve bu 
araştırma sonuçlan güvenilir olmaktan uzaktır; o açıdan, bu uygulamalann ciddî sakıncalan vardır. 
Zaten, daha önceki hükümetlerce bu konuda iki kez karar alınmış ve ikisinde de vazgeçilmiştir. 
Böyle bir uygulamaya, ancak, bu konuda ciddî, güvenilir ulusal kurumlanınız oluşturulunca baş
lanabilir ve Hıfzıssıhha kurumu bu işlevi üstlenebilir düşüncesindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık sorunlan tartışılırken, bu hükümetin aldığı bir 
karar hepimizi derinden üzmektedir. Emeklilerden kesilen yüzde l'lik sağlık primi kesintisi, tüm 
emeklilerimizi derinden yaralamıştır. Emeklilik parasına bile el uzatan hükümetin, bu uygulamadan 
derhal vazgeçmesini diliyorum. 

Büyük sıkıntı içindeki çiftçilerin doğrudan gelir desteğine, işçilerin ikramiyelerine, emeklilerin 
maaşlanna göz diken, naylon faturacılan bir çırpıda affeden bu hükümete ve AKP'ye şimdiden bir 
uyanda bulunmak istiyorum: Dikkat edin, artık, seçmen, uyandı, taraftar anlayışı içinde partizanca 
oy kullanmıyor. 3 Kasım tokadından siz de nasibinizi almak istemiyorsanız, derhal, bu yanlış uy
gulamalardan vazgeçmelisiniz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; en büyük sağlık sorunu savaştır. Hemen yanı başımızdaki 
emperyalist, uğursuz, Irak savaşı derhal sona ermelidir. 

Özellikle sağlık sorunlan olmak üzere, tüm sorunların çözüldüğü bir Türkiye yaratma yolun
daki çalışmalarda Yüce Meclise basanlar diliyorum, halkımıza, sizlere, esenlik dileklerimle saygılar 
sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arslan. 
Sayın milletvekilleri, şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın İsmail Değerli'nin söz talebi vardır. 
Sayın Değerli, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
İSMAİL DEĞERLİ (Ankara) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, 16 ncı madde üzerinde kişisel olarak söz almış bulunuyorum. Bugün, has

tanelerimize gittiğimiz zaman, gerek devlet hastanelerinde gerekse Sosyal Sigortalar Kurumuna 
bağlı hastanelerde, kuyrukların kapıların dışına taştığı görülmektedir. İnsanlar, muayene olmak için 
sabahın 3'ünde kuyruğa giriyor; muayene bitiyor, doktor reçete yazıyor, reçete için eczanenin 
kapısında kuyruğa giriyor, saatlerce bu kuyrukta bekliyor. Bu yetmiyormuş gibi, ilaç alacağı zaman, 
eczanenin kapısında kuyrukta bekliyor. Hele, muayene olabilmek için, günlerce telefonun başında 
bekleyip, telefon edip randevu alması lazım. Bu sistem, çok yanlış bir sistemdir; telefonlar devam
lı meşguldür, insanlar günlerce uğraşmaktadır. Bir doktor, bir günde 20 hastaya bakabilir; ama, her 
doktorun kapısında 100 kişi beklemektedir. Adını soyadını yazsa, anasının babasının adını sorsa, o 
doktor, o hastaya bakamaz, suratına bakarak ilaç yazmaktadır; en iyi ilacı yazsamz dahi, muayene 
olamadığı için, tatmin olamadığı için, inanmadığı için, kapıya çıkar, ya o ilacı alır veyahut da o ilaç
lan çöpe atar. Bu israfı önlememiz gerekir. Çalışan doktor mutlu değil, hemşire mutlu değil, has
tabakıcı mutlu değil, hasta mutlu değil. Bunun çözümünü mutlaka bulmamız lazım. 

Yedi senede tıp fakültesini bitirip, dört beş sene ihtisas yapan bir doktor, uzman oluyor, çalış
tığı hastanelerde aldığı para çok komik, 650 000 000-700 000 000 lira para almaktadır. Üniversitede 
öğretim görevlileri, yine, ayriı şekilde sıkıntı çekmektedir. Eskiden herkes çocuğunu doktor yapmak 
isterdi; ama, maalesef, şimdi, hiç kimse çocuğunu doktor yapmak istemiyor. Herhalde bir özel
liğinin olması lazım, bir çekiciliğinin olması lazım. Hiç hasta muayene etmeyenle, günde yüzlerce 
hasta muayene eden insan aynı kefeye konuluyor. Aldıkları ücret aynı. Buna bir çare getirilmeli, 
prim sistemi getirilmelidir. Hastaların kuyrukta beklememeleri için de, bence, tam gün çalışılması 
lazım; herkesin çalışması lazım; ürettiği iş karşılığında da bir prim alması lazım. Yine, çalışan per
sonel zor durumdadır. İnsanların karnı doymazsa, yeterince verimli de olamaz. Önce, bu insanların 
geçim durumunu düzeltmemiz lazım. 

Yüzlerce sağlık lisesi var, sağlık meslek lisesi mezunları var. Bunlar okulu bitiriyor, atamaları 
olmuyor, yıllarca bekliyor ve bir yere atanmak için uğraş veriyor. Eczacılar deseniz aynı şekilde. 
Buna bir çare getirmek lazım. Planlama yapmak lazım. Ne kadar insana ihtiyacımız varsa, o kadar 
eğitim vermemiz lazım; bunların sıkıntıları çok fazla. 

Değerli arkadaşlar, yeşilkarta geldiğimiz zaman; yeşilkarta bir sistem getirilmesi lazım. Parası 
olanın da yeşilkartı var, olmayanın da; Mercedese binenin yeşilkartı var, yüzlerce dönüm arazisi 
olan insanların yeşilkartı var, dünya kadar parası olanların yeşilkartı var; bu kartları bir sisteme bağ
lamak lazım; hak edene vermek lazım. O nedenle, bunda bir düzenlemenin getirilmesi lazım. 

Şimdi, bir savaş gelmiş kapıya dayanmış ülkemizde. Biyolojik silahlarla ilgili, kimyasal silah
larla ilgili hiçbir tertip alınmış değil, sınır bölgelerimizde hiçbir tertibat yoktur. Sorulduğu zaman, 
sayın bakanlarımızdan birisi "battaniye ıslatsınlar, kendilerini battaniyeyle örtsünler" diyor. Hiç, 
böyle şey olur mu?! Yani, bununla, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı insanları nasıl koruyacak
sınız?! O nedenle, Sağlık Bakanlığını, gerçekten, baştan sona kadar yeniden tertiplemek, düzen
lemek gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Değerli, size 1 dakika eksüre vereceğim; lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 

İSMAİL DEĞERLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu işin pratiğini yaşayan bir hekim olarak 
söylüyorum; gerçekten, hekimler acınacak durumdadır; bunu, bir tertibe, bir düzene, bir sisteme 
bağlamak lazım. Çalışan kişinin mutlu olması lazım ki, iş üretsin. 

Ben, bu duygulanmla hepinize saygılanmı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Değerli, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 16 ncı madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 

Dernek ve benzeri kuruluşlara yapılacak yardımlar ile vakıf ve derneklerin denetimi 
MADDE 17. - a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, bütçelerindeki "Dernek, 

Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, Vakıf ve Benzeri Teşekküllere Yapılacak Ödemeler" faaliyetinde yer 
alan ödeneklerden yapacaktan yardımlarda; gerektiğinde anılan kurumlann bütçeden alacaklan yar
dımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gösteren plan ve iş programlannı isteyebilir, 
bunlar üzerinde inceleme yaptırabilir ve plan ile iş programlannın gerçekleştirme durumlannı iz
leyebilirler. Yardımlar yukandaki incelemelere bağlı olarak gerektiğinde taksitler halinde yapılabilir. 
Harcamalann bu esaslar doğrultusunda amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemeye, 
yapılacak yardımlann yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) Kamu kurum ve kuruluşlanna üstlendikleri görevleri yerine getirmede katkı sağlayan vakıf ve 
dernekler, mevcut mevzuatları çerçevesinde tabi olduklan denetimin yanı sıra hizmet niteliği itibany-
la ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli görülmesi halinde aynca Maliye Bakanlığınca da denetlenir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kırk
lareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun söz talebi vardır. 

Sayın Kesimoğlu, buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SİYAM KESİMOĞLU (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansının, dernek ve benzeri kuruluşlara yapılacak 
yardımlar ile vakıf ve derneklerin denetimine ilişkin 17 nci maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; sözlerimin başında, 2003 malî yılı bütçesinin hayırlı 
olmasını diliyor; şahsım ve Grubum adına, Yüce Heyetinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlanm, maddenin (a) bendinde, dernek, birlik, kurum, kuruluş, san
dık, vakıf ve benzeri örgütlere devlet bütçesinden yapılacak yardımlarda, gözönüne alınacak esas
lar ile harcamalann bu esaslar doğrultusunda amacına uygun olduğunu, uygun olarak yapılıp yapıl
madığının, incelenmesi ve yapılacak yardımlann belirlenmesi konusunda açıklamalar yer almak
tadır. Diğer taraftan da, 59 uncu hükümet programında, Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığıyla 
sivil toplum örgütlerinin katılımı öngörülmektedir; ancak, genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelerin, bütçelerindeki "dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık, vakıf ve benzeri teşekküllere 
yapılacak ödemeler" faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacaklan yardımlar düşündürücüdür. 
Dernekler, meslek örgütleri ve vakıflar, çoğulcu demokrasinin ve sivil toplum yapılanmasının vaz
geçilmez kurumlandır. Bu nedenle de yurttaşlanmızın, ortak amaç, çıkar veya işlevlerini yerine 
getirebilmesi için, birlikteliklerinin, dayanışmalannın aracı olan bu kurumlann özgürce örgüt
lenebilmeleri ve gelişebilmeleri desteklenmelidir. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, dernekler, meslek odaları ve vakıflara getirilen, siyasî par
tilerle ilişki kurma ve siyaset yasaklanyla birlikte tüm engeller kaldırılmalıdır. Bu kuruluşların ken
di birikim ve ilgi alanlarında genel ve yerel yönetimlerin karar süreçlerine katılımları sağlanmalıdır. 
Böylelikle, bu süreçlerin demokratikleşmesi ve özellikle de yerel yönetimlere, toplumun farklı 
kesimlerinin katılımının sağlanması gerçekleştirilmelidir. 

Aynı şekilde, bu kurumlar, tüketici haklan, doğa ve çevrenin korunması, kent yapılanması, sağ
lık, eğitim, kültür ve turizm alanlarında yerel yönetimlerle dayanışma içerisinde etkinliklerde 
bulunmaları için özendirilmelidir. 

Toplumsal ve sosyal hayatın hemen her alanında kurulan vakıflarla ilişkiler geliştirilerek, top
lum hayatında daha etkin hale getirilmelidir. 

Ayrıca, meslek odalarının, meslek mensuplarının hak ve çıkarlarını savunacak, demok
rasimizin derinleştirilmesi, sivil toplumun yaygınlaştırılarak güçlenmesi doğrultusundaki çalış
malarının kararlılıkla desteklenmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 17 nci maddenin (b) bendinde ise, kamu kurum ve 
kuruluşlannm bünyelerindeki vakıf ve derneklerin, mevcut mevzuatlan çerçevesinde tabi oldukları 
denetimin yanı sıra bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşlarca da denetleneceği; aynca, Maliye Bakan
lığının da gerekli görmesi halinde söz konusu kuruluşları denetleyeceği öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi, her kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bir veya birden fazla vakıf veya 
dernek faaliyet göstermektedir; ancak, özellikle bizim gibi ülkelerde, bakanlann kurduğu, bakanlık 
bünyesindeki dairelerle işbirliği yaparak çalışan ve finansman desteklerini resmî kuruluşlardan sağ
layan yapılar, sivil toplum kuruluşu (NGO) sayılmamaktadır. Çünkü, bir örgütün, sivil toplum 
kuruluşu olarak nitelendirilebilmesi için, önce, devlet-dlşı bir kuruluş olması gerekir. 

Değerli milletvekili arkadaşlanm, bu vakıf ve derneklerin, kamu kurum ve kuruluşlannm üst
lendikleri görevleri yerine getirmede Sağladıklan, çeşitli ortamlarda ifade edilmektedir. Aslında ise, 
bu vakıf ve dernekler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlannm yürüttükleri kamu hizmetlerinden bağış 
adı altında para almaktadırlar. Örneğin, adlî sicil belgesi, tapu, silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport, 
plaka, araç tescili gibi tüm vatandaşlanmızı çok yakından ilgilendiren kamu hizmetleri verilirken 
alınmaktadır bu paralar; ödenmediği takdirde de talep edilen kamu hizmeti verilmemektedir. 

i 
Değerli milletvekili arkadaşlanm, verilen kamu hizmeti karşılığında dernek veya vakıflar 

aracılığıyla para toplanmakta; ama, bunlann nasıl denetleneceği konusu açıklığa kavuşturulmamak-
tadır. Bir anlamda, vatandaşa verilen kamu hizmeti karşılığında vatandaştan ücret alınmakta; ama, 
vatandaşın ödediği bu bedel ilgili kamu kurum veya kuruluşuna değil de söz konusu vakıf veya derneğe 
gitmektedir. Bu vakıf ve derneklerin mevcut mevzuatlar çerçevesinde tabi olduklan denetimin yanı sıra, 
hizmet niteliği itibariyle ilgili kurum ve kuruluşlan tarafından denetleneceği öngörülmektedir. 

Değerli milletvekili arkadaşlanm, bu vakıf veya derneklerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri 
genellikle ilgili kurumun üst düzey bürokratlandır. Bu durumda yapılacak denetim ne ölçüde şef
faf, objektif ve amacına uygun olacaktır; denetimde etkinlik nasıl gerçekleşecektir; Yüce Meclisin 
takdirlerine sunuyorum. 

Hal böyle olunca da, bu kurumlarda yapılan denetimin etkin bir biçimde gerçekleştiğini iddia 
edebilir miyiz? Gerek görülmesi halinde anılan bu dernek ve vakıfların Maliye Bakanlığınca da 
denetleneceğinin öngörülmesi yeterli değildir. Kamu erkini kullanarak gelir elde eden bu kuruluş-
lann mutlaka ve mutlaka etkin bir biçimde denetlenmesi gerekmektedir. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, işte, bu yüzden, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim 
yapan Sayıştayın denetim yetkisinin kapsamı, tüm kamu kurum ve kuruluşlan bünyesinde faaliyet 
gösteren dernek ve vakıfların hesaplarını da içine alacak şekilde genişletilmelidir. Bir taraftan, özel
likle de, bazı kamu dernek ve vakıflarının malî açıdan devasa boyutlara ulaşması; diğer taraftan ise, 
sayı, yer, teşkilat, personel, faaliyet alanı, gelir ve giderlerinin tam olarak bilinememesi, bu kuruluş
ların gün geçirmeden denetimini zorunlu hale getirmiştir. 

Bu kuruluşların ilgili oldukları kamu kuruluşlarının imkânlarını kullanmalarının önüne geçil
melidir değerli arkadaşlanm. Faaliyet alanları çok çeşitli olan bu kuruluşların birçoğu, tamamen 
ticarî ve ekonomik faaliyetlere yönelmiş durumdadır. Diğer taraftan ise, bu dernek ve vakıflar, kamu 
kurum ve kuruluşlarının mekânlarını, enerjisini, suyunu, araçlarını hatta ve hatta personelini dahi 
kullanmaktadır. Özellikle, ekonomik faaliyette bulunan bazı vakıfların, kendilerine tanınan vergi 
muafiyetinden de yararlanarak ve vatandaşlann iyiniyetlerini istismar ederek, kaynak toplamaya 
yöneldikleri görülmektedir. 

Özetlemeye çalıştığım tüm bu nedenler, değerli arkadaşlanm, bu kuruluşlann etkin bir 
denetimden geçirilmelerinin ne kadar gerekli ve elzem olduğunun çeşitli göstergeleridir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; bir başka önemli noktayı da dikkatinize sun
mak istiyorum: Biraz önceki sözlerimle, sivil toplum kuruluşlannın önemini vurgulamaya, güçlü 
sivil toplum örgütlerine olan ihtiyacı ortaya koymaya çalıştım. Bildiğiniz gibi, hükümetler, prog-
ramlannı yazarken, düşüncelerini açıklarken, katılımcı demokrasiden bahsederler ve aynı anlayış
la, işbirliği yapacaklannı, bu örgütlerin söylemlerini önemseyeceklerini, yaşama geçirilmesinin 
mücadelesini vereceklerini söylerler. Bu düşüncelerle de, sivil toplum örgütlerinin her yıl belli mik
tarlarda bütçeden pay almalannı, katkı görmelerini sağlarlar. Bu, Amerika'da da böyledir, Avrupa'da 
da böyledir; 2003 yılına kadar ülkemizde de böyleydi. Geçtiğimiz yıl; yani, 2002 malî yılı bütçesin
de 1 trilyon 650 milyar Türk Lirası konulmuştu ve bu para, aynı anlayışla; yani, sivil toplum örgüt
lerinin güçlü bir şekilde yaşamlannı sürdürmeleri için, şu derneklere ve vakıflara dağıtılmıştı: Alz-
heımer Derneği, Down Sendromlu Çocuklan Koruma Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, 
Bedensel Engelliler Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Halkevleri Vakfı, Kanserli 
Çocuklara Yardım Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Ortopedik Özürlüler Der
neği, Türkiye Trafik Kazalan Yardım Vakfı, Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği ve adını 
sayamadığım birçok dernek ve vakıf... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kesimoğlu, size 1 dakika eksüre vereceğim. Lütfen, konuşmanızı tamam

layınız. 
Buyurun. 

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
2003 yılında bu anlayışın ortadan kaldınldığını görüyoruz. 250 milyar Türk lirası gibi ne ol

duğu belli olmayan bir rakam göze çarpıyor. Şimdi, ben de sormak istiyorum; bu kadar küçük bir 
rakam, yasak savma adına mı konuldu? 59 uncu hükümetin programının 6 ncı ve 7 nci sayfalann-
da, demokratik toplumda sivil toplum örgütleri ve sivil siyasete önem verildiği önemle vurgulan
maktadır. Yoksa, bu ibarelere boşuna mı yer verildi veya az önce isimlerini saydığım sivil toplum 
kuruluşlannın isimleri, kimlikleri, uğraş alanlan mı sevimli gelmedi?L,Bunun açıklaması; yani, sivil 
toplum örgütlerine 2003 yılında katkı vermeme anlayışı, tasarruf tedbirleri duvanna çarpma mı 
olacak; bu olmamalı diye düşünüyorum. Yani, en azından 2002 yılındaki kadar -1 trilyon 650 mil-
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yarlık- bir katkının, bütçenin dengesini bozacağından mı çekinildi; yoksa, sivil toplum örgütlerini 
güçsüz bırakmak mı amaçlandı? Hiçbir krizde kaldırılmayan bu uygulamanın, bilinçli bir şekilde 
kaldırılmadığı iyiniyetimi ve umudumu koruyarak, bu eksikliğin giderileceği inancını taşıyorum. 

Bir kez daha, 2003 bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kesimoğlu, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 17 nci madde üzerinde başka söz talebi yoktur. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler 

Aktarma 
MADDE 18. - a) Maliye Bakanı; 
1. "100- Personel giderleri" harcama kalemine aynı kuruluş bütçesi içinde programlar arası ak

tarma yapmaya, 
2. Kuruluş bütçelerinin "100-Personel giderleri" harcama kalemindeki ödenekler ile Maliye 

Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-351-900) tertibindeki ödeneklerden gerekli görülen tutarlan Maliye 
Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibine aktarmaya, 

3. Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesinden, yıl içinde hizmeti yürütecek 
olan daire veya idarenin bütçesine, gerektiğinde Hazine yardımı ile ilişkilendirilmek suretiyle 
ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

4. Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
arasında cari yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacıyla varılacak mutabakat 
üzerine, ilgili bütçelerin program, alt program, faaliyet ve projeleri arasında karşılıklı aktarma yap
maya, 

5. "2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"a uygun 
olarak yıllık programda yapılacak değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait ödenekleri il
gili kuruluşların bütçeleri arasında aktarmaya, 

6. Dördüncü alt bentte belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetil
mesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafın
dan yürütülmesi halinde ödeneği, ilgili program, alt program, faaliyet veya projeler arasında kar
şılıklı olarak aktarmaya, 

7. Mevcut üniversitelerden yeni açılacak üniversitelere intikal eden enstitü, fakülte ve yüksek 
okulların bütçelerinde yer alan ödenekleri, bu enstitü, fakülte ve yüksek okulların bağlandığı 
üniversite bütçelerine aktarmaya, 

8. Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilâtlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulan
ması ve kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe işlemlerini ve 
düzenlemeleri yapmaya, 

9. Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (910-04-3-031-900) tertibindeki ödeneği, anılan bütçenin 
(111 -04-1 -001 -300) tertibine aktarmaya, 

Yetkilidir. 
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Yıl içinde diğer bir daireye veya idareye aktanlan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesinden 
bütçesine aktarma yapılan daire veya idare sorumludur. 

b) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin kamulaştırma ve gayrimenkul satın 
alımlan ile ilgili tertiplerine aktarma yapılamaz. Ancak, zorunlu hallere münhasır olmak üzere, 
kuruluşlann bütçelerinde tefrik edilmiş olan toplam kamulaştırma ödeneklerinin % lO'una kadar 
olan ödenek eksiklikleri Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden karşılanabilir. 

İdarelerin kamulaştırma ve gayrimenkul satın almak amacıyla bütçelerinde yer alan ödenekler 
kamu iktisadi teşebbüslerinden gayrimenkul satın alınmasında kullanılamaz. Ancak bu hüküm, doğ
rudan eğitim ve öğretime tahsis edilmesi şartıyla Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler bakımın
dan uygulanmaz. 

c) Maliye Bakanlığının (930-08-3-356-900) tertibindeki yedek ödenekten yapılacak aktar
malarda aktanlan tutar, ekleme yapılan tertibin (810 ve 830 aynntı kodları, taşıtlann zorunlu mali 
sorumluluk sigortası ve geçen yıllar borçlan için yapılacak aktarmalar hariç) başlangıç ödeneğinin 
% 10'unu geçemez. 

d) Kurum bütçeleri içinde yapılacak aktarmalar, ekleme yapılan tertibin başlangıç ödeneğinin 
% 10'unu geçemez. Her bir tertip için bir yılda toplam 5 milyar liraya kadar olan aktarmalar, Hazine 
Müsteşarlığı bütçesinin 950 programı içinde yapılacak aktarmalar ile bu maddenin (a) bendinin 1, 2, 
6, 8 ve 9 uncu alt bentlerinde belirtilen kurum içi aktarmalar bu sınırlamaya tabi değildir. 

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen % 10 oranını zorunlu hallerde bir katına kadar artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın 
Hakkı Ülkü'nün söz talebi vardır. 

Buyurun Sayın Ülkü. 

Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2003 

Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansının 18 inci maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; hepinize saygıyla selamlıyorum. 

"Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler" başlıklı, aktarmalarla ilgili 18 inci maddenin (a) ben
dinin 5 inci alt bendinde "2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 
Karara uygun olarak yıllık programda yapılacak değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait 
ödenekleri ilgili kuruluşlann bütçeleri arasında aktarmaya" yine (a) bendinin 8 inci alt bendinde 
"kamu kurum ve kuruluşlannın yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlannın uygulanması ve 
kesinhesaplann hazırlanmasıyla ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe işlemlerini ve düzen
lemeleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir" deniliyor. 

Özelleştirme İdaresi de Maliye Bakanlığına bağlandığına göre, şimdi söyleyeceklerim özellik
le stratejik kuruluşlar olarak nitelendirdiğimiz TÜPRAŞ ve PETKİM'i de çok yakından ilgilen
diriyor olsa gerek. Bunlan düşünerek, sizlere, önemli saydığım ve bütçeyle ilişkili olduğuna inan
dığım somut bilgiler arz etmek istiyorum: 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; enerji kaynaklarının denetim ve kontrolünü ele geçirerek, 
Ortadoğu'yu, hatta, Avrasya Bölgesini yeniden yapılandırmayı hedefleyen bir büyük paylaşım 
savaşı sürmektedir. Ülkemizde de, son derece olumsuz yansıyan bu savaş ortamında, hükümet, bin
lerce çalışanı ve yoksul halkımızı doğrudan etkileyecek özelleştirme girişimlerine hız vermektedir. 
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Değerli milletvekilleri, 1980'li yıllardan beri yapılan özelleştirme uygulamalarına bakıldığında 
görülecektir ki, özelleştirme, iddia edildiği gibi, verimliliği, kârlılığı, istihdamı artırıcı bir araç ol
mamış, devlete geçici gelir sağlamaya yönelik bir amaca dönüşmüştür. Kamu kuruluşları belirli 
kesimlere değerinin altında devredilmiş; kamu, gelecekteki potansiyel gelirinden mahrum 
bırakılarak, zarara uğratılmıştır. 

Hisse senedi yoluyla yapılan bu özelleştirmelerde, senetler borsa manipülasyonlanyla belirli 
ellerde toplanmış, mülkiyet tabana yayılmadığı gibi, yoksul toplum kesimi ve küçük yatırımcılar 
mağdur edilmiştir. Kârlı kuruluşlar devredildiğinde kamunun kronik zararı azalmamış; tersine, bu 
kuruluşların yarattığı katmadeğerden vazgeçildiğinden, kamunun zararı artmıştır. Özelleştirilen 
kuruluşlarda verimlilik ve istihdam artışı olmamış, yüzde 60 ile yüzde 90 arasında istihdam daral
ması ve sendikasızlaştırma yaşanmıştır. 

Ayrıca, bizim gibi ağır borçlu konumundaki ülkelerde özelleştirme yabancılaştırmaya dönüş
türülmüştür. Kamu mülkiyetindeki doğal tekeller, blok satışlarla özel tekele dönüşmektedir. Böy
lece, hem kaynak hem de gelir dağılımı bozularak, yaygın halk kesimi ve tüketiciler tekel fiyat
larının baskısıyla yoksullaşarak ezilmişlerdir. Bunlara eklenecekler ise, hükümetin bugünlerde özel
leştirme gündemine aldığı PETKİM ve TÜPRAŞ olacaktır. 

Dünya standartlarında üretim yapan, verimli ve kârlı olan bu iki kuruluşun Türkiye 
ekonomisindeki konumlarına bakıldığında, ülkemizin sanayileşmesindeki ve kalkınmasındaki rol
leri de görülecektir. PETKİM'in üretimi olan petrokimya ürünleri, plastik, sentetik elyaf, lastik, 
deterjan, boya, kimya, ambalaj sanayii bunun gibi çok geniş bir sanayide hammadde olarak kullanıl
maktadır. Tek başına Türkiye petrokimya sanayiini temsil eden PETKİM, ilk kurulduğu yıllarda 
yurtiçi pazarın yüzde 70'ine sahipken, bugün, ancak, yüzde 35'ini karşılamaktadır. Türkiye'nin 3 
milyar dolarlık plastik hacmi bulunmaktadır. Plastik üreten 2 000 kadar firmanın ancak yüzde 10'u 
büyük firmadır; gerisi, yurtiçi tüketime yönelik üretim yapan KOBİ'lerdir. Bunların yüzde 95'i ham
maddesini PETKİM'den almaktadır. PETKİM ise, bu sektörün kullandığı hammaddenin ancak yüz
de 35'ini karşılayabilmektedir, yüzde 65'i ithal edilmektedir. Petrokimya ürünlerine ucuz ve kolay 
ulaşılması, gerek plastik sanayiinin gerekse diğer sanayilerin gelişmesi için, PETKİM'in kamusal 
niteliğinin devam etmesi gerekmektedir. 

2001 yılında ülkemiz ekonomisine 254 trilyon lira katkı sağlamış olan PETKİM'in 2002 yılı 9 
aylık malî göstergeleri şöyledir: Üretim değeri 681 trilyon lira, ödediği vergi 8 trilyon lira, net 
dönem kân ise 21 trilyon liradır. 

Devletin sırtında yük olmayan PETKİM'de, 5 000 nitelikli ve deneyimli işgücü bulunmaktadır. 
Çalışanların ücretlerini ve yatırımlarını kendi özkaynağından sağlayan PETKİM, görüldüğü gibi, 
devlete yük getirmemektedir. Ayrıca, geniş üretim ve yatırım alanları, liman, enerji tesisi, tank 
sahası, son derece gelişkin çevre koruyucu yatırımları, ticaret merkezlerine ve pazara ulaşım sağ
layan karayolu, demiryolu gibi geniş bir altyapıya sahiptir. 

TÜPRAŞ ise 27 600 000 ton/yıl kurulu hampetrol kapasitesine sahiptir; kapasite kullanım 
oranı yüzde 82'dir. TÜPRAŞ, 2001 yılında, 12 katrilyon ciro, 189 trilyon net kâr elde etmiştir; 2002 
yılı 9 aylık toplam cirosu 11 katrilyondur ve 6,5 katrilyon vergi ödemesi yapmıştır, 138 trilyon da 
işletme kân bulunmaktadır. 2001 -2005 döneminde, 700 000 000 dolar olan yatırım projeleri tamam
lanarak, 3 100 000 ton olan benzin üretimi, 2 kat artışla, 6 000 000 tona ulaşacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yeniden kuruluş değeri 8,5-9 milyar dolar olan TÜPRAŞ, Türkiye'nin en 
kârlı ve en verimli kuruluşu olup, dünyada 7 nci sıradadır. 4 380 yetişmiş, birikimli işgücü, dünya 
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standartlarında ve kalitesindeki üretimiyle, verimlilik, kârlılık ve ekonomik etkinlik bakımından 
Avrupa rafinerileriyle rekabet gücüne sahip olan TÜPRAŞ ve PETKİM, ülkemizin iki güzide 
kuruluşudur. Türkiye ekonomisinin ve sanayisinin lokomotifi olan bu iki kuruluş özelleştirildiğin
de, özel tekel oluşacak ve devletin fiyatları düzenleme niteliği ortadan kalkacağından, ürün kul
lanıcıları pahalı ve rekabet olmadığından tek bir fiyatla karşı karşıya kalacaklardır. Türkiye, petrol 
ve petrokimya ürünlerinin açık pazarı haline gelecek, dışa bağımlılığımız artacak, bu ürünleri kolay 
ve güvenli temin edebilme olanağı ortadan kalkacak ve büyük oranlarda döviz kaybı olacaktır. 

Günümüze kadarki uygulamalarda görüldüğü gibi, işten atılmalar, istihdam daralmaları ve sen
dikasızlaştırma yaygınlaşacaktır. Millî ekonomiye katkılarının olmaması, gelir azalmasına ve özel
likle yöre halkının yoksullaşmasına yol açacaktır. 

Bilinen bir gerçektir ki, sanayiin yoğun olduğu yerleşim birimlerine göç vardır. Aliağada yakın 
çevresiyle birlikte, hatta köyleriyle birlikte, göç alan bir ilçe konumundadır, kısa zamanda nüfusu 4 
000'den 40 000'e yükselmiştir, iş umuduyla insanlar buraya gelmektedir. O nedenle, işsizlik de 
Aliağa'da alabildiğine fazladır. Buna rağmen, TÜPRAŞ ve PETKİM çalışanlanmn belli bir 
bölümünün Aliağa'da oturması, küçük esnaf açısından oldukça olumludur. PETKİM'in ve TÜP-
RAŞ'ın özelleştirilmesi, tasfiye edilen işçilerden sonra... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ülkü, size 1 dakika eksüre vereceğim, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
...başta esnaflarımız olmak üzere geçimini PETKİM ve TÜPRAŞ'a dayalı olarak temin eden 

küçük sanayicileri de olumsuz etkileyecek, büyük bir kısmı işyerlerini kapatmak zorunda kalacaktır. 
Hükümetin yanıtlaması gereken soru şudur: Son derece kârlı ve verimli olan bu sektörlerde, 

yeni yatınmlara ve tesislere ihtiyacımız bulunmaktadır. Yurtiçi pazann üçte 2'sine sahip olacak bu 
alanlara, özel sektörün yeni yatınm yapması yerine, kamunun tesislerini devralmasının akılcı yönü 
nerededir? Bu bakımdan, PETKİM ve TÜPRAŞ özelleştirmelerinin, yolsuzluk ve yoksullukla 
mücadele edilecektir söylemiyle iktidara gelen hükümetin bundan sonraki adımlannın partimizce 
gözleneceği ve takip edileceği bilinmelidir. 

O nedenle, bu bütçeye olumsuz oy vereceğimizi bildirir, sevgi ve saygılanmı sunarım. (CHP 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Ülkü, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 18 inci madde üzerinde başka söz talebi?.. Yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Geçen yıllar borçlan 
MADDE 19. - Yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alınamayan ve 

26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış 
bulunan geçen yıllar borçlanna ait ödemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

a) Yıllan bütçelerinin (1) ödenek türü itibanyla," 100-Personel giderleri"ne ait harcama kalem
lerinden doğan borçlar, "Personel Giderleri Geçen Yıllar Borçlan" faaliyetinden ödenir. 

b) (a) bendinde yazılı olanlar dışındaki harcama kalemlerinden doğan borçlar, borcun doğduğu 
tertibin ödenek türü dikkate alınarak; 
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-1. Diğer cari giderlerden doğan borçlar, "Diğer Cari Giderler Geçen Yıllar Borçlan", 

2. Yatınm hizmetlerinden doğan borçlar, "Yatınm Giderleri Geçen Yıllar Borçlan", 

3. Transfer tertipleri ile ilgili olarak doğan borçlar, "Transfer Giderleri Geçen Yıllar Borçları", 

Faaliyetlerinden ödenir. 

Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100-Personel giderleri dışında kalan) aynı 
veya diğer hizmet tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyetlere aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Muğla Milletvekili Fahret
tin Üstün'ün söz talebi vardır. 

Sayın Üstün, buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansının 19 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; büt
çenin hayırlı olması dileğiyle Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

7.11.1982 günü kabul edilen ve 9.11.1982 gün ve 17863 mükerrer sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 45 inci maddesi, tanm, hayvancılık ve 
bu üretim dallannda çalışanlann korunmasıyla ilgilidir. Bu maddede "Devlet, tanm arazileri ile 
çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tanmsal üretim planlaması il
kelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tanm ve hayvancılıkla uğ-
raşanlann işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. Devlet, bit
kisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için 
gereken tedbirleri alır" denilmektedir. 

Ancak, Türkiye, bugünkü durumuyla, 45 inci maddeye karşı bir duruş içerisindedir. 
Ulusumuzun dengeli ve sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılayabilecek et, süt, yumurta ve benzeri 
hayvansal ürünler yerine, glüten diyeti dediğimiz buğdaya dayalı beslenmeyle, bireyimiz ve top
lumumuz zaman içerisinde uyuşturulmakta, aklî ve fizikî faaliyetleri yavaşlamakta ve şizofrenik 
tablolar şekillenmektedir. 

Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden kalkınabilmesi ve beklenen uygarlık seviyesine 
ulaşabilmesi, yetenekli ve yaratıcılık gücü yüksek işgücünün varlığıyla mümkün olabilmektedir. 
Bedensel ve ruhsal sağlığı yerinde işgücü, planlı ve verimli çalışarak, ekonomik ve sosyal bağlan 
kuvvetli toplumları oluşturup, kalkınmada itici gücü sağlayabilmektedir. 

Türkiye, coğrafî konumu, doğal kaynaklan, mevcut nüfusu ve sosyoekonomik yapısı nedeniy
le, hayvancılık yapmaya elverişli bir ülkedir. Hayvancılık sektörünün halk sağlığına ve ülke 
ekonomisine katkısı, yanında, aynca, endüstriye aktaracağı hammadde kaynağı olması nedeniyle, 
kendi önceliğini kendisi ortaya koymaktadır. 

Hayvancılık, toplumu yeterli ve dengeli besleyen, yüksek oranda istihdanv yaratan, et ve süt 
ürünlerinin yanında, yem, deri ve ilaç endüstrisine hammadde aktaran ve bu yollardan da ülke 
ekonomisine katkıda bulunan önemli bir sektördür. j 

Hayvancılığı halk sağlığı açısından irdelediğimizde, nüfusun yüzde 22,5'inde, hayvansal 
protein yönünden yetersiz beslenme sonucunda ortaya çıkan hastalıklan göz önüne aldığımızda, 
hayvancılığın, insan sağlığı için ne kadar önemli bir sektör olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 
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Tanmm misyonu; altmışbeş milyon insanımızı tanm beslemekte; nüfusumuzun yansına iş 
olanağını tanm sağlamakta; tanm, ülkemize önemli miktarda döviz kazandırmakta; sanayi, yanya 
yakın oranda tanmdan girdi almaktadır. Bütün bu nedenlerle tanm, tümüyle ekonominin, tümüyle 
tanmsal yaşamın, tümüyle Türkiye'nin sorunudur. 

Türkiye'de uygulanan genel politikalann tanma etkileri şunlardır: Ekonominin istikrar 
politikalan sektörü gözardı etmiş, yüksek faizler birçok işletmenin tasfiye olmasına neden olmuş, 
kur politikalan tanm ürünü ihracatını zora sokmuş, özellikle, hayvancılık 1980'lerde başlayan ter-
biyevî ithalatla çökertilmiştir. Üretkenlik doğrultusunda gerçekçi, tutarlı hiçbir tanm politikası uy
gulanmamıştır. Verimlilik temelinde üretim geliştirilememiş, bitkisel, hayvansal üretim dengesi 
devamlı bozulmuştur. Türkiye'yi dünyadaki tanmsal verimlilik ortalaması açısından karşılaştır
dığımızda, Türkiye'de dekarda 194 kilogram buğday alınırken, dünyada 244; Türkiye'de dekarda 
113 kilogram pamuk alınırken, dünyada 171; süt dünyada 2 034 litre laktasyondayken, Türkiye'de 
yılda 1 635 litre laktasyon gerçekleşmektedir. 

Böylece, üretimimizin, dünya üretim ortalamasının çok altında olduğu görülmektedir. Ön
celiğimiz dünya ortalamasını tutturmak ve bu yönde politikalar geliştirmektir; ama, hükümet prog
ramında görüldüğü gibi, bu durum birkaç satırla geçiştirilmiştir. Ülkemizdeki destekleme uy-
gulamalanna bakacak olursak, siyasal yarara endeksli destekler ve ilkesiz uygulamalar üretimin 
gelişmesine katkı sağlamamış, kaynaklar, sektör dışı kesimlere aktanlmış, sektörde kaynak savur
ganlığı yaşanmıştır. Hayvancılık, yem ve yağ üretimi desteklenmemiş-ki, petrolden sonra en fazla 
dövizi bitkisel yağ ithalatına ödediğimiz halde-ürün fiyatının düşük, girdi fiyatının aşın artışı sek
törü olumsuz etkilemiştir. 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığının bütçesinin toplam genel bütçe içindeki payı her yıl azalmış, 
bu yılkı bütçesi de, maalesef, bütçenin binde 6'sı olabilmiştir. Rant sektörüne aktanlan aşın finans
manın maliyeti, tanm sektörüne fatura edilmiş, Ziraat ve Halk Bankalannın görev zarannın sorum
lusu tanm ve esnaf kesimi gösterilmiştir. Tanmda reform olarak sunulan doğrudan gelir desteğiyle 
tanmcıyla âdeta dalga geçilmiş, 50 000 çiftçi ailesinin aldığı toplam parayı 6 toprak ağası almıştır; 
bu, nasıl desteklemedir?! 

Olması gereken, ürüne destek verilmeli, üretenin emeğine saygı gösterilmelidir. 
Bu yıl, Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki pamuk üreticisinin hali perişandır. Şayet, pamuğa des

tekleme primi verilmezse, pamuk ekim alanlannın yansı ekilemeyecek, çiftçilerimiz icra takipleriy
le karşı karşıya kalacaklardır. 

Yine bu yıl, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin pamuk toplama zamanında bol yağış alması, 
pamuğun tarlada kalmasına neden olmuş, çiftçilerimiz, 800 000 - 850 000 lira olan pamuğun 
kilosunu, Ege piyasasında, 450 000- 500 000 liradan satmak zorunda kalmıştır. 

Yine bu yıl, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri zeytinliklerinde görülen hastalık nedeniyle 
ürün kaybı yüzde 30'a ulaşmış; keza, bitkisel yağ ithalatına ödediğimiz döviz düşünülecek olursa, 
zeytinyağına litrede verilen desteğin en az 50 sent olması gereklidir. 

Sayın Başbakan, geçen günkü pazar konuşmasında, IMF politikalarına devam edileceğini tüm 
ulusa duyurmuştur. Böylece, tarım IMF'nin kıskacı altına daha çok girmiş olacaktır. Oysa, OECD 
standartlanna göre üretici başına desteğin, Avrupa Birliği ülkelerinde 8 000 dolar, Amerika Birleşik 
Devletlerinde 20 000 dolar olduğu, Türkiye'de ise bunun sadece 230 dolar olduğu bir gerçektir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye tarımının yapısal sorunlan vardır. Bu sorunlann birinci 
başı, Türkiye'de tanmsal üretim planının olmaması, üretim birimlerinin yapısal sorunlarının olması, 
tarım topraklannın sorunlan olmasıdır. 
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Verim ve üretim düşüktür; üretici örgütlenmesi yetersizdir, tarımda kamu örgütlenmesi son 
derece yetersiz, bir o kadar da karmaşıktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, gerekli işlevi görebilmesi 
için yeniden örgütlenmelidir. Ayrıca, 8 ayrı bakanlığa, özellikle dışticarette, Hazine Müsteşarlığı, 
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı gibi birçok kuruluşa dağılmış olan yetkilerin, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığında toplanması şarttır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, tarımın başka kollarının olduğu da malumunuzdur; bunların başında 
da kültür balıkçılığı gelmektedir. Bizden yedi yıl,sonra kültür balıkçılığına başlayan Yunanistan'ın 
bugünkü ihracattaki payı, bizim 7 katımızdır. Yunanistan, batmak üzere olan kültür balıkçılarına 360 
000 000 euro karşılıksız para verirken, bırakın para vermeyi, bizim balıkçılanmız, üreticiler tesis 
kurarken 11 bakanlıktan izin almakta, potansiyel alan olarak ilan edilen yerlere gelindiğinde, Kültür 
Bakanlığı Anıtlar Yüksek Kurulu "ben burayı SİT alanı ilan ettim" diyerek, balıkçıların ağır cezada 
yargılanmalarına neden olmakta ve üreticilerin tamamı da sabıkalı duruma düşmektedir. 

Ülkemizde yapılan kültür balıkçılığının ihracat toplamı 60 000 000 dolardır. Bunda Muğla'nın 
payı ise 42 000 000 dolardır ve Türkiye'de tüketilen balığın yüzde 80'i de Muğla'dan karşılanmaktadır. 

Muğla kültür balıkçılığının ülke ekonomisine katkısı 340 trilyon Türk Lirasıdır. Devletin, kül
tür balıkçılığını desteklemesi bir yana, kösteklemekte ve bir ruhsat için -eğer, işler yolunda gider
se- 3 yıl geçmektedir. 

Yer kiralama ise başlı başına bir sorundur. En verimli tarlanın dönümü 1 milyar Türk Lirası 
iken, açık denizin off-shore balıkçılık için kirası 1 200 000 000 Türk Lirasıdır. 

İhracattan dolayı önceden teşvik primi alan balıkçılarımızın bu teşvik primi de ortadan kaldırıl
mıştır. Ortadoğu'dan büyük talep olmasına rağmen, ikili ticarî anlaşmalar olmadığından dolayı, yük
sek gümrükler ve teşvik olmaması nedeniyle, o pazarı da Kıbrıs Rum kesimine kaptırmak üzereyiz. 

Toplum sağlığı ve beslenmesi ve ekonomik kazanç açısından balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği, 
ülkemiz açısından çok önemli bir tarımsal sektör olma yolundadır. Ülkemizde yılda 30 000 ton iç su, 
20 000 ton deniz balığı yetiştirilmekte, 400 000 ton balık avcılık yoluyla elde edilmektedir. 

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen, pek çok akarsu, göl ve baraj rezervine 
sahip olmamıza karşın, halkımızın tükettiği balık miktarı, kişi başına 6,5 kilogram civarındadır. 
Türkiye'nin üçte l'i kadar kıyıya sahip olan ve!kıyılarının çoğu okyanusa açık ve korumasız durum
da olan Japonya'da 55 000 adet su ürünleri yetiştiricisi yılda 500 000 ton ürün yetiştirmekte, bunun 
da Japonya ekonomisine katkısı, 4-5 milyar Amerikan Dolandır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Üstün, size 1 dakika eksüre vereceğim; lütfen, konuşmanızı tamamlar 

mısınız. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, tarımın sorunlan elbette bu kadar değildir. Bu kısa süre içerisinde, mev

cut sorunlanndan bir kısmına değinmeye çalıştım. 
Sözlerimi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle bitireceğim: "Çalışmadan, üretmeden 

rahat yaşamak isteyen uluslar, önce onurlannı, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve is
tikballerini kaybederler." 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Üstün. 
Sayın milletvekilleri, 19 uncu madde üzerinde başka söz talebi?.. Yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
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Ödenek devir ve iptal işlemleri 
MADDE 20. - a) Yılı bütçe kanunları ile diğer kanun hükümleri uyarınca özel gelir veya dev

ren özel gelir kaydedilen miktarları gerektiğinde iptal ermeye ve bütçe geliri olarak kaydetmeye, 
özel ödenek veya devren özel ödenek kaydedilen miktarları gerektiğinde iptal etmeye ve buna iliş
kin her türlü işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) 24/3/.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun mülga 39 uncu maddesi ile 6/6/2002 tarihli ve 
4760 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü büt
çelerine devren özel gelir ve devren özel ödenek kaydedilen miktarları kısmen veya tamamen iptal 
etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu özel ödeneklerden yapılacak harcamalar, 4/1/2002 tarihli ve 
4734 sayılı Kanuna, 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile 21/2/1967 tarih
li ve 832 sayılı Kanunun 30 ila 37 nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümlerine ve 
13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi hükümlerine tabi 
değildir. 

c) 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi uyarınca tahsil edilen mik
tarları bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödeneklerden kullandırmak üzere büt
çenin (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye, ödeneğini aşan gelir tahsilatı karşılığında ilgili tertibe 
ödenek eklemeye, yılı içinde harcanmayan ödenekleri ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek 
kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

d) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinin diğer cari ve kamulaştır
ma ile ilgili tertiplerinde yer alan başlangıç ödeneklerinden harcanmayan kısmı sözkonusu tertipler
de yer alan başlangıç ödenekleri toplamının % 20'sini aşmamak, her bir tertip için devredilecek mik
tar 15 milyar liradan az olmamak kaydıyla, ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine, gerektiğinde 
Hazine yardımı ve Devlet katkısı ile ilişkilendirilmek suretiyle devren ödenek kaydetmeye ve dev
redilen ödeneklerden amacına uygun kullanım imkanı kalmayan tutarları iptal etmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

e) Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Plânının yıllık programlarının gerektirdiği ödenekler
den yılı içinde harcanmayan ödenekleri, hizmetin devamlılığını sağlamak maksadıyla, ödeneklerinin 
% 30'unu aşmamak üzere ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

f) Turizm Bakanlığı bütçesinin (111-02-1 -001,111 -02-1-002) faaliyetlerinde yer alan diğer cari 
nitelikli ödeneklerden harcanmayan tutarları kısmen veya tamamen ertesi yıl bütçesine devren 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

g) 1. 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (c) bendi uyarınca 2/7/1964 
tarihli ve 492 sayılı Kanuna bağlı (1), (2) ve (3) sayılı ta-rifelere göre alınan yargı ve noter harç
larından işyurtlanna verilen % 35 gelir paylarından 2002 yılında Hazine hesaplarında biriken ve İş-
yurtları Kurumu hesabına aktarılması gereken tutarın tamamını genel bütçenin (B) işaretli cetveline 
gelir kaydetmeye, 

2. 2003 yılında yargı ve noter harçlarından İşyurtlan Kurumu hesabına aktarılması gereken 
gelir paylannın yansını, Adalet Bakanlığının geçen yıllar borçlannda, akaryakıt ve kovuşturma 
giderlerinde, yargılamaya ilişkin posta giderlerinde, hükümlü ve tutukluların yiyecek giderlerinde 
ve cezaevi revirlerindeki tedavi giderlerinde, cezaevlerinin elektrik, su, yakacak ve yolluk gider
lerinde kullanılmak üzere genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir ve Adalet Bakanlığı büt
çesinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan kısım-
lan ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye, 
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Maliye Bakanı yetkilidir. 

6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Kanunun bu bende aykırı hükümleri uygulanmaz. 

h) Şartlı bağış ve yardımlar da dahil olmak üzere özel ödenek ve özel gelirlerden; 

1. Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi 
bakımından yetersiz olanları, 

2.(1) numaralı alt bentte yazılı olanlar dışında kalıp da beş milyar lirayı aşmayan ve iki yıl dev
rettiği halde harcanmayanları, 

İptal ederek bütçeye gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 20 nci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

Ağrı Milletvekili Cemal Kaya'nın söz talebi vardır. 

Sayın Kaya, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA CEMAL KAYA (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş

larım; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, bütçe kanun tasarısının 20 nci maddesinde söz almış 
bulunmaktayım. 

Bu madde, ödeneklerin devriyle ilgili bir maddedir. Aslında, bu maddeyle, Sayın Maliye 
Bakanı, özel gelir kaydedilen miktarları gerektiğinde iptal etmeye, gelir kaydetmeye veya kaydet-
memeye yetkilidir. Bu maddeye göre, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yatırım programına, bütçe 
programına alınmış olan bir yatınmı, işadamlannın buna göre düzenlemiş olduklan yatırımlannı bir 
anda kesip artırabilir. Bu madde olmasa daha iyi. 

Bundan iki üç gün önce, hükümet, tasarruf tedbirleriyle ilgili bir açıklama yaptı, 4 katrilyon 
civannda bir tasarrufu kamuoyuna açıkladı; bunun 2 katrilyonu, var olan yatınm programlarında 
kısıtlamadır. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, işadamının olmadığı bir yerde vergiyi 
nasıl alacaksınız, KDV'yi nasıl alacaksınız?! Peki, inşaat sektörünün yapmış olduğu, imal etmiş ol
duğu mamulleri nasıl satacaksınız?! Yatınmlan kısalım, ödenekleri devredelim, gerektiğinde iptal 
edelim... 

3 Kasım seçimleri, Türk siyasî tarihinde yeni bir siyasetin başlangıcı, bir geleneğin başlan
gıcıdır. Nedir bu gelenek; çokpartili bir parlamentodan vazgeçerek, iki partili bir parlamentonun 
oluşması, bu ülkeye istikrarlı iktidarlann gelmesi için, halk, oylarını ve reylerini vermiştir. Ne 
demiş halk; demiş ki; ben, artık üç partili, dört partili sistemlerden bıktım; ben, bir muhalefet, bir 
iktidar partisi göndereyim; bu iktidar, çözüm getirsin. Şimdi, diyebilirsiniz ki, muhalefeti, iktidarı, 
bütün milletvekili arkadaşlanm, -ben de dahil olmak üzere- "ne yapalım, böyledir" ama, halk öy
le demiyor. Halk; "biz, zaten böyle olduğunu biliyorduk, bu kadar borcun olduğunu da biliyorduk, 
bu kadar dışborcumuzun ve içborcumuzun olduğunu da biliyorduk. On .yıldır, son dönemlerde, 
gelişigüzel bir bütçe harcaması olduğunu da biliyorduk. Kamu maliyesi almış başını götürmüş; 
kimse denetim altına almıyor. Biz, sizi, buraya, çözüm için gönderdik" diyor. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Şimdi, biz, buraya -muhalefeti ve iktidanyla- çözüm için geldik. Ne acıdır ki, Türk Milleti, 
Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan bütün insanlar, televizyonlannın başında, bu saatte, kendileriyle, 
açlıkları ve yoksulluklarıyla ilgili bir bütçenin görüşüldüğünü izliyorlar. 
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ALİ TOPUZ (İstanbul) - Zannediyorlar... 
CEMAL KAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, gerçekten, kaç milletvekili varız burada? Üç

te l'i?.. Bu, ne demek biliyor musunuz; biz, bu bütçeye inanmıyoruz... 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Tamamen güveniyoruz... 
CEMAL KAYA (Devamla) - Yani, bu bütçe, bir çözüm bütçesi değil diyor. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Tamamen güveniyoruz; yani, gelmeye gerek yok. 
CEMAL KAYA (Devamla) - Bu bütçe, bir çözüm bütçesi değil... Yani, insanlarımız, bizden 

çözüm istiyor. Bu, muhalefetten de isteniyor, iktidardan da isteniyor. Ben, kendi şahsıma 
konuşuyorum; seçim bölgeme, yahu, ben, bu işe çözüm getiremem diye gidemem. Adam bana diyor 
ki; ben, sizi gönderdim, yanınızda da 367 milletvekili olan bir iktidar gönderdik. Siz, gidin, o ik
tidar milletvekili arkadaşlarla bir çözüm getirin diyor; halk bunu istiyor. (AK Parti sıralarından 
gürültüler) 

Şimdi, efendim, dinleyelim, dinleyelim... 
Değerli arkadaşlar, bu ülkede bu bütçeyle ve bundan önceki bütçelerle de bir çözüm gelmemiş; 

ama bu bütçeyle de bir çözüm olacağına hiç kimse inanmıyor. 
MAHMUT KOÇAK (Afyon) - Sen seyret, seyret biraz... 
CEMAL KAYA (Devamla) - Şimdi, nedir bu bütçeyle çözümsüzlük; bu bütçede, 2001 yılın

daki krizlerle beraber -19 Şubat krizi olmasına rağmen- 2002 yılında, bir önceki yılda, bütçeye, doğ
rudan gelir desteği olarak 2 katrilyon 400 milyar lira para konulmuş, bu bütçeyle kaç para konul
muş; 500 trilyon. 2002 yılında konulmuş; fakat, yüzde 40'ı ödenmemiş, bazılarında hiç ödenmemiş 
olan doğrudan gelir destekleri, ki burada benim ilim dahildir, tek ildir o, Sayın Bakan hükümet 
adına daha önce söz vermişti, inşallah yapacak. 

Şimdi, peki, bu bütçeyle -2 katrilyon 400 trilyon lira para konulmuş yüzde 40'ı ödenmiş bütün 
illerde, Türkiye'nin genelinde, bazı illerde yüzde 50- biz insanlara ne diyeceğiz; biz, bu doğrudan 
gelir desteğini kaldırdık mı diyeceğiz? Kaldıralım, amenna ona hiçbir diyeceğim yok; ama kaldır-
mayacaksak, doğrusunu koyacağız, o kaynağı da bulmak zorundayız. Nedir o bulmak zorunda ol
duğumuz kaynak; bütçeye akar, yayarak. Sayın Maliye Bakanı bu konuda dönem dönem açık
lamalar yapıyor "biz, vergiyi tabana yayacağız" diyor; inşallah, biz de ona inanıyoruz, burada bir 
şüphe yok. Ancak, bu bütçe Türkiye'nin sorunlarına çözüm getirmiyor. 

Tarım Bakanlığının bütçesini dinlediniz arkadaşlar. Ben, Türkiye'de hayvancılığın üst düzey
lerde olduğu; ama, son dönemlerde baltalanmış bir hayvancılığın olduğu bir bölgenin millet
vekiliyim, hayvancılıkla uğraşan bir memleketin milletvekiliyim. Şimdi, bana birisi diyebilir mi ki, 
biz hayvancılığı şu projelerle kalkındıracağız, bu bütçeyle; yok böyle bir şey. Peki, birisi diyebilir 
mi ki, biz, tarımı, bu bütçeyle... Çünkü, bu ülkenin sanayiinin yüzde 75'i tarıma dayalıdır arkadaş
lar, yüzde 75'i; tekstil, tarım sanayiidir ve ülkenin lokomotifidir. 

Şimdi, bu bütçeyle, bu sorunlar çözülmez; çözülebilir mi; çözülebilir; nasıl çözülebilir; doğru, 
yerinde, herkesin anlayabileceği ve de inanabileceği bir bütçe önümüze geldiği zaman, biz, bu 
sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. 

Bizim hükümetten istediğimiz, açlıkla baş başa kalan 15 000 000 insanın sorununa çözüm bul
masıdır. O çözümü nasıl bulacağız; yoksullara yardım ederek, çiftçiyi kalkındırarak, sınır böl-
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gelerinde bulunan illerin sınır ticaretlerini, serbest ticaret alanlarını genişleterek, hayvancılığı 
tabana yayarak... Hayvancılığı nereye j yayacağız; üç beş tane arsası olan insanlara değil, halka 
yayarak; yani, üretim gücü olan insanlara yayarak, bu ülkede hayvancılığı kalkındırabiliriz. Et kom
binalarını özelleştirerek, kapatarak, Migroslar açarak, hayvancılığı kalkındıranlayız. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

AHMET YENİ (Samsun) - Reklam oluyor... 

CEMAL KAYA (Devamla) - Efendim özür dilerim, yanlışlıkla oldu, acemiliğimize bağış
layın... | 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gerçekten, zor günlerle 
karşı karşıyadır, bölgemizde bir savaş vardır. Meclisin de o güzel iradesiyle, bu savaşa katıl
madığımız için, bir nevi, bütçemizi rahatlatmış da oluyoruz. Ya yanlışlıkla savaşa katılsaydık ne 
olurdu?! O zaman, Allah bize yardım ederdi! 

Şimdi, inşallah, Ortadoğu'nun ve Avrupa'nın gözde ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin, bu yeni siyasî geleneği başlatmış olan Parlamentosu, bu sorunları bu dönem çözemezse 
dahi, gelecek dönem çözmek için elbirliğiyle mücadele vereceğine inanıyorum. Yalnız, tabiî, bu 
mücadele, muhalefetin ve iktidarın birlikteliğiyle, diyaloguyla ancak çözülebilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kaya, size 1 i dakika eksüre veriyorum; lütfen konuşmanızı tamamlar 
mısınız. j 

CEMAL KAYA (Devamla) - Eğer,i bu bütçenin oluşumunda ve bu sorunların çözümünde, ik
tidardaki arkadaşlarımız, muhalefette plan milletvekili arkadaşlarımızı dinlemezlerse, herhalde 
önümüzdeki dönemde, belki bu yeni başlamış olan siyasî geleneğin yıkılışına sebep olabiliriz ve 
tarih de bizi affetmez. Onun için, iktidar, muhalefeti dinlemek zorundadır. Biz de, gerek bütçede 
gerek diğer kanunlarda -olumlu olanlarda- iktidarla beraber, bu ülkeyi güzel bir şekilde yönetip, hal
kımızın sorunlarına yardımcı olacağız; bizim görevimiz budur. 

Bütün milletvekili arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaya. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 

Önerge yok. i 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 

Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
MADDE 21. - a) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli 

modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl 
içinde yapılacak harcamalar, 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii 
Destekleme Fonunun kaynaklan, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî im
kânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar 
çerçevesinde karşılanır. 

b) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına 
bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden (a) bendi gereğince tespit edilecek miktarları, Gümrük 
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Müsteşarlığına (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler
den motorbot alımına yönelik miktarlan ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bütçe ile 
tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen özel ödeneklerden 
motorbot alımına yönelik miktarlan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye Millî Savun
ma, İçişleri ve Sağlık Bakanlan ile Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

c) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatınlacak paralan bir yandan bütçeye 
gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve 
geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
Transferi mümkün olmayan konsolosluk gelirleri 
MADDE 22. - Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olmayan ve 

2002 yılı sonu itibanyla kullanılmayan miktarlan, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir 
tertibe, bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlannda kullanılmak üzere, yılı bütçesine 
ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan miktan ertesi yıla devren 
ödenek kaydetmeye, yapılacak harcamalann usul ve esaslannı Dışişleri Bakanı ile müştereken tes
pit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yabancı ülkelere yapılacak hizmet karşılıktan 
MADDE 23. - Maliye Bakanı; 
a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 

yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde 
kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlanndan alman kira veya ücret tutarlannı, 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören 
yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerce ödenen 
miktarlan, 

c) NATO makamlannca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlannm bakım ve onanmlan 
için verilecek paralan, 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan yukanda yazılı kuruluş 
bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen miktarlar
dan yılı içinde harcanmayan kısımlan ertesi yıla devretmeye, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Önerge yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
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Bağış, hibe ve yardımlar 

MADDE 24. - a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe olarak yıl içinde elde edilecek imkân-
lann Türk Lirası karşılıklannı Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine gereğine göre bütçeye gelir 
veya gelir-ödenek-gider kaydetmeye, 

b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalarla bağış ve kredi yolu ile gelecek her çeşit 
malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunlann karşılığını, 
ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve 
gereken işlemleri yapmaya, 

c) 2003 yılı içinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ihtiyaçlan için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya diğer yollardan fiilen 
sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak tertiplere gelir ve kar
şılıklannı da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

d) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülke ve kuruluşlara yapılacak savunma ve güvenlik 
amaçlı hibe ve yardımlarla ilgili görüşmelerde bulunmaya ve anlaşmalar imzalamaya, Cumhurbaş
kanı ve Başbakanın yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlar Kurulu karan ile belirlenecek kişi ve 
kuruluşlar yetkilidir. Yabancı ülkelere bu amaçla verilecek hibe ve yardım karşılıklan Maliye 
Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

Söz konusu anlaşmalar Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe girer. 

Anlaşmada belirtilen nakdi hibe ve yardımlar bütçeye gider kaydedilerek T.C. Merkez Ban
kasında ilgili ülke adına döviz cinsinden açılacak hesaba aktanlabilir. Ödemeler, anlaşma hüküm
leri çerçevesinde ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde ilgili hesaptan yaptmlır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş 1 adet önerge vardır; gerekçesiyle birlikte okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansının "Bağış, hibe ve yardımlar" baş
lıklı 24 üncü maddesine aşağıda yer alan (e) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Erdoğan Özegen 

Ankara Ordu Niğde 

Mehmet Soydan Recep Koral 

Hatay İstanbul 
"e) Türkiye - Avrupa Birliği Malî İşbirliği kapsamında sağlanacak malî imkânlann karşılığı 

olarak ilgili kurum bütçelerinde (2) ve (3) ödenek türü altında yer alan ödeneklerin Ulusal Fona 
ödenmesine ilgili Bakanlar yetkilidir. Ulusal Fona ödenen bu tutarlar, 30/1/2003 tarihli ve 4802 
sayılı Kanun kapsamında onaylanan Mutabakat Zabıtlarında yer alan hükümler çerçevesinde kul
lanılır. Kurum bütçelerinden Ulusal Fona ödenen tutarlann kullanımına ilişkin her türlü incelemeyi 
yaptırmaya ve bilgi istemeye Maliye Bakanı yetkilidir." 

Gerekçe: Türkiye - Avrupa Birliği Malî İşbirliği çerçevesinde Avrupa Birliğinden çoğu hibe 
niteliğinde olmak üzere yardımlar sağlanmaktadır. Bu yardımlarla gerçekleştirilecek projelerin im
zalanmış olan mutabakatlar çerçevesinde hükümetin sorumluluğu altında yönetilmesi için Ulusal 
Fon ile Merkezî İhale ve Finans Birimi oluşturulmuştur. Projeler için Avrupa Birliğinden sağlanacak 
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yardımlar yanında belli oranda bütçe katkısı içermesi öngörülmektedir. Bütçeden sağlanacak kat
kılar, projenin ait olduğu kurumlann bütçelerine türlerine göre ödenek kaydedilmiş ise de, 
projelerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, aynı proje çerçevesinde Avrupa Birliğinden sağlanan 
fonlarla bütçe katkısının farklı düzenlemelere ve usullere tabi olarak yürütülmesinin ve ödemeler
de meydana gelebilecek gecikmelerin önlenmesi için her iki kaynaktan sağlanan malî imkânlann 
Ulusal Fon içinde tek bir hesapta birleştirilmesi gereklidir. Önergeyle, Avrupa Birliği projeleri için 
bütçe katkısı niteliğinde bütçeye konulan her tür ödeneğin doğrudan Ulusal Fona aktanlması 
konusunda düzenleme yapılması amaçlanmakta ve bütçe kaynağından aktanlan tutarlann kullanımı 
konusunda bilgi istemeye ve inceleme yaptırmaya Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi 

oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
Fonlara ilişkin hükümler 
MADDE 25. - a) Çeşitli mevzuatla kurulmuş fonlann her türlü gelirleri T.C. Merkez Bankası 

nezdinde Hazine Müsteşarlığı adına açılan müşterek fon hesabına yatınlır. Bu hesaba yatınlan gelir
lerden ilgili mevzuatında öngörülen fonlar arası pay ve kesintiler T.C. Merkez Bankası tarafından 
yapılır. 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun gelirleri, yapılan kesintilerden sonra kalan tutarlar 
üzerinden genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir yazılır. Bu fon, hizmetlerini bütçenin (A) işaret
li cetveline konulan ödeneklerle yerine getirir. 

b) Maliye Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın müşterek teklifi ve Baş
bakanın onayı ile fonların gider hesaplan üzerinden aktarma yapılabilir. Aktanlan tutar, kendisine 
aktarma yapılan fonun gelir hesabı üzerinden müşterek fon hesabına, buradan da tamamı gider 
hesabına aktanlır. 

Bütçe kapsamı dışındaki fonlardan kendi mevzuatlanna göre yapılan kesinti ile fonlar arası ak
tarmalardan sonra kalan tutar, T.C. Merkez Bankası tarafından ilgili fonun gider hesabına aktanlır. 

c) Tasfiye edilen fonlann her türlü gelirleri, tasfiye edilmelerine ilişkin mevzuatta özel bir 
düzenleme bulunmaması halinde, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kal-
dınlan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunur ve genel bütçeye gelir kaydedilir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 25 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Sayın Oğuz Oyan'ın söz talebi vardır. 

Sayın Oyan, buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz 

konusu madde, fonlara ilişkin hükümleri içermektedir. 
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Türkiye, bütçedışı fon meselesiyle 1980'ler öncesinde tanışmış olmasına rağmen, Türkiye'de 
fon sisteminin oluşması, esas olarak, 6 Kasım 1983 seçimlerinden sonra iktidar olan Anavatan Par
tisi dönemindedir. Bu dönemde, özellikle 1984 sonrasında fonlar çok hızla büyümüş, sisteme bir ur 
gibi yapışmıştır; öyle ki, 1991 yılına geldiğimizde, fonlarla, fonların büyüklüğü, fonların denet
lediği gelir unsurları bütçenin toplam gelirlerinin yüzde 55'ine varmıştır. Fon sisteminin böylesine 
büyümesi, üniversite araştırma ve öğrenci fonlarım tek sayarsak 107 fon oluşması, çeşitli kamu 
idaresi birimlerinin bu fonlarla ilişkili sağlıklı verilere sahip olmasını imkânsız kılmıştır. Bu imkân
sızlık ve bu karmaşa, giderek, 1991 sonunda iktidar olan koalisyon hükümetini bu konuya bir ilk 
çözüm aramaya itmiştir; ancak, ne yazık ki, bu çözüm kalıcı bir şekle bürünmemiş ve konu bugün
lere kadar gelmiş ve halen, bir sorun olarak, şu an, bütçenin 25 inci maddesinde görüldüğü gibi, 
önümüze taşınmıştır. 

Bütçenin genellik ve birlik ilkelerinden bir kaçışın simgesi olan, aynı zamanda, denetimden 
kaçışın bir simgesi olan fon sistemi, kamu maliye sistemini tahrip eden çok olumsuz sonuçlar 
doğurmuştur. Bu sistem, gerek bizim adımıza, Parlamento adına denetim yapan Sayıştayın 
denetiminden kaçırılmış gerekse birçok diğer denetim kurumunun -Yüksek Denetleme Kurulu gibi, 
diğer kurumların da- çoğunlukla, denetimi dışına kaçırılmış, aynı zamanda, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun denetimi ya da daha doğrusu onun malî disiplini dışına çıkarılmıştır. Tabiî, 
İhale Kanununun dışına çıkarıldıklarını eklemeye gerek yok. Fonlar için özel bir ihale kanunu, 
zamanında çıkarılmış idi. 

Böylesine bir sistem üzerine daha 1980'li yıllarda uyarıcı yazılar yazıldı. Bunları yazanlardan 
birisi bendim. 1985, 1986, 1987... Hatta 1987 yılında, bu konuda, şu an Anayasa Mahkemesinde 
görevli bir arkadaşımla, fon sistemi üzerine 500 sayfalık bir kitap da yazmıştık. Bu konu, ne yazık 
ki, bir çözüme kavuşturulmadı. 1991 sonunda iktidar olan yeni koalisyon döneminde bir fon tasfiye 
birimini, biraz sistemdışı bir şekilde oluşturduk. Ben, üç ay, bu kurumun başında bir tasfiye planı 
hazırladığımı hatırlıyorum Başbakanlık müşaviri olarak. Eğer, o tasfiye planı uygulanabilmiş olsay
dı, bugün, biz, burada, şu maddeyi ya da fon sistemini konuşmuyor olacaktık. Ne yazık ki, o zaman, 
ne Başbakana ne ekonomiden sorumlu Devlet Bakanına, 1992'nin başlarında, bunu anlatamadık. 

Bakınız, bu, çok önemli bir olay. Türk insanı kendi sorununu çözemediği için, 1999 sonundan 
itibaren, IMF'ye verilen bütün niyet mektuplarında fon sisteminin tasfiyesine ilişkin hükümler, IMF 
tarafından Türkiye'ye dayatılmıştır. Siz, 1991-1992 sürecinde, artık kangren olmuş bir yarayı tedavi 
etmez, bir müşterek fon hesabı açarak bunu sürdürürseniz, sonuçta, birileri gelir, sizin adınıza bunu 
yapar. 

Tabiî, burada, bu uluslararası finans kuruluşlarını masum kabul etmiyorum; çünkü, 1980'li yıl
larda bu sistemin böylesine büyümesi, böylesine kangren oluşu gözler önündeyken, o dönemin ik
tidarları, uluslararası finans kuruluşlarından teşvik ve destek görmüşlerdir, bu konuda uyanlmamış-
lardır; ama, ne zaman, bu, gündeme geldi; artık, bu, öngörülemez, denetlenemez bir yapı oluştur
duğu andan itibaren gündeme geldi. 

Aslında, müşterek fon hesabı, sistemi daha da karmaşıklaştırdı. Bugün, bu hesap sürüyor. Bu 
maddede görüyorsunuz; müşterek fon hesabı, yeniden bir derde deva olarak sistem içinde. Ne yapıl
dı 1999 sonrasında; 1999'dan itibaren her yıl için -2000 yılı, 2001 yılı için- hedefler konuldu; bun
lar, yapısal kriterler içine konuldu. Bu yapısal kriterler gereğince, işte, bu yıl 25 tane, önümüzdeki 
yıl şu kadar tane fonun tasfiyesi gündeme konuldu; yani, bu, hükümetin taahhütleri arasına konul
du. Ne yapıldı; bunlardan, önce, bir kanuna dayanmadan, yönetmelik vesaireyle kurulmuş olan fon
ları tasfiye etmek kolaydı, bunları tasfiye ettiler; fakat, bir kanunla kurulmuş olan fonları tasfiye et-
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mek için, onun kanununun değişmesi, kanununun ortadan kaldırılması ve bu fonların gelir ve gider
lerinin bir şekilde bütçeye aktarılması gerekiyordu; bunlar, ne yazık ki, sonuna kadar yapılamadı, 
izlenemedi ve şimdi, bu fonların Önemli bir bölümü, özel hesap biçiminde çalışıyor. Müşterek fon 
hesabına halen ihtiyaç duyulmasının nedeni budur. Bu fonlar, halen, tam bir tasfiye süreci tamam
lanmadığı için özel hesap biçiminde çalışıyor ve üstelik, böyle bir durumda, biz, 1999 ya da 2000 
öncesinden biraz daha problemli bir duruma doğru gidiyoruz; çünkü, bu fonları, özel hesap biçimin
de, bütçeye özel ödenek ve gelir kaydetme biçiminde çalışan bu fonları denetleme imkânından yok
sunuz; eğer varsa, kendi özel harcama usullerine göre harcama yapmaya devam ediyor. Dolayısıy
la, burada, mutlaka, bu yarayı, artık tedavi etmek gerekiyor; yani, burada, bu müşterek fon hesabı 
türü birtakım hesaplarla bunu hâlâ sürdürmenin anlamı yoktur. Bunların kalacak olanı varsa kalır; 
ama, büyük bir bölümü zaten tasfiye sürecine girmiştir. Bunları sistemden çıkarmak, bütçe disip
linini bozmamak gerekiyor; çünkü, eğer, kendi denetimimiz dışında birtakım harcamalar varsa, bu, 
Parlamento olarak bizim adımıza denetim yapan, yapması gereken Sayıştayın, bir kere, bunları 
yeterince denetleyememesi sonucuna gidiyor ve biz, Türkiye'de hesaplan kontrol edemez duruma 
geliyoruz değerli milletvekilleri. 

Bakınız, bu vesileyle şunu da söyleyeyim. Biz, aslında, Sayıştayın, Meclis adına denetim yapan 
Sayıştayın görevini yeterince ifa etmesi için gayret içinde değiliz. Eğer, Türkiye'de, 1980'lerde, 
Meclis kendi yetkilerini bu kadar artan oranda yürütmeye devrettiyse, bu, yürütmeden çok, Mec
lisin kendi yetkilerine kıskançlıkla sahip çıkmamasından kaynaklanmıştır. Meclis, kendi yet
kilerine, kendi sahasının daraltılmamasına çok kıskançça sahip çıkmalıdır; iktidar partisinden mil
letvekili olmak ya da olmamak kriterinden bakılamaz. Yasamayla yürütme ayınmı, kuvvetler 
ayınmı, ancak bu şekilde yerleşebilir. 

Bakınız, şimdi, bir kesinhesap kanunu tartışıyoruz; tartışıyor muyuz; şüpheli!.. Aslında, biz ne 
yapıyoruz şimdi; dokuz aylık bir dönemin, ama 2003 yılının bütçesi tahminleri üzerine 
konuşuyoruz; ama, aynı zamanda 2001 yılının kesinhesabı üzerine konuşuyoruz. Kaç kişi iz
leyebiliyor 2001 yılında ne olmuş? 2001 yılında, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük sapma 
gösteren bütçesini gördük; en büyük sapma gösteren bütçesiydi. Bu bütçenin başlangıç ödeneğiyle, 
gerçekleşen harcamalan arasında yüzde 71'lik bir fark oluştu; bu kadar büyük bir ekbütçe. 

Bakınız, Sayıştayın bu konudaki hazırladığı genel uygunluk bildirimi raporunda ve onun ekli 
raporlanndaki birkaç tespiti okuyayım: 2001 yılı bütçesinin yılbaşı ödeneği 48 katrilyon iken, yıl 
içinde eklemelerle 82 katrilyona ulaştı. Bakınız, 48 katrilyon liralık bir bütçe kabul ediyorsunuz, yıl 
sonunda 82 katrilyon oluyor; yani, arada bir yakınlık, herhangi bir irtibat, bir ilişki var mı; nerede 
48 katrilyon, nerede 82 katrilyon! Yani, sizin, başlangıçta izin verdiğiniz harcama 48 katrilyon, son
ra ekbütçe çıkanlıyor ve bu, 82 katrilyona çıkıyor. Böyle bir Parlamento, böyle bir parlamentonun 
denetiminde bir bütçe olur mu? Bütçe, Parlamentonun çıkardığı en önemli kanundur, yıllık kanun
dur, yürütmeyi denetlemenin bir aracıdır. Bu Parlamento ne yapıyor bütçesiyle, bu bütçeye izin ver
mekle; belli harcamalann yapılması, belli gelirlerin toplanmasına izin veriyor. Bu kadar büyük bir 
fark olursa, bunun neresi Parlamentonun denetim hakkı?! 

Şimdi, bu 82 katrilyonluk 2001 bütçesinin -aynı zamanda kesinhesap kanununu tartıştığımız 
için söylüyorum- yüzde 90'ı transferler ve personel giderleri için aynlmıştır. Böyle bir bütçenin, 
Türkiye'nin sorunlanna çözüm bulması mümkün değildir. 

Yine, Sayıştay raporuna göre, 28 adet genel bütçeli kuruluşun bütçesi, bütçenin yüzde Tinden 
azdır, yüzde 1 'i aşan çok az sayıda kuruluş vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Oyan, madde üzerinde şahsınız adına da söz talebiniz vardı -başka söz talebi 
yok- o süreyi de ekleyeyim mi Sayın Hocam? 

OĞUZ OYAN (Devamla) - Lütfen... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Hocamızı zevkle dinliyoruz. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Gerçekten, istifade ediyoruz. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Daha geniş bir zamanda dinlesek... 
BAŞKAN - Sayın Hocam, buyurun. 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Daha geniş bir seminer verebilirim arzunuz üzerine. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de payı sürekli artan tek bir genel bütçeli kuruluş vardır; o da 

Hazine Müsteşarlığıdır; niye; çünkü, Hazine Müsteşarlığı Türkiye'nin borç faizlerini ödeyen 
kurumudur ve Türkiye'de tek payı artan tek kuruluş odur. 

Şimdi, bakınız, Parlamentonun, Yüce Meclisin kontrol fonksiyonunu geliştirmek için, Sayış-
tayın raporlama fonksiyonunu mutlaka geliştirmesi lazım. Sayıştayın sunduğu raporların, Parlamen
toda, etkin bir biçimde tartışılması gerekir. Sayıştay, Parlamentoya ne sunar; bir genel uygunluk bil
dirimi sunar. Bu genel uygunluk bildiriminin eki raporlan sunar. Bu raporlar -en önemli iki tane 
rapor söz konusu- Hazine İşlemleri Raporudur ve Uygulama Sonuçlan Raporudur. Bu raporlar bu 
Parlamentoda tartışılmıyor, komisyonda tartışılmıyor, komisyon zamanı olmadığı için tartışmıyor. 
Dolayısıyla, burada, denetim süreci aksıyor; yani, Sayıştay bizim adımıza denetim yapıyor, biz, 
Sayıştayın Meclise sunduğu raporlan tartışamıyoruz. Bunun denetimi nerede?! Böyle bir denetim 
olabilir mi?! Biz eğer denetim sonuçlanm tahlil edemeyeceksek, analiz edemeyeceksek, bu denetim 
neye yarar?! 

Değerli arkadaşlanm, şimdi, bütçenin görüşülme prosedüründe önemli olan bir başka rapor da, 
Sayıştay kaynaklı performans denetimi raporlandır. Performans denetimi raporlan, ilk kez, 1996 
yılında Sayıştaya bir görev olarak verilmişti. Sayıştay, belirli projelerle, bu performans denetim
lerine başlamıştır ve 2002 yılında üç tane performans raporunu Parlamentoya sunmuştur. 

Bu raporlann konu başlıklannı söyleyeyim: Bunlardan birincisi, Gemilerin, Denizleri ve 
Limanlan Kirletmesini Önleme ve Kirlilikle Mücadele Etme Raporudur. Bu, bir performans raporu 
örneğidir ve bu rapor, sadece Türkiye tarafından değil, Avrupa'nın altı ülkesinden (Malta, İngiltere, 
Hollanda, Yunanistan, Güney Kıbns Rum Cumhuriyeti ve Türkiye) beşinin parlamentolannda bu 
rapor kabul edilmiş, tartışılmış ve oylanmıştır, sadece Türkiye Parlamentosunda bu rapor oylan
mamıştır. Dolayısıyla, burada, Parlamentonun mutlaka bu açığını kapaması gerekiyor. Eğer, biz, 
bütçeyi bir performans denetleme ölçütleri üzerinden değerlendirmek, denetlemek istiyorsak, o 
zaman, bunun gereğini yerine getirmeliyiz; yani, bu tür raporlan, burada, gerçekten, enine boyuna 
tartışmalıyız. 

Bakınız, sadece diğer iki raporun başlıklannı söylüyorum. İkinci rapor, "İstanbul, Depreme 
Nasıl Hazırlanıyor" raporudur. Bu bir performans denetim raporudur ve bu, 2002'de bu Parlamen
toya sunulmuştur; ama, ne kimsenin haberi vardır ne de tartışılmıştır. Üçüncü rapor, "Marmara ve 
Düzce Depremleri Sonrası Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Faaliyetlerinin İncelenmesi" 
raporudur ve bu rapor da, bu Parlamentoda tartışılmamıştır. Dolayısıyla, burada, bu aksayan 
denetim sistemine çözüm bulunması gerekmektedir. Bu sorunun önemli bir kaynağı, bu raporlan 
tartışacak özel bir komisyonun mevcut olmamasıdır. Plan ve Bütçe Komisyonunun bugünkü 
yapısıyla, böyle bir komisyon işlevi görmesi çok mümkün olmamaktadır. 
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Başka ülkelerde bu nasıl olmaktadır, kısaca bilgi vereyim: Bazı ülkelerde, "Kamu Hesaplan 
Komisyonu" adıyla, çok etkin çalışan bir komisyon kurulmaktadır. Bu tür komisyonlar, parlamen
to adına denetim yapan Sayıştayın raporlannı görüşmektedir. Sonra, kendisi bir rapor hazırlayan bu 
özel komisyon, bunu, parlamentonun denetimine sunmaktadır. Bu, İngiltere'de, örneğin, "Kamu 
Hesaplan Komisyonu" adı altında çalışmaktadır. Bu komisyonun ilginç bir özelliği şudur: Plan ve 
Bütçe Komisyonu gibi komisyonlarda iktidar kanadı ağırlıklı olmakla birlikte, bu söylediğim kamu 
hesaplan komisyonunda muhalefet ağırlıklı olmaktadır; yani, burada, bir gelişmiş ülkenin par
lamenter denetim sistemindeki etkili denetime örnek vermiş oluyoruz. Dolayısıyla, burada, Sayış
tay ile Parlamento ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından bizim de Parlamentoda böyle bir kamu 
hesaplan komisyonu kurmak üzere yasal düzenlemeleri yapmamız çok etkili olur; tabiî bunun, bir 
siyasî olgunlaşma süreciyle tamamlanması gerekir. Yani, ancak, yasamanın, muhalefetin ağırlıkta 
olduğu bir kamu hesaplannı inceleme komisyonunun denetimini kabul etmesi siyasî olgunluğuna 
gelmesiyle mümkündür; umanm, bunun için de onlarca yıl harcamayız. 

Dikkatiniz için teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Oyan. 

Sayın milletvekilleri, 25 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır 

Madde üzerinde önerge yoktur. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 

Hazine ve Kamu Kuruluşlanna İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Devlet Borçlan 

Hazine garanti limiti, dış proje kredileri ve borçlanmaya ilişkin hükümler 

MADDE 26. - a) 2003 yılı içinde, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanuna göre sağlanacak 
garantili imkan tutan 750 milyon ABD Dolannı aşamaz. 

b) Yabancı ülke, banka ve kurumlarla veya uluslararası kuruluşlarla yapılmış ve yapılacak an
laşmalara göre genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere yılı içerisinde dış proje kredisi 
olarak kullandınlacak imkânlann karşılıklannın ilgili bütçe tertiplerinde yeterli ödeneğinin tahsis 
edilmesi esastır. Ancak, kur farklanndan doğan maliyet artışlannı karşılamak amacıyla yapılacak 
revizeler dolayısıyla ilgili kuruluş bütçelerinde yer alan tertiplere ödenek ekleyerek bütçeleştir-
meye, yıl içinde hakedişlerden doğan ihtilaflar sonucu tahakkuk işlemlerinin tamamlanamaması 
nedeniyle harcanamayan miktan ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye, devren ödenek 
kaydedilen miktarlardan projenin tamamlanması nedeniyle kullanılma imkanı kalmayan tutarlan ip
tal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) Dış proje kredisi ve hibe kullanımlanndan kaynaklanan katma değer vergisi ile özel tüketim 
vergilerinin karşılanmasında; dış kredi ve hibe gerçekleştiği halde, katma değer vergisi ve özel 
tüketim vergisi karşılığı iç kaynağın bulunamaması durumunda, Yatınm Programı ile ilişkilendiril-
mek suretiyle ilgili kuruluşlara bütçelerinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine söz konusu 
miktarlarda ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
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Ancak (b) ve (c) bentlerindeki hükümler gereğince yapılacak ödenek eklemeleri Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığınca yapılacak proje revizeleri dikkate alınarak yapılır. 

d) Devlet dış borçlan ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme ve işlemler (dış 
proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil, kredilerin kullanımları hariç) 2003 yılında 
her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

e) Yürürlükten kaldırılan Dış Krediler Kur Farkı Fonu kapsamında doğmuş bulunan ve gerçek
leştirilmesi gereken ödemeler, bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

f) Dış borçlanma imkanları ile satın alınacak malzeme ve hizmetlere ait taahhüt evrakı veya 
sözleşme tasarıları, Maliye Bakanlığınca 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi 
uyarınca vize edilmeden satın alma işlemi gerçekleştirilemez ve ilgili miktarların dış borç kayıtlan 
yapılamaz. 

g) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ile tanımlanan 
nakit işlemleri, Merkez Bankasınca çıkanlacak likidite senetlerinin (veya bu mahiyette düzen
lenecek kağıtlann) faiz ve anapara ödemeleri ve bunlarla ilgili işlemler 31.12.1960 tarihli ve 193 
sayılı Kanun ile 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla her türlü 
vergi, resim, harç ve fon kesintisinden istisnadır. 

h) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin % l'ine kadar ikrazen 
özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. 

ı) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun gereği imzalanan anlaşmalar 23.5.1928 tarihli ve 
1322 sayılı Kanun hükümlerinden muaf olup Resmî Gazete'de yayınlanmaz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, 
Malatya Milletvekili Sayın Mevlüt Aslanoğlu; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin çok değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmamın başında, size birtakım rakamlar vermek istiyorum. 1996 yılında, ülkenin içborcu 
2,7 katrilyon, vergi geliri 2,2 katrilyon, bütçe açığı 1,2 katrilyon; 1997 yılında, içborç 5,9 katrilyon, 
vergi geliri 4,7 katrilyon, bütçe açığı 2,2 katrilyon; 1998 yılında, içborç 11 katrilyon, vergi geliri 9,2 
katrilyon, bütçe açığı 3,8 katrilyon; 1999 yılında, içborç 23 katrilyon, vergi geliri 14,8 katrilyon, 
bütçe açığı 9,1 katrilyon; 2000 yılında, içborç 36 katrilyon, vergi geliri 26 katrilyon, bütçe açığı 
13,2 katrilyon; 2001 yılında, içborç 122 katrilyon, vergi geliri 39 katrilyon, bütçe açığı 29 katrilyon 
ve 2002 yılında ise, içborç 150 katrilyon, vergi geliri 59 katrilyon, bütçe açığı 39 katrilyondur. 

Yine, size bazı rakamlar vermek istiyorum. İçborcu fonlarken, 2000 yılında enflasyon yüzde 
39 iken, ortalama borç stokunun faizi yüzde 36 olmuş. 2001 yılında, enflasyon yüzde 68 iken, borç 
stokunun ortalama faizi yüzde 99 olmuş; 2002 yılında ise, enflasyon yüzde 30 iken, borç stokunu 
yüzde 63'le fonlamışız; yani, bu ülkede, son iki yılda enflasyon artı hep yüzde 30 veya yüzde 31 
faiz vermişiz ve sonuçta, bugün, bu ülkenin içborcu 160 katrilyonu geçmiş. 

Deniz bitti. Bu Yüce Meclisin tarihî bir görevi var. 160 katrilyonluk içborç, bugün itibariyle 
sabit kalırsa-yeni borçlanma ihtiyacı doğmasa dahi- bütçenin 45 katrilyon açığı var; bunu nereden 
fonlayacağız? Yine, son yıllara baktığınız zaman, planlanan ve hedeflenen vergi gelirlerinin or
talama yüzde 75, yüzde 80 gerçekleştiğini görüyoruz; yani, Sayın Bakanımız, bu yıl 85 katrilyon 
bir vergi geliri tahmin etmiş; ama, son on yıla baktığınız zaman, hep bu yüzde 75 ile yüzde 80 
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arasında gerçekleşmiş. Demek ki, vergi gelirlerinde hedeflenen o rakama ulaşamazsak eğer -o da 
yaklaşık 72-75 katrilyon- şimdiden bu bütçe açığı 55-60 katrilyondur.Biz bunu nereden fon-
layacağız; ya borçlanacağız ya yeni kaynak yaratacağız/Başka çaresi yok; ya borç alacağız ya yeni 
kaynak yaratacağız. 

Son on yıla bakarsak, Hazinemiz, hep tek tip enstrümana başvurmuş, ihale; işin en kolayı; bu 
ülkenin hiçbir kaynağına başvurmamış; bu ülkenin sanki başka kaynağı yokmuş gibi, hiçbir kay
nağına başvurmamış. Halkı inandırmamışız, halkla beraber çözüm bulmamışız. İşin en kolayı; ver 
faizi, al parayı. 

Deniz bitti!... Deniz bitti!.. Boğulacağız beyler, boğulacağız! 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Doğru söylüyorsun; ama, ne yapalım?! 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Çocuklarımız aç kalacak! Bu Yüce Meclisin 

tarihî bir görevi var. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Ne yapalım?.. 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Biz aç kalalım, çocuklarımız aç kalmasın! (CHP 

sıralarından alkışlar) 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Çaresini söyle. 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Çaresi var... 
Sanki Marmara Denizi, sanki Eg^ Denizi, sanki Karadeniz hep bizimmiş; hayır, bizim değil. 

Kaynaklan hor kullandık, heba ettik, aldığımız borç parayı babamızın parası gibi kullandık. O para, 
emanetti; o para, çocuklanmızın parasıydı. 

HASAN ANGI (Konya) - Doğru söylüyorsun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Deniz bitti... Bu Yüce Meclisin tarihî görevi var 

değerli arkadaşlanm. 
HASAN ANĞI (Konya) - Ne yapacağız? 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Eğer, iki yıl içerisinde, yine, aynı yolla, yap 

ihaleyi al parayı yaparsak, 2003 yılı sonunda, bu ülkenin içborcu 220 katrilyona ulaşacaktır. 
HASAN ANĞI (Konya) - Ne yapalım?.. 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Halkı inandırarak, halkla beraber; ama, fakiri... 

Sayın Bakanım, pakette ne geliyor; 1 katrilyon, 1,5 katrilyon. O, kızgın saca atılan su gibi uçup 
gidiyor. İçborcu yok edecek temel çözüm bulamazsak, bu canavara yüz yerden, ikiyüz yerden ateş 
edilmezse, bu canavar hepimizi yer. Onun için, bu ülke... 

SABRİ VARAN (Gümüşhane) - Ne yapacağımızı söyle. 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Ben, biraz geri gidiyorum, bu borç nereden gel

di; 1983 yılına gidin, bastı hazine bonosunu "al kardeşim, git" dedi, teşvikleri hep verdi. Bu teşvik
ler... 

HASAN ANĞI (Konya) - Ne alakası var? 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Bir dakika... Bir dakika... 
Yapan, üreten her insanın önünde eğiliyorum. Teşvik alıp, üretim yapan dürüst ve namuslu in

sanın önünde eğiliyorum; ama, ceza verilmeyen, bir tek direk diken, emmisinin 10 liralık arsasını 
100 000 000'a veren, 50 000 dolarlık makineyi, 5 000 000 dolara getiren insanlara verilmedi mi bun
lar?.. Verilmedi mi?.. (Alkışlar) 
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Onun için arkadaşlar, bunlara ceza verilmediği sürece, bu ülkede, yapanla yapmayan ayrıl
madığı sürece, dürüst ve namuslu ayrılmadığı sürece, bu, böyle gider. 

Bu Yüce Meclisin tarihî bir görevi var; bu içborç canavarına, bir şekilde, hep beraber çözüm 
bularak, halkı inandırarak... Halkı inandırmadan hiçbir şeyde başarılı olamazsınız. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Çözüm ne? 

FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Çözümleri çok; çok çözümü var. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Bir tanesini söyle. 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Peki. 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, bir dakika. 

Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibin insicamını bozmayınız, konuşmasına müdahale etmeyiniz. 
Buyurun. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bu ülkede 120 milyar dolarlık altın var. "Bir 
tanesi" dediniz; inandınn halkı... Tıpkı döviz tevdiat gibi, döviz yastık altında değil miydi? Döviz 
neredeydi; yastık altında. Afyon'un Emirdağı'na gidin, Kayseri'nin Yahyalı'sına gidin, sandıklar 
dolusu altın var. 

İnsanları, devletin aldığı parayı hor kullanmayacağına, kimseyi kayırıp kollamayacağına inan
dınn; her aldığınız kuruşla, bu ülkenin borcunu ödeyeceğinize inandınn, bu ülkenin insanları yar
dım eder. (Alkışlar) 

Bir kere, biz, büyük ülkeyiz, iyi ülkeyiz, yıllann ülkesiyiz; bunlar çok güzel şeyler, hepimiz, 
ülkemizle iftihar ediyoruz. Size bir örnek vereyim: Küçükken, mahallenizde, sabahın saat 5'inde işe 
giden bir hamalı düşünün, bir de öğlenden sonra 3'te işe giden bir adamı düşünün! O öğlen saat 3'te 
işe giden adam yok oldu gitti; ama, sabahın saat 5'inde kalkıp, işine giden adam, bugün, belki, 
oranın en zengini oldu, en müteşebbis insanı oldu. Eğer, biz, bu ülkede, kaynaklan böyle hor kul
lanırsak... Beyler, tekrar söylüyorum: Biz aç kalalım; ama, çocuklan aç bırakmayalım; hepinize yal-
vanyorum! (Alkışlar) 

Sayın Bakanım, tabiî, yeni paketler... Ama, bu bütçenin, 146 katrilyonluk bütçenin 65 katril
yonu faiz; yatınm 9 katrilyon... Daha, halkın neresini sıkacaksınız?!. Sıkacak yeri var mı daha?!. 
Hangi paketle?!. Bir tek sıkacak yer var; faiz canavannı yok etmek. Biz bunu yok edemezsek, 
hepimiz yok oluruz! 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde başka söz talebi ve önerge yoktur. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin kârlan 

MADDE 27. - a) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluş
lar ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin, 2002 yılı kârlanndan Hazineye isabet eden tutarlan; 

- 6 3 8 -



T.B.M.M. B : 5 7 27 .3 .2003 0 : 4 

1. 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tâbi ol
maksızın, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye, 

2. Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk etmiş görev zararları alacaklarına 
mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, 
ödenek ve gider kaydetmeye, 

b) (a) bendi kapsamına giren kuruluşların 2001 ve daha önceki yıllara ait kâr paylarından 
Hazineye isabet eden tutarları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin 
gelir ve giderleri ile ilişkilendirmeksizin kuruluşların görev zararı alacakları veya ödenmemiş ser
mayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 27 nci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü'nün söz talebi vardır. 

Sayın Tütüncü, buyurun. 

Süreniz 10 dakika. 

CHP GRUBU ADINA ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; madde, kamu iktisadî teşebbüslerinin kârları hakkında. 
Maddeyle ilgili görüşlerime geçmeden önce, izin verirseniz, bundan önceki 13 üncü maddede 
konuştuktan sonra yerime geçerken, değerli bir milletvekili arkadaşımın, kendisi açısından çok hak
lı bir serzenişiyle karşılaştım. Sayın Mehmet Dülger Antalya Milletvekilimiz, Planlamadan benim 
oda arkadaşlarımdan biri; kendi perspektifinden, çok haklı bir şekilde "peki, parayı nereden 
bulacaksınız" diye sızlandılar. Ben, yatırımların neden düşük olduğunu, Türkiye'nin geleceğinin 
nasıl bir yatırım programlamasına, nasıl bir planlama anlayışına bağlı olduğunu anlatmaya 
çalışıyordum; çok haklı olarak sordular. 

3 üncü madde üzerinde konuşurken, süre yetersizliği nedeniyle bir noktayı kaçırmıştım, onu, 
izin verirseniz, hemen tekrar dile getiriyorum. Vurgulamak istediğim olay, doğru yönetim, etkin 
yönetim, planlı yönetim, programlı yönetim anlayışıdır. 

Bakınız, 2003 yılında, ilk üç ayda, 23 katrilyon lira yeni borç alma durumunda kaldı Hazine. 
Bu 23 katrilyon lira borcun faiz yükü 10 katrilyon liradır. Eğer, ocak, şubat, mart aylarında 
hükümetin tereddütlü tavır ve davranışları sonucunda piyasada bir panik olmamış olsaydı; faizler, 
eğer, yüzde 10 dolayında fırlamamış olsaydı, Hazinenin borçlanma maliyetinin faizi 10 katrilyon 
Türk Lirası yerine 8,4 katrilyon lira olacaktı. 1,6 katrilyon lira daha fazla faiz ödendi. Neden; 
hükümetin, bir ileri, iki geri, iki ileri, iki geri kararsız tavır ve davranışlarından. İşte, 1 milyar dolar. 
Tabiî, bununla iş bitse; kolay. Bu, bir örnektir. Bu nedenle Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
hükümetin, böyle "Acil Eylem Planı" gibi birtakım konulan, altını çizerek söylüyorum terk etmesi 
lazım. Yeni bir planlama anlayışıyla, yeni bir strateji planlama anlayışıyla, üç yıllık bir programla, 
yeni bir perspektifle hemen yola koyulsun; yineliyorum, bu yıl geçiş yılı olsun. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi, aslında, özelleştirme kârları konusunda konuşur
ken, bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum; ancak, çok önemli. 1995 yılında, biz, Cumhuriyet Halk 
Partisini yeni açmıştık; o zaman, özelleştirme politikalarını oluşturuyorduk, kamu girişimciliği 
politikalan, acaba, nasıl değişikliğe uğraması lazım diye çalışıyorduk. Bu arada, Almanya Saarland 
Eyaletinin Ekonomi Bakanını davet ettik. Hiç unutmam, Hilton'da bir brifing verdi bize, bir kon
ferans verdi. O zaman, Almanya, Batı Almanya -öyle diyeyim- Doğu Alman ekonomisini özelleş-
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tiriyor ve o yıla kadar dünyada yapılmış olan özelleştirmelerin yüzde 70'i Almanya'da yapılmış. 
Koskoca bir Doğu Alman ekonomisini özelleştiriyor; fakat, Sayın Ekonomi Bakanı "stratejik sek
törleri özelleştirmekten çekiniyoruz, sakınıyoruz" dedi. Sorduk Sayın Bakana "nedir stratejik sek
tör" diye. "Kömür" dedi. "Bizim eyaletimizde kömür çok zengindir, küçük bir eyalettir. Biz, kömür 
madenlerini, stratejik bir maden olduğu için, madde olduğu için özelleştirmiyoruz." "Peki, maliyet 
fiyatınız ne; dünya fiyatlarına göre kaça mal ediyorsunuz" dedik. Sayın Bakanın yanıtı: "Dünya 
fiyatlarının 3 kat üstünde üretim maliyetimiz var, ama, kamunun elinde tutmak istiyoruz. Stratejk 
bir maddedir, yarın dünyanın hali ne olur bilmem, bilemeyiz; biz, böyle düşünüyoruz." Bu -o yıl 
için söylüyorum- dünyadaki özelleştirme olayının yüzde 70'ini gerçekleştiren bir ülkenin bir 
eyaletinin Ekonomi Bakanının görüşü. Şimdi, hâlâ o durumda mı bilemiyorum; çünkü, alternatif 
enerji kaynaklan geldi. Şimdi, bor bileşikleri, hidrojen bileşikleri, petrole, kömüre alternatif olarak 
düşünülüyor. Ancak, burada vurgulamak istediğim konu, stratejik sektörlerin varlığıdır, stratejik 
ekonomilerin varlığıdır Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, dün, Maliye Bakanlığına bağlandı; bunu doğru bul
muyoruz, yanlış. Maliye Bakanlığı, bu dönemde, Özelleştirme idaresine bağlı bütün KİT'lerin özel
leştirilmesinden sorumlu olacak; yani, saydamlığa en fazla ihtiyaç duyulduğu, etkinliğe en fazla ih
tiyaç duyulduğu bir zaman kesitinde, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu doğru bulmuyoruz. 
Tüm KİT'ler, sermayedar olarak Hazineye bağlı olmalıdır zamanı geldiğinde. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; özelleştirmeye ideolojik açıdan bakılamaz. Bu çerçevede, 
özelleştirme bir amaç değildir, amaç olamaz. Özelleştirme, ekonomide bir yapısal değişikliğin ger
çekleştirilmesi için, ekonomide verimliliğin, ekonomide kârlılığın, rasyonelliğin artırılması için, ol
sa olsa kullanılacak araçlardan biridir, bir amaç olamaz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Adalet ve Kalkınma Partisinin programına baktığımızda, burada, büyük bir farklılık görüyoruz; 
ideolojik yaklaştığınızı tespit ediyoruz. Özelleştirme konusuna ideolojik yaklaşmak son derece yan
lıştır, pragmatik yaklaşmamız lazım, pragmatizm anlayışında olmamız lazım. Bakınız, Alman 
Bakanı nasıl pragmatik yaklaşıyor; ülkesinin çıkarına bakıyor, 3 kat maliyeti içine sindiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, stratejik mal ve hizmet üreten KİT'ler hemen özerk hale getirilmelidir. 
Siyasetçi, elini eteğini çekmelidir KİT'lerden, öyle bir özerklik anlayışıyla götürülmelidir. Stratejik 
KİT'lerin yeniden yapılandırılarak, iç ve dış piyasalarda rekabet gücünü artırmaları amacıyla yaban
cı kuruluşlarla ortak olma, ortaklık kurma yolları aranılmalıdır. Bu durumda, yönetim hâkimiyetinin 
kaybedilmemesine özen gösterilmelidir veya kamu yararının korunmasının güvencesi olan altın his
senin kamuda kalması sağlanmalıdır. Durumu halka arza uygun olan KİT'lerin öncelikle halka açıl
maları sağlanmalıdır; durumları halka arz için uygun olmayan, malî yapılan zayıf olan KİT'ler, 
acilen, malî yapılannın iyileştirilmesi ve gelir artına önlemlerle desteklenmesi amacıyla yeni bir 
program içine alınmalıdır. Bu çerçevede, işletmecilik giderlerinin azaltılmasında, mal ve hizmet 
üretiminde, doğru ve akılcı; yani, KİT yaranna kararlann alınmasında, hükümet, KİT'lere kanş-
mamalıdır, hatta yardımcı olmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; özelleştirme uygulamalannda tekellerin yaratılmamasına, 
tüketicinin korunmasına, ulusal üretim kapasitesinin artınlmasına özen gösterilmelidir. Özelleştir
me kılıfıyla yabancılaştırma kesinlikle yapılmamalıdır. Özellikle, Tekelin özelleştirilmesinde böyle 
bir tehlikenin mevcut olduğu mevcut olduğu sinyalleri gelmektedir. Burada, Cumhuriyet Halk Par
tisi adına... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Tütüncü, 1 dakika eksüre veriyorum. 
Sayın Tütüncü, buyurun. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Özelleştirme uygulamalarında tekellerin yaratılmamasına özen 
gösterilmelidir. Burada, bu esas altında, Tekelle ilgili konuşuyoruz; tekeller yaratılmasın. Örneğin, 
Şarköy Şarap Fabrikasını, yabancılara, başka birtakım büyük kuruluşlara, holdinglere satacağınıza, 
Şarköy halkına arz edin. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum sayın arkadaşlarım! 

Konuşmamı hemen toparlıyorum. Özelleştirme İdaresi, uygun zaman içerisinde kapatılmalıdır; 
işlevleri, özelleştirilecek kuruluşların teknik sorumluluğu çerçevesinde, Hazinede oluşturulacak bir 
birime devredilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 2003 yılında 4 milyar dolarlık özelleştirme uygulaması 
programlanmış, bunun sonucunda 2,1 milyar dolar nakit girişi hedeflenmiştir. 

Az önce söylediğim görüşler çerçevesinde, bütçenin, bu çabalarınızın, halkımıza, ulusumuza, 
partinize hayırlı olmasını diliyor; hepinizi, en iyi dileklerimle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tütüncü, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 27 nci madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Önerge yok. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinde sermaye değişiklikleri 
MADDE 28.- a) Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin tedbirleri 

uygulamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu iktisadî teşebbüslerinin yatırım ve finansman 
programlannın gereklerini yerine getirmek ve 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerini uygulamak amacıyla; 

1. Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve sermaye paylarının satın alınmasına, 
2. Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadî teşebbüs

lerine, Özelleştirme İdaresine veya katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar tarafından devir 
alınmasını sağlamaya, 

3. Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye veya çeşitli fonlara olan borç
larını yıllık yatırım ve finansman programlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına veya 
ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının ödenme zamanı ve şart
larını belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, 
anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine, bütçede açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
b) 1. Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel 

Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2002 yılı sonu itibarıyla; Hazineye (28/3/2002 
tarihli ve 4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) ve fonlara olan borçlan ile geç
miş yıllar bütçe kanunlannın "Kurumlann Hasılatından Pay" başlıklı maddeleri uyannca doğan ve 
Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi gereken vadesi geçmiş borçlannı, Hazineden ve 
fonlardan olan alacaklanna veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye, 
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2. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin 2002 yılına ait kâr paylarından Hazine'ye isabet eden 
tutan, Hazine'den olan politik risk alacaklarına mahsup etmeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve gider hesapları ile ilişkilen-
dirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Türkiye Emlak Bankası 
A.Ş.'nin, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne devredilmesine ilişkin olarak 
Bankalar Yeminli Murakıplannca yapılacak nihai inceleme sonuçlanna göre, Hazine aleyhine bir 
farkın doğması halinde, sözkonusu fark Hazine Müsteşarlığı tarafından nakit ve/veya özel tertip 
Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek ödenir. Hazine lehine bir farkın tespit edilmesi halinde 
ise, daha önce ihraç edilmiş senetler geri alınabilir. Sözkonusu senetlere ilişkin herhangi bir nakden 
ödeme yapılmış olması halinde, bu tutar Hazinece senede ilişkin ödemenin yapıldığı tarihe en yakın 
tarihte gerçekleştirilen iskontolu Hazine ihalesinde oluşan yıllık bileşik faiz esas alınarak hesap
lanacak faiz tutanyla birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve/veya Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nden nak
den tahsil edilir. 

20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanun ve 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 
2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Karan uyannca Hazine Müsteşarlığınca avans ödemesi yapılarak 
tasfiye edilen kamu sermayeli bankalara ait görev zararlarına ilişkin olarak Bankalar Yeminli 
Murakıplannca yapılacak nihai inceleme sonuçlanna göre, Hazine aleyhine bir farkın doğması 
halinde, sözkonusu fark Hazine Müsteşarlığı tarafından nakit ve/veya özel tertip Devlet iç borçlan
ma senedi ihraç edilerek ödenir. Hazine lehine bir farkın tespit edilmesi halinde ise, daha önce ih
raç edilmiş senetler geri alınabilir. Sözkonusu senetlere ilişkin herhangi bir nakden ödeme yapılmış 
olması halinde bu tutar Hazinece senede ilişkin ödemenin yapıldığı tarihe en yakın tarihte gerçek
leştirilen iskontolu Hazine ihalesinde oluşan yıllık bileşik faiz esas alınarak hesaplanacak faiz 
tutanyla birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve/veya Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nden nakden tahsil 
edilir. 

İhraç edilecek senetlerin vade, faiz ve diğer şartlanna ilişkin usul ve esaslan belirlemeye 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

d) 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince tahsil edilmeye 
devam olunan ve bütçeye gelir olarak kaydedilen mülga Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna 
ilişkin 88/12944 sayılı Karann değişik 3 üncü maddesinin (d) fıkrasında belirtilen gelirlerin 
tamamını ya da bir kısmını, politik risk alacaklanna mahsuben Türkiye İhracat Kredi Bankası 
A.Ş.'ye ödenmek üzere, Hazine Müsteşarlığı bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

e) 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (E) fıkrası uyannca; 
1. Tanm Satış Kooperatif ve Birliklerinin 1/5/2000 tarihi itibanyla Destekleme ve Fiyat İstik

rar Fonuna olan borçlanndan, Tanm Satış Kooperatif ve Birliklerinin yeniden yapılandırma sürecin
de, Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerileri doğrultusunda tasfiyesi uygun görülenler ile bu borç-
lann tasfiyesine kadar geçecek süre içinde doğacak faizin terkin edilmesine, Hazine Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. 

2. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 99/13288 sayılı Bakanlar Kurulu Karan uyannca Tarım 
Satış Kooperatif ve Birliklerine Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu koşullannda kullandınlan ve 
2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Karan uyannca Hazine kaynağına dönüşen kredilerden birlik
lerin yeniden yapılandınlma sürecinde tasfiyesi uygun görülenlerin "tasfiye tarihi itibanyla kaydi 
bakiyesinin" terkin edilmesine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Maliye 
Bakanı yetkilidir. 
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3. Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin 1/5/2000 tarihinden önce mevcut özel bünye faaliyet
leri ile ilgili banka borçlan, Birliklerin yeniden yapılandırma sürecinde Yeniden Yapılandırma 
Kurulunun önerileri dikkate alınarak Hazinece özel tertip iç borçlanma senedi ihraç edilmek 
suretiyle tasfiye olunur. Hazine tarafından sözkonusu borçlann; hangi miktar ve koşullarda üst
lenileceğine ve üstlenilecek borçlann tasfiye edilmesi amacıyla ihraç edilecek özel tertip iç borçlan
ma senetlerinin vade, faiz ve diğer şartlanna ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

f) Bu maddenin (c) bendi ve (e) bendinin (3) numaralı alt bendi uyannca Hazinece ihraç 
edilecek özel tertip iç borçlanma senetlerinin tutan bu Kanunun 1 inci maddesi ile belirlenen baş
langıç ödeneklerinin % Tini geçemez. 

g) 2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunlara istinaden çıkanlan 
Bakanlar Kurulu kararlan uyannca 31/12/2002 tarihi itibanyla Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Al
kol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğünün destekleme işleriyle ilgili olarak doğmuş tüm 
alacaklanna (öncelikle TEKEL Genel Müdürlüğünün tahmini yıl sonu görev zaran alacak miktan 
üzerinden avans mahiyetinde tespit edilecek miktara) karşılık aynı tutarda olmak üzere, 31/12/2002 
tarihi itibanyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince 
takip ve tahsil edilen her türlü vergi, fon ve pay borçlan (özel tüketim vergisi hariç) ile bu borçlara 
ilişkin gecikme zammı ve faizlerine mahsup edilmek suretiyle terkin edilebilir. Bu fıkra uyannca 
mahsup konusu olacak vergi, fon ve paylara ilişkin gecikme zammı ve faizleri 31/12/2002 tarihi 
itibanyla dondurulur. 

TEKEL Genel Müdürlüğünün yukandaki mahsup işleminden bakiye Devlete ait olan ve 
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borçlanna karşılık olarak, mülkiyeti 
TEKEL Genel Müdürlüğüne ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan gayrimenkullerden, 
Maliye Bakanlığınca tespit edilecek kamu kuruluşlannca ihtiyaç duyulanlar 4/1/2002 tarihli ve 
4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek rayiç 
değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak, bütçenin gelir ve gider hesaplan ile 
ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca devralınabilir. Devralınan gayrimenkullerin tapu işlem
lerine esas olan ve yukanda belirtilen şekilde tespit edilen değeri miktanndaki Devlete ait olan 
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borçlan terkin edilir. 

TEKEL Genel Müdürlüğünün birinci fıkrada bahsedilen görev zarannın, Yüksek Denetleme 
Kurulu tarafından tespit edilen kesin miktan ile birinci fıkra uyannca mahsup edilen miktan arasın
da doğan farklar ve gayrimenkullerin devri suretiyle yapılan terkin işlemlerinden sonra kuruluşun 
bakiye borcunun kalması halinde (özel tüketim vergisi hariç), bu tutar da terkin edilebilir. 

TEKEL Genel Müdürlüğünün görev zarannın Yüksek Denetleme Kurulu tarafından tespitini 
müteakiben Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bu bendin gerektirdiği 
bütün terkin ve diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 28 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Oğuz Oyan konuşacaktır. 

Sayın Oyan, buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uzun bir 
madde dinledik; 28 inci madde. Gecenin bu saatinde, ne anlama geldiği konusunda çok fazla dik
kat göstermemiş olabiliriz. Bu konuda, bir (h) fıkrası eklenmek üzere, AKP Grubundan bir önerge 
de olacak; birazdan onu da okuyacaklar. 
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Çok maddeli, daha doğrusu, çok fıkralı bu maddeyle ilgili iki konuya değineceğim. Bu mad
dede "Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinde sermaye değişiklikleri" başlığı altında, çok sayıda düzen
leme yapılıyor; bunun içinde, kamusal ya da yan kamusal kuruluşlar arasında bir iç konsolidasyon 
da söz konusu. 

Burada, iki konuya değinmek istiyorum. Bir tanesi, dolaylı olarak gündemde olan görev zarar
larıyla ilgili. C maddesinde, Emlak Bankası, Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası ilişkileri var. 
Ziraat Bankası ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ilişkisi burada yok; ama, bir anlamda ona da 
değinme imkânımız var. 

Bakınız, Türkiye'de, kamu bankalarının bu görev zararları konusunda kamuoyu yanıltılmıştır. 
Türkiye'de, özellikle, Ziraat Bankası ve Halk Bankasının görev zararları konusunda, kamuoyunun 
yanıltılmasında, yıllardır, bazı gerçekdışı görev zararları üzerine bina edilmiş bir iddia ortaya atıl
mıştır. Bunun bir örneğini vereceğim: Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri -pamukla ilgili 3 tane 
birlik- 1993-1994 sürecinde, pamukta prim uygulaması dolayısıyla, Ziraat Bankasından 315 000 
000 dolar bir kaynak kullanmışlardır. Bu 315 000 000 dolan, 3 tane birlik artı, birlik, dışında, 
pamuk üreticilerin tümü kullanmışlardır; bu, birliklere verilmiş bir kaynak değil, üreticiye verilmiş 
bir kaynaktır. Doğrudan doğruya geri dönüşsüz bir prim olarak ödenmiştir. Bu 315 000 000 dolar, 
1997 yılında, Hazine, Ziraat Bankasına 715 000 000 dolarlık bir geri ödeme yaptığı halde, 2000 
yılında 18 milyar 300 milyon dolara çıkanlmıştır; yani, Ziraat Bankası, Hazineden olan alacağını, 
7 yıl içerisinde, 315 milyon dolardan, 18 milyar dolara çıkarmıştır ki, arada da 715 milyon dolar 
tahsil ettiği halde! Yani, ne oluyor; bir an Ziraat Bankası, Hazineyi mi dolandınyor diye düşünebilir
siniz. Aslında, olayın perde arkası tam öyle değil. Ortadaki olay, bankanın -bu banka örneğinden 
gidersek- başka nedenlerle uğratıldığı zararlann, çiftçi üzerinden -burada, bu örnekte, pamuk çift
çisi üzerinden- üreticiye ihale edilmesi olayıdır; yani, üreticiye demişlerdir ki, bak, senin yüzünden 
Ziraat Bankası zarar ediyor; fakat, işin aslına baktığımız zaman, bu, tam bir tefeci faiz; dolar bazın
da yıllık yüzde 128!.. Bunu ilk defa DPT'de bir genel müdür, makalesinde yazdı. Daha sonra 2000 
yılı Sayıştay raporunda var. Dolar bazında yüzde 128 yıllık faiz, Türkiye'nin bugün dış,borçlanma 
faiz oranlanmn da 10 katı üzerindedir, dünyada eşi benzeri pek görülmemiş bir olaydır. Peki, nasıl 
oluyor da, Hazine, Ziraat Bankası tarafından bu kadar yüksek faiz ödemeye zorlanıyor... Bunun ar
kasındaki olay -tekrar ediyorum- Ziraat Bankasını başka nedenlerle zarara uğratan siyasîler ve onun 
altındaki bürokratlann bu senaryoyu hazırlamış olmalandır. Ziraat Bankasının bu dönemdeki, 1994 
sonrasındaki zarar nedenleri farklıdır. Hazinenin iç borçlanmasında, Hazine Ziraat Bankasını ve 
diğer kamu bankalannı en düşük faizden ihalelere sokarak, cari faizlerin altında faizlere razı ederek 
bu bankalan zarara uğratmıştır. Bir nedeni, en önemli nedeni budur. İkincisi, 1996-1997 yıllannda 
bir başka zarar nedeni, Refahyol dönemindeki kaynak paketleri çerçevesinde çıkanlan bedelsiz it
halat uygulamasıdır. Üçüncü nedeni, Ziraat Bankasının yurtdışı şubelerinin açılması ve denetim dışı 
bırakılmasıdır. Nihayet dördüncüsü, Ziraat Bankasıyla ilgili Yüksek Denetim Kurulu raporlarının 
KİT Komisyonunda ibra edilmemesine rağmen üzerine gidilmemesi olgusudur. Yani, Meclisin gene 
görevini yapmaması olayıdır. 

Dolayısıyla, burada görev zaran diye bize sunulan, aslında bir görev zaran değildir. Ziraat Ban
kasının görevi, Hazineyi düşük faizle fonlamak değildir. Görev zararı, ancak kendi görev alanında 
olur. Örneğin, Ziraat Bankası, cari faizler ortalama yüzde 50 iken çiftçiye yüzde 20 faizle kredi ver
seydi, yüzde 50 ile yüzde 20 arasındaki fark onun görev zaran olurdu, bunu anlardık; ama, ortada 
böyle bir durum yoktur. Hazine, o sırada Ziraat Bankasından 315 milyon dolarlık bir pamuk primini 
kullanmış, Ziraat Bankası, 2000 yılına gelindiğinde 18 300 000 000 dolarlık bir karşılık talep ediyor 
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ve şu an devletin kamu içi borçlanmasının en önemli unsuru, şu sırada Hazinenin Ziraat Bankasına 
verdiği tahvillerden kaynaklanmaktadır ve bunun arkasında da, güya çiftçi vardır. Böyle bir şey 
yoktur, bu bir aldatmacadır. "İşte bakın, Türkiye'de çiftçiyi desteklemenin maliyeti budur, çiftçi 
yüzünden olmaktadır, sorumsuz destekleme yüzünden olmaktadır" diyerek, desteklemeyi torpil
lemek için kullanmışlardır ve bunu, ne yazık ki, 2000 sürecinde IMF ve Dünya Bankası da kullan
mıştır. Yani, bakınız, bu sistem nasıl kötü çalışıyor, bu sistemi değiştirelim, bütün destekler kalksın; 
yerine, sadece doğrudan gelir desteği gelsin meselesinde bunu kullanmışlardır ve Türkiye, ne yazık 
ki, bunu yeterince tartışmamıştır. Ben, bunu, bugün burada özel olarak söylüyorum; ben, bunu 
defalarca söyledim, Hazine Müsteşarının olduğu panellerde söyledim; hiçbirinden bir cevap gel
memiştir; ama, bugün, burada, milletvekili sıfatıyla, bunu, bir kez daha kayıtlara geçirmek için dile 
getiriyorum. 

Dile getireceğim ikinci konu şudur: Bu maddenin (e) fıkrasında, tanm satış kooperatifleri ve 
birlikleriyle ilgili düzenlemeler var. Bilindiği gibi, 2000 yılının 16 Haziranında çıkarılan 4572 sayılı 
Yasa, tanm satış kooperatifleri ve birliklerinin -ki, ben, bunlardan birisi olan Tariş'in, dört birliği 
olan Tariş'in üç yıl genel müdürlüğünü yaptım- 2000 yılı mayıs ayı öncesindeki borçlannı bu mad
deyle, ne yapıyoruz; tasfiye ediyoruz. 

Bu Yeniden Yapılandırma Kurulu dediğimiz kurul, 4 yıl için kurulmuş, Dünya Bankası telkin
leriyle kurulmuş, onun söylediği isimlerle büyük ölçüde yönetim kurulu doldurulmuş ve birliklerin, 
tek temsilcisi olan, 7 kişiden sadece 1 kişi tanm satış kooperatifleri ve birlikleri temsilcisidir, diğer
leri değildir. 

Böyle bir yapı içerisinde, Yeniden Yapılandırma Kurulu, birliklere, yeniden yapılandırmalar 
dayatıyor. Nasıl dayatıyor; sanayi kuruluşlannı satın; siz birliksiniz, tanmla ilgilisiniz, sanayide 
işiniz ne?.. "Sanayide işiniz ne" lafını, ilk defa, sanınm Çiller söylemişti 1994 yılında ve büyük bir 
bilgisizlik sergiliyordu. 

Dünyanın her tarafında tanm satış kooperatifleri türü kooperatifler, en büyük iş hacimlerini 
tanmsal sanayi üzerinden gerçekleştirirler ve gelişmiş ülkelerde de -Avrupa ülkelerinde- aldığınız 
bir süt, peynir, vesaire, neyse, bunlann, büyük olasılıkla bir kooperatif malı olduğunu bilirsiniz. 
Yani, piyasada bir üçüncü sektör olarak kooperatifler çok etkindirler ve bunlar, tanmsal sanayide 
çok etkindirler. 

Şimdi, bu proje, bugün Türkiye'de yürüyen bu proje, Yeniden Yapılandırma Kurulunun 
denetimi altında, "birlikler, gelin, sizin borçlannızı tasfiye ederiz, 2000 öncesi; ama, bunun kar
şılığında, biz, sizin işlerinize kanşınz..." Bütün birliklerle bir mutabakat zaptı imzalanmıştır; hatta, 
birliklere bağlı kooperatiflerle ve bu birliklerin tepesinde tam anlamıyla bir sulta olarak, bu kurul 
çalışmaktadır. \ 

Bu Meclisin 4572 sayılı Yasanın bu geçici 1 inci maddesini değiştirmek gibi bir sorumluluğu 
vardır; çünkü, Meclisi oluşturan iki taraf da, hem iktidan hem muhalefeti, tanmdaki destekleme 
konusunda, halka, bu desteklemenin böyle devam etmeyeceği konusunda sözler vermişlerdir. İki 
taraf da vermiştir; ama, bugün iktidar olan AKP'dir; dolayısıyla, bu sorumluluk en çok size düşüyor. 
4572 sayılı Yasanın 1 inci geçici maddesini, yani, Yeniden Yapılandırma Kurulu diye kurulan kurulu 
bu yapısından mutlaka kurtarmalıyız. Ya bu kurul tasfiye edilir ya da bu kurul demokratik bir yapıya 
kavuşturulur. Bu kurulun çoğunluk üyeleri tanm satış kooperatifleri ve birlikleri arasından seçilir ve 
bu kurulun birliklere baskı yapması, şantaj yapması engellenir. 
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Birlikler Türkiye'de, tarımsal sektörün düzenlenmesi ve geliştirilmesi açısından çok önemli 
fonksiyonlara sahiptirler, bu fonksiyonlar geliştirilmelidir. Şu an "personeli azalt, bütün kıdemli 
personeli çıkar, kıdem tazminatı fonlarını ödeyelim" denilerek birlikler üzerinde müthiş bir personel 
operasyonu yapılıyor. İkincisi, bu birliklerin bazıları, hâlâ, şu tasfiye programı içine girememiş 
durumdadırlar. Bu borçlan sürmektedir. Nihayet, bu 4572 sayılı Yasanın 1 inci geçici maddesinde 
şöyle bir hüküm vardır; dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir hüküm... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 

OĞUZ OYAN (Devamla) - 1 dakika içinde tamamlıyorum. 

BAŞKAN - Hocam, size 1 dakikalık ek süre veriyorum; buyurun. 

OĞUZ OYAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Bu hükme göre, tanm satış kooperatifleri ve birliklerine hiçbir malî destekte bulunulamaz, 

yani, kredi açılamaz. Dünyanın hiçbir egemen ülkesinde, hiçbir bağımsız ülkesinde, böylesine bir -
bu, bir Dünya Bankası dayatmasıdır- hükümle kooperatiflere, kooperatif birliklerine, asla, kesinlik
le kanun hükmüyle bir kredi verilemeyeceği hükmü konulmamıştır, konulamaz. Biz, eğer, hüküm
ran bir devlet olacağımızı kanıtlamak istiyorsak, bunu mutlaka değiştirmeliyiz. Bu vesileyle, bunu 
tekrar Parlamentoya hatırlatmak istedim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Oyan, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına, Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu, buyurun. (CHP sıralanndan 

alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli 

üyeleri; 39 milyar dolar ihracat, bu ülkenin insanını doyurmaz. Eğer bu ülkenin ihracatı, önümüz
deki 5 yıl sonunda 100 milyar dolara ulaşmazsa, yine, biz, bu ülkede insanlanmızı doyuramayız. 
Eğer biz, bu ülkenin kaynaklannı, bir şekilde, ta Antep'teki yazma oyalayan kadına kadar, Trab
zon'daki oya yapan hanımefendiye kadar, bu arklara su veremezsek, bu ülkenin insanını yine 
doyuramayız. Onun için, ülkenin kurtuluşu ihracatta. 39 milyar dolar ihracat, hiçbirimizi doyurmaz. 
Onun için, sınır kapılanınız dahil, hangi ülkeyle komşu isek, deniz ve kara olarak tüm sınırlanmız-
da eğer biz sınır ticareti yapmazsak, ülkenin kaynaklannı ihraç etmezsek, bu ülkenin insanlan, yine 
ekmek bulamaz, yine sorunla, hep sorunla yaşanz, hep bugünkü sorunlan tekrarlanz. 

Ben, bir kere, huzurunuzda Eximbanka tekrar teşekkür ediyorum; çünkü, ülke ihracatçısına, 
kendi imkânlan, kaynaklan ölçüsünde objektif davrandığı için, ihracatçıya önder olduğu için, ih
racatçıyı fonladığı için ve sistemli ve objektif şekilde, hiç kimseyi ayırmadan, bir sistem içinde fon-
ladığı için teşekkür ediyorum; ama, bu yetmez. Eğer biz bu ülkenin ihracatçılanna kaynak verelim, 
eğer biz bu ülkenin ihracatçısına 5 milyar dolar ilave kaynak verelim, bu ülkenin ihracatı l'e 5 ar
tar. Eximbanka 5 milyar dolar ilave kaynak verelim, ihracatımız fırlar, çok önemli seviyelere gelir. 
Bu ülkenin ihracatçılan, bu ülkenin insanlan, kaynaksızlıktan, kendi başlanna mücadele ediyorlar. 
Yurt dışında satıcı kredileriyle... Ne oluyor; malını 10 liraya satacaksa 8 liraya satıyor; kaybeden ül
ke oluyor. Eğer, ülkenin ihracatçısına finansman imkânı sağlayın, uzun vadeli finansman imkânı 
sağlayın işletme kredileri için en az bir yıl, ekipman kredileri için en az iki veya daha fazla yıl im
kân sağlayın, bu ülkenin ihracatını çok kısa sürede 100 milyar dolara ulaştırmak çok kolay; ama, 
kaynak yok. Eximbankın kaynakları çok yetersiz. 
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Tabiî, dönüp bakalım; Eximbank bugüne kadar hangi ihracatçıya para verdi de 1 kuruşunu 
alamadı?! Tane yoktur; ama, Eximbankın sorunu politik risktir. Bakın Eximbankın sorunlu 
kredilerine; tamamen politik riskleridir. Eximbankın kendi imkânlarıyla bankalar aracılığıyla ver
diği tek kuruş batmamıştır; ama, bugün Eximbankın geri alamadığı kredileri vardır; bunlar tamamen 
ülke kredileridir, politik risktir. Bir kere, dünyanın her tarafında artık ülke riskleri sigorta ediliyor. 
Biz, tabiî, bunları sigorta etmeden, o dönemde ülkeyi yöneten insanlar tarafından şu ülkeye şu 
kadar, şu ülkeye şu kadar kredi aç denildi ve bu krediler geri dönmedi ve bugün Eximbankın geri 
dönmeyen kredileri tamamen o dönemde açılan politik risklerdir. Artık dünyanın her tarafında 
eximbanklar bu politik riskleri sigorta ediyor. Onun için, Eximbanka mutlaka ilave kaynak vermez
sek, ihracatımız çok önemli boyutlara gitmez. Bunu mutlak yapmalıyız. İlave sermeye vermeliyiz 
ve Eximbankın kaynaklarını çok önemli derecede artırmalıyız. 

Efendim, ikinci konum Ziraat Bankası ve Halk Bankası...Ben, görev zararına katılmıyorum. 
Kaç paralık ziraî kredisi var da o kadar görev zararı yazıyor?! Kaç para ziraî kredi vermiş de görev 
zararı yazmış? Ben, Ziraat Bankasının görev zararının zirai kredilerden olduğuna inanmıyorum. 
Gerçek üreticiye, gerçek köylüye, üretene, acaba bugüne kadar kredi verildi mi?! Artık bunu terk 
edelim; köylüye kredi vermeyelim, köye kredi verelim, köye köye... Ürüne kredi verelim, ürüne... 
Yani, kişiye değil, ortak yapılanmaya, ortak üretmeye, ortak satmaya, ortak geliştirmeye artık kredi 
verelim. Artık, kişilere vere vere... Ama, o kişilerin çoğu gerçek üretici değildi; onların yüzünden, 
gerçek üretici olanları da mağdur ettik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, eksüre veriyorum; buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Yine, Halk Bankası... Esnaf kredileri çok yeter

sizdir. Bugün, Türkiye'deki tüm esnaflara verilen kredi ne kadar, biliyor musunuz sevgili dostlar; 
420 trilyon. Türkiye'deki tüm esnaflara verilen kredi 420 trilyon! Çok yetersiz ve altı ay vadeli. Es
nafımızı altı ay vadeli krediyle kalkındıranlayız. Onları, uzun vadeli kredi vermezsek kalkın
dıranlayız. 

Tabiî, bu ülkede her şeyi yok ettik; onun için, tabiî... Tütün... Ben, hiçbir ülke bilmiyorum ki, 
kotanın dışında, elinde kalan tütünü beşte 1 fiyatına alan başka bir ülke var mı arkadaşlar?! Eğer, 
kota, 100 kiloysa, diyelim 120 kilo üretti; dönüyor, Tekel, o çiftçimin tütününü beşte 1 fiyatıyla 
alıyor. Bu nasıl bir anlayış?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, bir cümleyle bitiriyorum... [AK 

Parti sıralarından alkışlar (!)] 
Saygıdeğer milletvekilleri, biz, söz verdik hepimiz; çiftçiye verdik, tarım kredi kooperatiflerine 

verdik, esnaf kredilerine verdik. Bunların miktarı -bunlara getireceğiniz çiftçi barışı- çok büyük 
rakamlar değil. Bu insanlara Sayın Tarım Bakanım, Sayın Devlet Bakanım dedi ki, çalışıyoruz, 
çalışıyoruz, çalışıyoruz... Ama, artık, bitsin bunların da çilesi. Her gün bizi yüzlerce kişi arıyor. 
Gelin, bunlara hep beraber müjde verelim. Bunların rakamları çok küçük, çok büyük değil. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Az önce deniz bitti diyordun; nereden vereceksin?! 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, önergeyi gerekçesiyle birlik

te okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 28 inci maddesine aşağıda yer 
alan (h) bçndinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Sabri Varan Kerim Özkul 

Ankara Gümüşhane Konya 

Mustafa Ataş Mehmet Atilla Maraş 

İstanbul Şanlıurfa 
" h)Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, Türkiye Elektrik 

Dağıtım AŞ ve bağlı ortaklıklarının, Elektrik Üretim AŞ ve bağlı ortaklıklarının mal ve hizmet alım
lan ile yapım işleri hakkında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu 
kuruluşlann mal ve hizmet alımlan ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usuller, Kamu İhale 
Kurumunun uygun görüşü üzerine ilgili idareler tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu karanyla 
belirlenir. 

4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun kapsamına dahil kurum ve kuruluşlann ihtiyacı için Dev
let Malzeme Ofisi tarafından Ana Statüsü uyannca temin edilecek mal ve hizmet alımlan anılan, 
kanun hükümlerine tabi olmaksızın Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre gerçek
leştirilir." 

Gerekçe: Boru Hatlanyla Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen 
boru hattı projeleri ve kamulaştırma dosyalannın hazırlanması, malzeme alımı ve yapım işleri 
olarak tek bir müteahhide ihale edilmiş ve binlerce kilometre boru hattı yapımı, zaman zaman bin
lerce kamulaştırma işlemini de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, bir taraftan kamulaştırma işlem
leri tamamlanmış olan kısımlarda boru hattı yapımı sürdürülerek, mümkün olan en kısa sürede 
yapım işi tamamlanabilmiştir. Ancak, Kamu İhale Kanununun 11 ve 62 nci maddeleri karşısında 
yapım işleri ihalesine çıkılması öncesinde, toplam birbuçuk senelik zaman gerekmektedir. 
Kurumun, Şah Denizi Projesi ve şehre doğalgaz götürülmesine ilişkin Doğal Gaz Dağıtım Hatlan 
Projesinin zamanında gerçekleştirilmesi için Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkartılması zorun
luluk arz etmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerde mal ve hizmet alım
lan ile yapım işlerinin ivedilikle alınması ve kamu hizmetinin kesintiye uğratılmadan sürdürülmesi 
mümkün bulunmamaktadır. 

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve bağlı or-
taklıklannın, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve bağlı ortaklıklannın işletmeye yönelik elektrik üretimi 
ve dağıtımı ile bu alanlardaki anzalannın, toplumun bütün kesimlerini doğrudan etkilemesi 
nedeniyle, hizmetin aksamadan sürdürülebilmesi ve elektriğin yeterli, kaliteli ve sürekli bir şekilde 
tüketicilerin kullanımına sunulması için elektrik sisteminde meydana gelebilecek ve önceden tah
min edilmesi mümkün olmayan hasarlann hızlı bir şekilde müdahale edilerek giderilebilmesi 
bakımından mal ve hizmet alımlanna acil ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu nedenlerle, BOTAŞ, TEİAŞ ve TEDAŞ, EÜAŞ ile bağlı ortaklıklannın mal veya hizmet 
alımlan ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamından istisna tutulması öngörül
mektedir. 

Aynca, kamu alımlannın bu konuda uzman kuruluş olan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür
lüğü tarafından yapılması suretiyle zaman tasarrufu sağlamak ve toplu alımlar yoluyla fiyat istikran 
sağlamak amacıyla düzenleme yapılmaktadır. 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Genel Kurulun tak
dirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi kapsamında akdedilecek anlaşmalar 

MADDE 29. - Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı projesi kapsamında; 
a) Akdedilmiş olan ev sahibi ülke anlaşması, anahtar teslimi yapım sözleşmesi, hükümet garan

tisi anlaşması ve bu proje tahtındaki akdedilecek diğer anlaşmalarla ilgili belge ve sair doküman
ların imzalanmasına, 

b) (a) bendinde belirtilen anlaşmalar ile diğer ilgili belge ve anlaşmalarla sair dokümanlar tah
tında Türkiye Cumhuriyeti ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından taahhüt edilen her türlü 
ödeme, tamamlama, performans ve sair yükümlülüklerin ifasına yönelik olarak ilgili anlaşmalarda 
öngörülen taraflara garanti verilmesine, bahse konu taahhütlerin anlaşmalarda öngörüldüğü şekilde 
gereği gibi, kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkacak her türlü ödeme 
yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti adına garanti edilmesine, 

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen anlaşmalar ile diğer ilgili belge ve anlaşmalarla sair 
dokümanları imzalayan ve imzalayacak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının tespitine ve yetkilen-
dirilmesine, 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 29 uncu madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt konuşacaktır. 

Sayın Öğüt, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

CHP GRUBU ADINA ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bizi iz
leyen çok değerli halkımız; Cumhuriyet Halk Partisi adına, 29 uncu maddeyle ilgili söz almış 
bulunuyorum. 

Bu madde, Bakû-Tiflis-Ceyhan hampetrol hattıyla ilgili olduğu için söz almış bulunuyorum. 
Ardahan Posof tan yurdumuza giren, Erzurum, Sivas ve Ceyhan'a kadar devam eden boru hattının 
temeli haziran ayında atılacak ve 20 ay sonra bitirilecektir. Bu boru hattının maliyeti 2,4 milyar 
dolardır; Türkiye kısmının maliyeti ise, 1 milyar dolardır. Proje, 2004 yılında bitirilecektir ve süresi 
40 yıldır; yani, bu boru hattı 40 yıl çalışmış olacak ve taraflardan herhangi biri isterse, talep ederse 
10'ar yıl olmak üzere 2 kez uzatılabilecektir. Kapasitesi, günlük 1 000 000 varildir; uzunluğu 1 776 
kilometredir; Türkiye kısmı ise 1 076 kilometredir. Türkiye'de 4 tane pompa istasyonu vardır; bu 
pompa istasyonlarının çalışması için doğalgaza ihtiyaç vardır. Burada, biraz önce önerge de verildi; 
umarım, bu ihale, en iyi şekilde, en çabuk şekilde BOTAŞ tarafından yapılır, Bakû-Tiflis-Erzurum 
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doğalgaz hattı bir an evvel gerçekleşir; çünkü, değerli arkadaşlar, eğer, doğalgaz anlaşması yapılır
sa, hampetrol boru hattı 20 ayda bitirilecek; yoksa, 29 ayda bitecek. Demek ki, 9 ay gibi bir süre, 
boru hattı pompalan çalışmayacak, devletimiz zarar edecek. Bu anlamda, doğalgaz boru hattının -
Bakû-Tiflis-Erzurum doğalgazının- bir an evvel bitmesi için, BOTAŞ'a yetki verilmesi ve ihalenin 
bir an evvel yapılması ve 20 ay içerisinde de, hampetrol boru hattının pompalarının çalışmasının 
sağlanması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu nedenle, İpek Yolu olan Kars-Tiflis demiryolu, Posof ve Çıldır (Aktaş) 
Kapısı ve sınır ili olan Ardahan'ın stratejik anlamı daha da artmış bulunmaktadır. O bölgede, sınır 
ticaretinin geliştirilmesi, hatta, petrol ithalinin yapılması, çiftçiye ucuz petrol verilmesini gerçekleş
tirmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bütçe, devletin malî planıdır; ancak, bütçede dengeler korunmazsa, o 
zaman, kaynağı olmayan bütçe, enflasyon yaratan politika izler; eğer, kaynağı yoksa, enflasyonla 
beslenen, faizle beslenen bir bütçede maliyet enflasyonu yaşanır; maliyet enflasyonu yaşandığı 
zaman da, üretim ve istihdam durur, herkes parasını bankaya yatırarak faiz almaya başlar; bu neden
le de, üretim ve istihdam olmaz. Piyasalar, psikolojik beklentilere çok önem verir. AK Parti iktidara 
geldiğinde, hakikaten tek parti özlemi olan ülkemizde büyük bir sevinç, piyasalarda büyük bir 
düzelme olmuştu; ancak, görülüyor ki, denk olmayan bir bütçe ve geçen bu 4,5 aylık sürede, bu 
kredi yitirilmiş, piyasalarda bir tedirginlik başlamış; bu tedirginlik, faizlerin artmasına, kurun art
masına ve ümitsizliğe yol açmıştır. Bu nedenle, içborçlan çevirme riski artmıştır. Son üç ayda 
nominal faizler 10 puan artmıştır. Ortalama borç vadesi yan yanya kısaldı, reel faiz beklentisi arttı 
ve daha önemlisi, devletin aylık borçlanma ihtiyacı ikiye katlandı. Bu şartlarda içborçlan, faiz dışı 
bütçe fazlasıyla da, yeni vergilerle de, hatta tasarruf önlemleriyle de finanse etmek imkânı ortadan 
kalkmıştır. 

Ocak ve şubat aylannda içborç stoku 9,6 katrilyon Türk lirası artmıştır. Bu da gösteriyor ki, iki 
aylık süreçte bile, faiz dışı fazla getirişi, alacağı tutmamaktadır. Hatta, 2003 bütçesinde, 5,942 kat
rilyon gelir artına ve 9,8 katrilyonluk tasarruf önlemleri, bütçenin prensipleri ve ülkemizin 
ekonomik gerçeklerine uymadığı için, yüzde 6,5 faiz dışı fazla hedefini tutması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, toplumumuzun yüzde 40'ı çiftçiden oluşmaktadır. Çiftçimize 2002 yılında 
2,4 katrilyon bir doğrudan gelir desteği parası aynlırken, 2003 yılında 3,5 katrilyon ayrılması 
gerekiyordu; ancak, ne yazık ki, 500 trilyon bir para aynlmıştır. Bu da, çiftçinin üretim yap
mayacağını, üretim yapamayan çiftçiden gelir sağlanmayacağını göstermektedir. Hele, seçimden 
önce söz verip, çiftçinin borç faizlerini sileceğiz deyip de silmezseniz, yüzde 155 faizle çiftçiyi inim 
inim inletir, sağ sağ mezara gömerseniz, 35 000 000 insanın üretime katkısı olmaz ve o zaman, bu 
bütçenin gelirinin ne kadar daralacağını, hepimiz, bir gerçek olarak görmüş oluruz. 

Değerli arkadaşlar, bu memleket bizim, aynı çatı altındayız, aynı gemideyiz. Allah göster
mesin, şimdi bir deprem olsa, bu binada hepimiz vanz; muhalefet, iktidar yok. O zaman, ülkemize, 
aklı başında, dengeli ve de gerçekçi bütçeler yapmak mecburiyetindeyiz. Bizi seçip buraya gön
deren insanlar, bizden, bu ülkeyi iyi yönetmemizi istiyorlar; ancak, hakikaten, geçmiş hükümetlerin 
de büyük kabahati var. 

Ben, bazı önerilerde bulunacağım: Efendim, kaynak... Amerika'dan gelen paraya bakarsak ve 
piyasalar da ona göre dengelenir ise, bu gemi yürümez beyler, batar! Niye batar; çünkü, borçla borç 
ödenmez, faiz artar. Bu bütçeden 65 katrilyon borç ödenecek; göreceksiniz, yıl sonunda, 65 katril
yon, 100 katrilyona yaklaşacak, bu bütçe, bu faizi ödeyemeyecek. 
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Bu nedenle, bazı önerilerim olacak arkadaşlar. Bütçeyi gerçekçi bir bütçe, denk bir bütçe yap
mamız lazım. Halkımızın parasını hortumlayan bankacılar var, 22 milyar dolarımız var. Biz, 1 mil
yar dolar için, Amerika'dan para almak için, takla atıyoruz! O 22 milyar dolan niye tahsil etmiyor bu 
hükümet?! Etsin, değil mi efendim. Sizden rica ediyorum; bu, hep beraber görevimizdir. 22 milyar 
dolan tahsil edelim, getirelim, devletimizin bütçesine koyalım. Bu insanlar, bizden bunu bekliyor. 

Efendim, bor madenlerimiz var. Bor madeni, dünyanın en kıymetli madeni. Dünyadaki bor 
rezervinin yüzde 80'ine varan bir bor madeni kaynağı var bizde, 100 trilyon dolar tutar, eğer işletir
sek. Amerikan Chrysler Fabrikası, bor madeninden araç yakıtı üretti ve şu anda, bor madeni, aracı 
çalıştmyor; yani, petrolün değil, bor madeninin üzerinde durduğumuz zaman, ülkemizin geliri bize 
yeter de artar. Bu nedenle, bor madenlerinin mutlak surette değerlendirilmesi lazım. 

Değerli arkadaşlar, ticaret, en büyük zenginliktir. Kars-Tiflis demiryolu yapılırsa ne olur biliyor 
musunuz; İngiltere'den kalkan bir tren, Çin'e gidecek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öğüt, size 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Türk cumhuriyetlerinde ve Çin'de toplam 1,2 milyar insan var; 

yani, biz 1,2 milyar insana ulaşacağız, o insanlarla ticaret hacmimiz artacak. İşte size potansiyel! İş
te size para! İşte size kaynak kardeşim, kaynak anyorsanız bu! Ne Amerika'ya, başkalanna el 
açıyoruz ki?! 

Değerli arkadaşlar, topraklarımızın yüzde 10'u özel tapulu, yüzde 25'i orman, yüzde 65'i de 
hazine ve meradır. Bu ülkede toprak reformunu yapmamız ve topraktan yapılacak üretime ağırlık 
vermemiz gerekiyor. Eğer, üretime ağırlık vermezsek, bir tanm. ülkesi olan Türkiye, maalesef, tarım 
ürünlerini ithal etmek zorunda kalacaktır. Bu anlamda benim önerilerim: Topraklanmızın yüzde 65'i 
hazine ve meradır; bu topraklann değerlendirilmesi, sulama ve de... (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öğüt, lütfen son cümlenizi alayım; buyurun. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Toprak reformu olduğu zaman, çiftçiye dönük iyi politikalar da 

izlersek, üretim artarsa, bütçeye gelir sağlanır, bütçemiz zengin olur, insanlanmız zengin olur, Tür
kiye kalkınır, hepimiz kalkınmz. ' 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öğüt. 
Sayın milletvekilleri, 29 uncu madde üzerinde başka söz talebi ve önerge yoktur. 
29 uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özlük Hakları 

Katsayılar, yurt dışı aylıklar, ücret ve sözleşme ücreti 
MADDE 30. - a) 1/1/2003 tarihinden itibaren, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 154 ün

cü maddesi uyannca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının ay
lık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (34.300), memuriyet taban aylığı göster
gesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (329.250), yan ödeme katsayısı (10.885) olarak uygulanır. 
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1/1/2003 tarihinden itibaren, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanı (1.603.500.000) 
lira olarak uygulanır. 

Bakanlar Kurulu, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayıları ile sözleşme taban ve tavan üc
retlerini veya bu ücretlere uygulanacak artış oranıyla bunların yürürlük tarihlerini, ekonomik geliş
meler ve Devletin mali imkanlarını göz önünde bulundurmak suretiyle yeniden belirlemeye yet
kilidir. 

b) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev yapan Devlet memurlarının yurt 
dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümlere göre ödenir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, 
Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in söz talebi vardır. 

Sayın Koçyiğit, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının memurlann özlük haklarına iliş
kin 30 uncu maddesi hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna adına, görüşlerimizi açık
layacağım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dokuz aylık bir süreyi kapsayan, ek önlemler adı altında, 
ek yüklerle desteklenmiş 2003 malî yılı bütçesi, 45 katrilyon liralık açık öngörüsüyle Parlamentoya 
sunulmuştur. Çiftçilere ödenmesi gereken doğrudan gelir desteğinin ertelendiği, yatırımların reel 
olarak yüzde 50'nin üzerinde gerilediği bu bütçe, temelde bir borç ve faiz ödeme bütçesidir. 

Bu bütçe, ekonomideki daralma sonucu, memurlara ve kamu çalışanlarına, enflasyon oranında 
dahi artış öngörmeyen bir bütçedir. 

Bilindiği üzere, son yıllarda bütçe kanunlarına konulan hükümlerle, memur maaş artışları enf
lasyona endekslenmiştir. Bu sistemden, ilk kez, 58 inci hükümet tarafından hazırlanan, üç aylık 
geçici bütçe kanunuyla vazgeçilmiştir şu anda, 59 uncu hükümetin hazırlayıp Yüce Meclisin 
onayına sunduğu, dokuz aylık 2003 malî yılı bütçesiyle de bunu devam ettirdiğini görüyoruz. 

Enflasyona endeksli maaş artışlarının, memurlann lehine olduğu tartışmasızdır. Bu bütçeyle, 
memurlann aleyhine sonuç verecek yeni bir yönteme geçilmiştir. Bundan böyle, artık, enflasyon 
oranındaki artışın ve enflasyon farklannın memur maaşlanna yansıtılması mümkün olmayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 657 sayılı Kanunun 154 üncü maddesi, bütçede "uy
gulanmayacak hükümler" arasına alınmak suretiyle, memurlann 2003 yılında alacaklan zamlar, 
hükümetin inisiyatifine bırakılmıştır. 

Aynca "kamu çalışanlanna uygulanacak aylık katsayı ile artış oranlan ve bunların yürürlük 
tarihlerini, ekonomik gelişmeler ve devletin malî imkânlannı gözönünde bulundurarak yeniden belir
lemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" denilmek suretiyle, maaş artışlan belirsizliğe terk edilmiştir. 

Değerli arkadaşlanm, bütçe kanunu tasansına, Anayasanın 128 inci maddesine aykın bir 
hüküm getirilmiştir. Hepimizin bildiği gibi, memur maaşlanndaki artışlar ve özlük haklarının 
düzenlenmesi, ancak kanunla olur; fakat, bu bütçe kanunu tasansıyla, Meclis, kendisine ait olan bir 
yetkiyi, hakkı ve yetkisi olmadığı bir şekilde Bakanlar Kuruluna devretmiş bulunmaktadır. İsterseniz, 
bu maddeyi size okuyayım buradan Madde 128 : ... "Memurlann ve diğer kamu görevlilerinin 
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nitelikleri, atanmalan, görev ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer 
özlük işleri kanunla düzenlenir." Ancak, burada biz, kanunla düzenlemiyoruz, sadece Bakanlar 
Kuruluna yetki veriyoruz. Bu, Anayasaya aykındır. Geçmişte bunun örnekleri vardır; iptal edilmiş
tir; tekrar iptal edilmeye mahkûmdur. Bunun için, bundan en kısa sürede vazgeçilmesi lazım; bir 
kanun getirilip, memurlann özlük haklannın bu kanunla düzenlenmesi gerekir. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, TEFE'de, ilk iki ay sonunda, kümülatif yüzde 8,8; 
TÜFE'de ise, yüzde 4,9 oranında artış olmuştur. Mart ayı TÜFE artışının asgarî yüzde 2,5 
çıkacağının ve yüzde 2'lik refah payının da dikkate alınması halinde, memurlar, şu anda bile, dev
letten, asgari yüzde 4,5 oranında alacaklı bulunmaktadır. 

58 inci hükümetin devamı olduğunu ilan eden 59 uncu hükümetin de, bu uygulamayı sür
düreceği anlaşılmaktadır. Anlaşılan, 59 uncu hükümetten de, memurların payına, koca bir hicran ve 
gözyaşı düşecektir. 

Bu bütçe kanun tasansıyla, memurlara, nisan ayında yapılması gereken ikinci maaş zammının 
yapılmayacağı açıktır. Aynca, kaynak paketi içerisinde, memurlann ve emeklilerin Emekli Sandığı 
keseneğini 1 puan artıran ve bütçe kanununda enflasyon farkını kaldıran AKP Hükümetinin, 
çalışanlar lehine bir düzenleme yapmayacağı artık anlaşılmış bulunmaktadır. 

Böylece, muhalefetteyken kamu çalışanlannın yanında olduklannı iddia edenler, iktidara gel
diklerinde, nasıl onlann karşısında olduklannı, uygulamalanyla, açık bir şekilde göstermektedirler. 

Değerli milletvekilleri, üç aylık geçici bütçe uygulamasında olduğu gibi, bu bütçe kanun 
tasansında da, kadro karşılığı sözleşmeli personel ücretlerinin, kadrolu personel maaşlarının üzerin
de seyrettiğini görmekteyiz. Bu eksikliğin giderileceği, eşit işe eşit ücretin verileceği bir düzenleme, 
bu bütçe kanun tasansında yer almamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümet, bu bütçeyle, önümüzdeki dokuz aylık dönem
de kamu çalışanlannın maaşlanna zam yapıp yapmama konusunda tereddüt içinde bulunmakta ve 
bu konudaki belirsizlik devam etmektedir. 

AKP'nin gerek seçim bildirgesinde ve gerekse milletvekili adayları yaptıklan seçim konuş-
malannda, IMF programının katı ve çalışanlar açısından acımasız bir nitelik taşıdığını, sosyal 
yönünün bulunmadığını ısrarla vurgulayarak, kamu çalışanlannı yüksek beklenti içine sokmak 
suretiyle, onlann oylannı almışlardır; ancak, bugün gelinen noktada, yine, muhalefetteki söylem
lerinin aksine, kamu çalışanlannın maaşlanna ne kadar zam yapacaklan konusunda IMF'nin görüş 
ve iznine başvurduklannı ibretle görmekteyiz. IMF, açıkça "2002'de reel zam verdiniz, 2003'te den
geleri bozmayın" uyansında bulunabilmektedir. Seçim meydanlannda memurlara, durumlarını 
iyileştirme sözü veren AKP, bugün, IMF karşısında vaatlerini yerine getirememenin sıkıntısını açık
ça yaşamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; memur maaşlannı temel gıda maddelerindeki artışlarla 
karşılaştırdığımızda, ne kadar yetersiz'kaldığını göreceğiz. Son oniki yılda memur maaşlan 443 kat 
artarken, gıda maddelerinin fiyatlan, aynı dönemde 500 kat ile 2 688 kat arasında artmıştır. Evet; 
tam 2 688 kat... Maaşlann limon fiyatlanndaki artışa endekslenmesi durumunda, bir kamu 
çalışanının, bugün, 424 000 000 lira yerine, 2 milyar 467 milyon lira, ev kirasına endekslenmesi 
durumunda ise asgarî 762 000 000 lira alması gerekmektedir. 

Memurlann maaşlanna beklentilerin çok altında zam yapan hükümetin, gıda artış oranlann-
daki zammı dikkate alması durumunda, bugün, memurlara, ortalama yüzde 45 oranında zam yap
ması gerekmektedir. 
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Böylece, hükümet tarafından bir yandan maaşlara zam yapılmaması, öte yandan, sağlık gider
lerinde, ilaç katkı paylarının memur aylığından kesilmesi, reçete kontrolü uygulamasının başlatıl
ması, antibiyotiklerin reçete edilmesinin yeni esaslara bağlanması, negatif ilaç listesi uygulamasına 
gidilmesi, emeklilik yaşının 61'e çekilmesi, işçilerin bir ikramiyesinin 2004 yılına ertelenmesi gibi 
işçi, memur ve emeklilere yönelik tasarruf önlemlerinin uygulamaya konulması, çalışanlarımız ve 
emeklilerimiz için, yaşamı, âdeta, çekilmez hale getirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, kamu görevlilerine verilmesi planlanan son derece düşük ve yetersiz 
maaş ve ücretlerle, toplumumuzdaki orta ve orta altı sınıf yok olacak, gelir dağılımı bozulacak, 
sınıflar arasındaki uçurum iyice derinleşecektir. Oysa, demokrasi ve özgürlüklerin yaşayabilmesi ve 
kök salabilmesi için, öncelikle gelir dağılımının düzeltilmesi ve orta sınıfın güçlendirilmesi gerek
mektedir; ancak, bu bütçe kanunu tasarısında bunu görememekteyiz. 

151 sayılı Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve Çalışma Koşullarının Belir
lenmesi ve 87 sayılı, anayasa niteliğinde olan, Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının 
Korunması Sözleşmeleri esas alınarak, gerekli yasal düzenlemeler yapılmak suretiyle, kamu 
çalışanlarına grevli, toplusözleşmeli, özgür ve icazetsiz sendikalaşma hakkı verilmelidir; ancak bu 
şekilde bir sendikalaşmayla, kamu çalışanlan, hükümetle toplu pazarlık masasına oturarak kendi 
ücretlerinin belirlenmesinde söz sahibi olacaklardır. Kamu çalışanlan, demokrasi dışı yöntemlerle 
örgütsüz bırakılmamalıdır. Ancak toplumun tüm kesimlerinin haklannı koruyarak, onlan güvence 
altına alarak demokrasi ve özgürlükleri yerleştirebiliriz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümete sormak istiyorum: Önümüzdeki süreçte, kamu 
işçi sendikalanyla yapılacak toplu iş sözleşmelerinde yine IMFyi dinleyip, ona göre sefalet ücreti 
düzeyinde mi zam yapacaksınız? Hükümet bu düzenlemelerle muhalefetteyken söylediklerini ve 
taahhütlerini unutmuş, âdeta, IMF'ye ve onun politikalanna teslim olmuştur. Hükümet, bu düzen
lemelerle kamu çalışanlannın tepkisini çekmiş ve onlan kaderleriyle baş başa bırakmıştır. Hükümet, 
çalışanlann ve halkın tepkisini dikkate almalı, bunlan ciddî bir uyarı olarak değerlendirmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Koçyiğit, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Devamla) - Bakanlar Kurulu, yetkisini kullanarak memurların 

durumunu düzeltmeye yönelik önlemleri tez elden almalıdır. Hükümet, enflasyon farkını ve geçmiş 
kayıpları dikkate almak suretiyle, memurlara, 1 Nisandan geçerli olmak üzere, derhal, insanca 
yaşayabilecekleri bir düzeyde zam yapmalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, milletimize ve dev
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunanm. 

Sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Koçyiğit, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, şahısları adına, Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü ve Adana Mil

letvekili Sayın Kemal Sağ'ın söz talepleri vardır. 
Sayın Tütüncü?.. Yok. 
Sayın Sağ, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
KEMAL SAG (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe yasa tasarısının 30 uncu 

maddesi hakkında, şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
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Tasarının 30 uncu maddesi, kamu personelinin ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan aylık 
katsayı ile taban aylığı ve yanödeme katsayılarını belirlemekte ve gerektiğinde, bunların artırılması 
için Bakanlar Kuruluna yetki vermektedir. Katsayılan belirleme yetkisinin Bakanlar Kuruluna 
verilmesi, gerektiğinde kamu personelinin ücretlerinde düzenleme yapılabilmesine olanak veren es
nek bir düzenleme olması açısından olumlu ve uygun bir yetki aktanmıdır. Verilen bu yetkiyle, 
Bakanlar Kurulu, isterse, kamu personeline her ay zam yapabileceği gibi, isterse, yıl boyunca hiç 
zam yapmayabilir. Normalde yapılagelen uygulama, üç aylık periyotlar halinde maaş ve ücretlere 
zam yapılmasıydı. Ne var ki, bugünlerde, basında, hükümetin nisan ayında maaş ve ücretlere zam 
yapmayı düşünmediği yolunda haberler bile yer almaktadır; üstelik, artınlan emekli kesenekleri 
sonucu maaşlarda azalma olacağı söz konusuyken. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; maddenin (a) bendinin üçüncü fıkrasında, Bakanlar 
Kuruluna, ekonomik gelişmeler ve devletin malî imkânlannı gözönünde bulundurmak suretiyle 
maaş zamlannı yeniden belirlemeye yetki vermektedir. 

Bilindiği üzere, son yıllardaki uygulamada, kamu personeline yapılacak ücret zamlannda enf
lasyona endeksli bir sistem oluşturulmuştu. Buna göre, ücretlerin enflasyonun gerisinde kalması 
halinde, aradaki fark, TEFE artış oranlan dikkate alınarak, bir şekilde, kamu personeli ücretlerine 
otomatik bir zam halinde eklenerek ödeniyordu; yani, bu şekilde, kamu personeli, kısmen de olsa, 
frenlenemeyen enflasyon artışlannın etkisinden korunuyordu. 

Yeni uygulama, ücret artışlannı belirleme yetkisini, böyle bir koruma şemsiyesi olmadan, 
Bakanlar Kuruluna vermekte; diğer bir deyişle, kamu personelinin ücret artışlannı, tamamen 
Bakanlar Kurulunun insafına bırakmaktadır. İlk bakışta her şey normalmiş gibi gözüküyor; fakat, 
durum, gerçekte öyle değil. Ekonomide her şey olumlu olur, kamu gelirlerinde hedefler tutturulur, 
kamu harcamalannda öngörülen sınırlar asılmazsa, Bakanlar Kurulu da vicdanlı davranırsa, kamu 
personeline insaflı ve yeterli bir artış sağlanabilir; ancak, ekonomide önümüzü tam olarak 
göremediğimiz bu konjonktürde, enflasyonun kontrolü -Allah göstermesin- elden çıkarsa, zaten 
ayın sonunu getirmekte zorlanan memurun durumunu tahmin bile edemiyorum. 

Yanı başımızda, bizim bir şekilde içinde bulunduğumuz bir savaş cereyan etmektedir. Felaket 
tellallığı yapmak gibi bir düşüncem asla yoktur; fakat, yirmibeş yıllık memuriyet hayatım boyunca, 
özellikle düşük dereceli memurlann nasıl bir yaşam sürdürdüklerini, ceplerinde para olmadığı 
zamanlar çocuklarına gözükmek dahi istemediklerini defaatle görmüşümdür. 

Peki, ekonomik gelişme iyi gitmezse, devletin malî imkânlan umulduğu şekilde oluşmazsa, 
devlet, memura hiç zam yapmayacak mıdır? Diyebilirsiniz ki, elle gelen düğün bayram; ama, realite 
öyle değildir. Devlet memuru olmayan insanlann kazançları değişkendir; herhangi bir şekilde gelir
lerini artırabilirler; hiç olmazsa, borç alma şanslan vardır. Devlet memurunun ise, bırakın başka 
kazançlar sağlayarak gelirini artırmayı, borç almasına bile mevzuat izin vermemektedir. Şunu da 
belirtmeyelim ki, memurlann büyük çoğunluğunun kredi kartlan limitleri doludur ve birçoğu da ic
ra takibindedir. 

Sonuç olarak, demek istediğim şudur: Kamu personeli, maaşından başka kazancı olmayan sabit 
gelirli bir kesimdir; babasının eline bakan bir okul çocuğu gibidir. Bir baba, çocuğunun ihtiyacı var
ken kendi ihtiyaçlannı nasıl erteler ve çocuğuna öncelik tanırsa, Bakanlar Kurulu da, bir baba şef
kati ve duygusuyla davranmalı ve tamamen kendi insafına bırakılan devlet memurlannın ihtiyaç-
lanna öncelikli ve duyarlı bir yaklaşım göstermeli, yapacağı zamlarda, onlan perişan etmemenin 
yollannı mutlaka bulmalıdır. 
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Adalet ve Kalkınma Partisinin memurlara nasıl baktığını hep birlikte göreceğiz diyor, bütçe 
yasasının hayırlı olması dileğiyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Sağ, teşekkür ediyorum; sürenizi aşmadan tam olarak kullandınız... 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstihdam Esasları 

Kadroların kullanımı 
MADDE 31. - a) Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, döner sermayelere, 

fonlara, kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kurumlarına, bütçelerin yatırım ve/veya transfer ter
tiplerinden yardım alan kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi 
kadrolarından boş olanların açıktan "atama amacıyla kullanılması ve bu kurumların boş memur kad
rolarına 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre açıktan 
vekil atanması ile anılan kurum ve kuruluşlann bu fıkra kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve 
kuruluşlanndan yapacaklan memur nakli Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının iznine 
tabidir. Açıktan atama izni, personel ödeneğinin yeterli olması şartıyla verilebilir. Ancak, hâkimlik 
ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde olanlar, yükseköğretim 
kurumlan öğretim üyeleri ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca 
yapılacak atamalar için izin aranmaz. 

Kurumlar, açıktan atama, emeklilik, istifa ve nakil gibi sebeplerle serbest kadrolannda mey
dana gelen değişiklikler ile kadrolannın dolu ve boş durumunu gösterir cetvelleri Mart, Haziran, 
Eylül ve Aralık aylarının son günü itibanyla doldurarak ilgili aylan izleyen ayın 20'sine kadar 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına göndermek zorundadırlar. 

b) Yukanda sayılan kurumlann boş sürekli işçi kadrolanndan Maliye Bakanlığı ve Devlet Per
sonel Başkanlığınca uygun görülenler Başbakanın izniyle iptal edilir. 

c) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin boş memur kadrolanna verilecek 
açıktan atama izni toplamı, 35.000 adedi geçemez. Söz konusu toplam sayının kurum ve kuruluşlar 
itibanyla dağılımı Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müş
terek önerisi üzerine Başbakan tarafından belirlenir. 

d) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlann kurduklan birlik ve müesseselere tahsis edilmiş 
bulunan serbest memur kadrolan ile sürekli işçi kadrolanndan 31/12/2002 tarihi itibanyla boş olan
lar ile bu tarihten sonra boşalacak olanlann açıktan atama amacıyla kullanılması İçişleri Bakan
lığının iznine tabidir. 

e) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin döner sermaye saymanlıklanna ait say
man ve saymanlıklarda görevli her unvandaki memur kadrolanndan Maliye Bakanınca uygun 
görülenler, döner sermaye kadrolanndan tenkis edilerek Maliye Bakanlığının kadro cetveline eklenir. 

Tenkis edilen kadrolarda istihdam edilen personel, başka bir işleme gerek kalmaksızın Maliye 
Bakanlığının kadro cetveline eklenen bu kadrolara atanmış sayılırlar. 

f) (a) bendi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlannın, personel ödeneği ile kad
rolannın önceden temini amacıyla, mevcut teşkilat kanunlan uyannca kuracaklan yeni birimler için 
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüş
lerinin alınması zorunludur. 
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g) 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvelde yer alan; okutman, 
öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacısı kadrolanna 1/4/2003 tarihinden 
itibaren açıktan veya naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 
yapılacak merkezi sınavda başarılı olmak şarttır. Ancak, lisansüstü eğitimini tamamlamış bulunan
larda yapılacak merkezi sınava katılma şartı aranmaz. Bu sınavın yapılmasına ilişkin usul ve esas
lar, sınava tabi tutulmayacaklar, sınavda başarılı olanların belirlenmesi ile merkezi sınavda başarılı 
olanlarla lisansüstü eğitim mezunlannın merkezi sınavı müteakip yükseköğretim kurumlannca 
yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun 
görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, müşterek 
kararname veya Bakanlar Kurulu karanyla atanacak olanlar hariç olmak üzere, (a) bendi kapsamın
da yer alan kurum ve kuruluşlann kadrolanna 1/4/2003 tarihinden itibaren açıktan atanamazlar. 

ı) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile 
2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi çerçevesinde yıl 
içinde yapılacak değişiklikler 31/12/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

j) Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, konsolide bütçeye 
dahil daire ve idarelerin teşkilât yapılan ve hizmet amacına uygun olarak personel dağılımının sağ
lanmasına yönelik önlemler almaya, ihtiyaç fazlası olan personelin, ilgili kuruluşlann da görüşü 
alınarak (a) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlanna nakledilmesine ilişkin usul ve esas-
lan belirlemeye Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakam yetkilidir. 

k) Maliye Bakanlığınca, döner sermayelerin, fonlann, kefalet sandıklannın, sosyal güvenlik 
kurumlannın ve bütçelerin yatınm ve/veya transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlann serbest 
memur kadrolanna verilecek açıktan atama izinlerinin toplam sayısı ilgili kurumlarda 2002 yılında 
emeklilik, ölüm ve istifa sonucu aynlan personel sayısının % 80'ini aşamaz. Norm kadro çalışması 
sonuçlandınlarak uygulamaya geçirilen kurumlar ile kanun, uluslararası anlaşma veya 2003 yılı 
programı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimler ve temini zorunlu hizmetlerin gerek
tirdiği personel ihtiyacını bu sınırlamaya tabi tutulmaksızın değerlendirmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

1) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, kefalet sandık
lan, sosyal güvenlik kurumlan, bütçelerin yatınm ve/veya transfer tertiplerinden yardım alan 
kuruluşlar, mahalli idareler ile bunlann birlik ve müesseseleri, özelleştirme kapsamındakiler dahil 
kamu iktisadi teşebbüsleri ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinde 22/7/1981 tarihli ve 2495 
sayılı Kanun uyannca 2003 yılında ihtiyaç duyulan personel; her kurum ve kuruluş tarafından ön
celikle kendi bünyesinde çalışmakta olan ve gerekli nitelikleri taşıyan istekli personelin atanması 
suretiyle, kurum içinden yeterli sayıda istekli personel olmaması halinde ise anılan kurum ve 
kuruluşlarda çalışmakta olan ve gerekli şartlan taşıyan istekli personelin naklen atanması suretiyle 
karşılanır. Anılan Kanunun uygulanmasında görevli kurum ve kuruluşlar, şartlan haiz istekli per
sonelin eğitimi konusunda gerekli tedbirleri alırlar. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, An
kara Milletvekili Yakup Kepenek konuşacaktır. 

Sayın Kepenek, buyurun. 

Konuşma süreniz 10 dakika. 
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CHP GRUBU ADINA YAKUP KEPENEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, çok sık söz alarak ve bu geç saatte zamanınızı çok fazla almadan, Tür

kiye'nin kamu yönetim yapısında ve genellikle, bürokraside olan durumu önce özetlemek, sonra da 
kimi çözüm önerilerini çok kısa bir süre içinde sergilemek istiyorum. 

HASAN ANGI (Konya) - Çok kısa olsun... 

YAKUP KEPENEK (Devamla) - Çok kısa olacağından emin olabilirsiniz. 

Çok değerli arkadaşlar, bir ülkenin kamu bürokrasisi, o ülkenin toplumsal yapısının, ekonomik 
yapısının, malî yapısının, siyasal yapısının aynasıdır, göstergesidir. Üzülerek belirtmek gerekir ki, 
çok yakın zamanda yapılan birkaç araştırmanın kanıtladığı bir gerçek var, o da şudur: Türkiye in
sanı, halkımız, yurttaşımız bürokrasiye güvenmemektedir, devletinin kendisine hizmet götürdüğü 
kanısını taşımamaktadır. 

Ekonomiden başlayalım: Halk, ekonominin yönetiminden şikâyetçidir. Vergi sisteminin ak
sadığı kanısındadır. Yapılan bu araştırmaya katılanların yansından çoğu, kamu kurumlarına giden 
yurttaşların işlerinin görülemeyeceği kanısını taşıdığını belirtiyor. 

Bir başka nokta daha var: Halkımızın üçte 2'si, hak arama yollarından doğru, iyi yarar
lanamadığı kanısını taşımaktadır. Bu durum, yoksul kesimlere gidildikçe çok daha belirgin hale 
geliyor. Yoksul, kamu hizmeti alamıyor, hak arama yollarını kullanamıyor, haksızlığa uğruyor. Hak 
aramak için mahkemeye başvuranlar, adil sonuç alıp almayacaklarının kuşkusunu taşıyor. 

Toplumun genel olarak kamu kurumlarına güveni çok zayıftır, yok denecek düzeydedir. 

Bu noktaya dikkat edin: Halkın beşte 4'ü, Türkiye'de, kamu kurumlarında yolsuzluğun çok 
yaygın olduğu kanısını taşıyor. 

Bu ülkeyi, biz, böyle yönetemeyiz. İnsanlar, bu güvensiz ortamda devletten hizmet bekliyor ve 
biz, bu bütçeyle halka hizmet götüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de, bürokrasi, halka hizmet ile devlete bağımlılık ya da bakana 
bağımlılık, hükümete bağımlılık arasında sıkışıp kalıyor, bürokrasi görevini yapamıyor; siyasetçiye 
yakınlık, bürokraside yükselmenin aracı yapılıyor ve çok yanlış yapılıyor. Memura siyaset yasaktır; 
ama, memur, mecburen siyaset yapıyor, kendi işini takip etmek için siyaset yapıyor. Memuru hem 
siyasetten yasaklayıp hem bu ölçüde küçültmenin bu topluma verdiği zarar çok büyüktür. Devam 
edelim... 

Mal ve hizmet üretiminde memur çalıştırdığımız birimlerde liyakate, beceriye, çalışkanlığa, 
dürüstlüğe önem verilmiyor; siyasetçiye yakınlık, yükselmenin nedeni oluyor. Bu, yanlıştır. Bu, 
verimliliği düşürüyor. Bu, Türkiye'de, bürokrat yapıyı halktan uzaklaştırıyor ve içinden çıkılmaz 
hale getiriyor. 

Bir şey daha var. Türkiye'de, aslında, kişi başına çalışan kamu personeli Avrupa'dan çok fazla 
değildir; birçok kadro boştur, bürokratik yapı etkinlikten ve verimlilikten uzaktır. Peki, ne yapmak 
gerekir? 

Değerli arkadaşlar, baştan başlayalım; balık baştan kokar. Ben, biraz da bu nedenle söz aldım. 
Milletvekili dokunulmazlıklarını sınırlamakla başlayalım, siyaseti aklayalım. İşin başı budur. (CHP 
sıralarından alkışlar) Birinci nokta budur; çünkü, sağlıklı siyaset, açık siyaset, saydam siyaset, yol
suzluk ve rüşvetten uzak siyaset, yalnız ekonomik gelişme açısından, yalnız toplumsal yapı açısın
dan değil, bir bütün olarak bu ulusun yükselmesi açısından da bir önkoşuldur, bir vazgeçilmezliktir 
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ve siyasetin aklanması işin başıdır. Şimdi, buna bağlı olarak yapılması gereken çok şey var. Önce, 
kamu hizmetinde çalışanların beceri, çalışkanlık, liyakat, yükselme işlerinin objektif, açık kurallara 
bağlanması gerekiyor; yapının bütünüyle düzelmesi gerekiyor. Sonra, hizmet birimlerinde piramit 
bozuktur. Uzman, yetişkin kişiler ikincil işler yapıyor, teknisyenin işini yapıyor ve işler birbirine 
karıştıkça hizmet üretilemiyor, verimli hizmet yapılamıyor. 

Bir başka şey daha var, o da şudur: Son yıllarda ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin de 
birkaç kez vurguladığı gibi, e-Türkiye, e-eğitim, e-maliye gibi elektronik anlamda bir süreç başlatıl
mak isteniyor. Bunun için yapılması gereken, önce kamu personelini doğru dürüst eğitmektir, 
kurum içi eğitimi tam olarak sağlamaktır, dışarıda aldıkları eğitimin karşılığında yükselmelerini 
sağlamaktır. Bu, Türkiye'nin, mühendisini, yetişkin insanım, mimarını etkin ve verimli çalıştır
masının yoludur. 

Sayın milletvekilleri, Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşuyoruz. Bir toplum için en 
büyük maliyet, en yüksek maliyet, en zararlı durum, eğitilmiş, nitelikli bireylerini çalıştıramamak-
tır; onları işsiz bırakmaktır, onların verimsiz bırakmaktır. Hem eğiteceksiniz hem çalıştıramayacak
sınız. Bu acımasızlıktır, bu yıkımdır. Türkiye bürokrasisi her yeni gelen hükümetin oyun alanı ol
muştur, her yeni gelen hükümetin yeni bir kadro saldırısı altında kalmıştır ve zayıflatılmıştır, darbe 
yemiştir. 

"Genel müdürü döverim" mantığıyla politika yapmak doğru değildir. Polisi, öğretmeni, öbür 
çalışanı küçülterek, biz bu toplumu yüceltemeyiz. Bu toplumu yüceltmenin yolu, önce, çalışanına 
değer vermekten geçer. Çalışanına değer vermenin yolu, onu, onurlu tutmaktan, büyütmekten geçer. 
Biz, bundan sonraki dönemde, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasını, etkinliğin, verim
liliğin, dürüstlüğün kamuda egemen olmasını ve bu bağlamda, insan onuruna yakışan bir ücret ve 
yükselme sürecinin yaşama geçirilmesini istiyoruz. 

Bu anlayışla, hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Hocam, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, şahıslan adına, Adana Milletvekili Kemal Sağ ve Samsun Milletvekili 

Haluk Koç'un söz talepleri vardır. 
Sayın Sağ, buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçe yasa tasarısının 31 inci 

maddesine ilişkin olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
31 inci madde, yıl içerisindeki istihdam esaslarım ve mevcut kadroların nasıl kullanılacağını 

belirleyen hükümleri ihtiva ediyor. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, bu maddenin içerdiği bazı 
hükümler gerçekten olumlu işaretler veriyor. Eğer hükümet, bu sözlerinin ardında durabilirse, 
gelecek yılın bütçe görüşmelerinde nasip olur biz de burada olursak, sözünde duracak tüm yet
kilileri tebrik etmek isterim. 

Öncelikle, olumlu bulduğum ve yenilik vasfı taşıyan birkaç hususu belirtip, ardından, ciddî en
dişe taşıdığım diğer konulan eleştireceğim. 

1- Bu bütçe yasasıyla, hükümet, açıktan atama yapacağı azamî personel sayısını 35 000 olarak 
taahhüt ediyor. Bu hüküm, en azından, kadrolaşmanın sınınnı belirlemektedir; ama, yine de güzel 
bir taahhüttür, açık bir taahhüttür. 
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2 - Yine, bu bütçe tasarısıyla, üniversitelerde okutman, öğretim görevlisi, uzman, araştırma 
görevlisi, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya naklen atanabilmek için 
merkezî sınavda başarılı olmak şartı getirilmektedir. Bu da, güzel bir düşüncedir. Böylece, en azın
dan, birçok üniversitede eleştiri konusu yapılan bazı kürsü başkanlarının keyfi sayılabilecek 
atamaları önlenecektir; fakat, ne yazık ki, bu hüküm, Plan ve Bütçe Komisyonunda budanmıştır. 

3 - Yine, komisyona gelen tasanda, belediyeler, il özel idareleri ve bunların kurduklan birlik 
ve müesseselerden genel ve katma bütçeli dairelere naklen atamalar yasak kapsamına alınmıştır. Bu 
güzel hüküm, ne yazık ki, Plan ve Bütçe Komisyonunda son anda değiştirilmiş, belediyelerden nak
len atamalar yasak dışında bırakılmıştır. Aynca, gençlere yer açabilmek için, karamameli görevler 
hariç olmak üzere, emeklilerin yeniden göreve dönmeleri de kısmen yasak kapsamına alınmıştır. 

4- Eskiden dolu-boş kadro değişikliklerini takiben hemen uygulama başlardı ve bu durum, 
çoğu zaman kötüye kullanılırdı. Yeni hüküm uyannca, dolu-boş kadro değişiklikleri yılın son günü 
yürürlüğe gireceği için, haksızlık yapma ve bütçe ödeneklerinden sapma olmayacaktır. Bu dört uy
gulama, eğer yıl içerisinde esnetilmezse, değiştirilmezse, verilen taahhütte durulursa güzel uy
gulamalardır. 

Gelelim endişelerime: 

1- Öncelikle en çok endişe duyduğum husus, belediyelerden genel ve katma bütçeli kuruluş
lara naklen yapılacak atamalardır. Daha önceki aynı düşünce tandanslı hükümetler zamanında 
yapılan bu tür atamalan göz önüne alırsak, yine, çok değişik ve sürpriz atamalara tanık olacağız gibi 
bir his var içimde. Bütçe tasansının 31 inci maddesinin (c) fıkrasında yer alan bu hüküm, Anayasa 
Mahkemesince, daha önce, buna benzer bir hükmün iptali bahane edilerek, tasandan çıkanlmıştır. 
Bu hükmün tasandan çıkanlmasının gerçek nedeni, bence, Anayasa Mahkemesi karan değil, ger
çek neden, AK Parti tabanından gelen yoğun baskılardır. 

Her mesleğe saygım vardır; ancak, her meslek, eğer, uzmanlannca, erbabınca yapılırsa saygın
lık kazanır. Siz, eğer, kadrolaşma amacıyla, köy imamını Maliye kadrolanna atarsanız, ilahiyatçıyı 
turizm kuruluşunun başına genel müdür yaparsanız, herhalde, bunlar hoş karşılanmaz; hem mesleği 
bilmeden atanan kişi yıpranır hem de atama yapılan meslek dallannın saygınlığını azaltırsınız. 
Özellikle kariyer gerektiren branşlara yapılacak naklen atamalan her zaman mercek altında 
tutacağımızı bilmenizi isterim. Umanm, hükümet, kendilerini yıpratacak bu tür naklen atamalara 
fazla cevaz vermez. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Sağ, size 1 dakika eksüre veriyorum. 

KEMAL SAG (Devamla) - Efendim, izin verirseniz, 1 dakika da alacağım vardı. 

BAŞKAN - Peki, alacağınızı da verdim; buyurun Sayın Sağ. 

KEMAL SAĞ (Devamla) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum; sağ olun. 

2- Emeklilerin atanmasına sınır getirilmesi de, dikkatle izlenmesi gen ken liğer bir noktadır. 
Dikkati çeken husus, kararnameyle atanılan görevlilerin, yasak dışında tutulmasıdır. Zorunlu 
emeklilik yaşının 65'ten 61'e indirilmesi konusunda, bazı görevlilerin, Bakanlar Kurulunca bir 
şekilde görevde bırakılacak olması, kafalarda nasıl soru işaretleri yaratıyorsa, burada da, karar
nameyle görevlere atamanın müstesna tutulması, en azından, şahsen, benim kafamda birçok istif
hama yol açmıştır. 
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3- Üniversitelerin akademik kadrolarına atanacaklar için getirilen hüküm de, maalesef, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda son anda değiştirilmiş; lisansüstü eğitim sınavını kazananlar arasından 
seçilen araştırma görevlileri ile yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimini 
tamamlamış olanların fıkra kapsamında öngörülen merkezî sınavdan muaf tutulmasını sağlayacak 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!. Sınavdan muaf tutulanların, 
diğerlerinden, vatandaş olarak ne farkı var? Yoksa, bu hüküm de, AKP tabanından gelen yoğun bas
kılar sonucu mu değiştirildi? Yoksa, kadrolaşma yolunda ciddî bir engel olduğu mu düşünüldü? 

4- Yine, başta belirttiğim gibi, konsolide bütçeli kuruluşlara açıktan yapılacak atamalar 35 000 
adetle sınırlandırılmıştır. Buradaki endişem de, atanacak bu personelin nasıl atanacağıdır. Merkezî 
memuriyet giriş sınavının değiştirileceği veya kaldırılacağı gibi duyumlar alıyoruz. Umarım, böyle 
bir değişiklik yaparak, tekrar, eskiden olduğu gibi, sübjektif memur alım sınavları yaşamayız. 

Ayrıca, daha önceki... (AK Parti sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Sağ, 2 dakikalık hakkınızı verdim; alacaklı olduğunuz süreyi de verdim. 

Teşekkür ederseniz... 

KEMAL SAĞ (Devamla)- Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, şahsı adına ikinci konuşma, Samsun Milletvekili Haluk Koç'a 
aittir. 

Sayın Koç, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
HALUK KOÇ (Samsun)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok kısa sürecek, inanın; 

sadece, dikkatinizi çekmek için bir iki hususa değineceğim. 
31 inci maddenin (g) fıkrasında, bu maddeyle, üniversitelerin kadrolarım düzenleyen 78 sayılı 

Kanun Hükmündeki Kararname eki cetvelinde yer alan, okutman, öğretim görevlisi, uzman -
hükümetten gelen teklifte araştırma görevlisi de vardı. Bunun komisyonda çıkanlması son derece 
olumlu bir adımdır. O yüzden, komisyondaki arkadaşlarımızı kutlamak istiyorum; ama, yeterli 
değildir-çevirici ve eğitim-öğretim planlayıcısı kadrolarının atamalarına getirilen sınav şartı, 
üniversitelerin, esasen ihtiyaç duydukları genç öğretim elemanlarının atanmalarını, gerçekten, zor
laştırmaktadır. Hatta, doktora gibi bilimsel hayatta çok önemli bir akademik payeyi aldıktan sonra 
bir dersi vermek üzere öğretim görevlisi olarak atanabilmek için de bir sınava girme zorunluluğu 
getirilmesi, gerçekten uygun değildir. Ben, bunu hatırlatmak istedim. 

Bir ikincisi; yine, bütçe kanununun 31 inci maddesinin (ı) fıkrasında şu hükme yer verilmek
tedir: "13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile 
2.9.1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi çerçevesinde yıl 
içinde yapılacak değişiklikler 31.12.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer." 
Bu hükmün uygulaması, üniversitelerde, özellikle profesör atamalanndaki doçentlerin kanunî süre 
dolması ve yönetmeliklerin gerektirdiği şartlan yerine getirmelerine rağmen bir sene beklemelerini 
gerektirmektedir. Bakın, dün çok geç saatlere kadar Millî Eğitim Bakanlığı bütçesindeki üniver
sitelerin paylan oylandı. Türkiye'de yeni kurulmasını istediğimiz çok sayıda üniversite var, bunun
la ilgili kanun teklifleri var. Bir yandan da, akademik personel sıkıntımız var. Bir yandan da, bu in-
sanlann burada görev yapmalannı biz teşvik edecekken, akademik yükseltilmelerinde bu uy
gulamayla özlük hakkında bir erozyona, bir kayba sebep oluyoruz. Ben, bunu hatırlatmak is
tiyorum. Zira, üniversitelerimizde ana bilim, ana sanat dallannda kadrolar çoğunlukla dolmuş 
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bulunmakta ve kadro değişimiyle rektörlük bünyesine temin edilen kadrolar bu dallara aktarılarak 
profesör atamalan gerçekleştirilmektedir. Kadro değişiminin yapıldığı yıl içerisinde atamanın 
yapılamayacağı hükmünün getirilmesi hak sahiplerinin bir sene geç unvana kavuşmalarına ve öz
lük haklarında kayba yol açacaktır. Bu durumun bir şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. Özellikle, 
gelişmekte olan üniversitelerde bu özlük hakkındaki süre kaybı, orada çalışmak isteyen arkadaş
larımızda bir motivasyon eksikliğine yol açacaktır. Bilgilerinize arz etmek istedim. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
Sözleşmeli personel 
MADDE 32. - Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, 

belediyeler, il özel idareleri, fonlar, sosyal güvenlik kurumlan, bütçelerin yatmm ve/veya transfer 
tertiplerinden yardım alan kuruluşlar ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
kapsamı dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak personel hakkında 6/6/1978 tarihli ve 
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur. 

Birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun dışında diğer 
kanun hükümlerine göre çalıştırdıklan sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini gösterir cet
velleri ve tip sözleşme örneklerini, 2003 yılı Nisan ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize edil
mek üzere göndermek zorundadırlar. 

Özel kanunlar uyannca kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştınlan sözleşmeli personelin 
unvan, sayı ve ücretleri vizeye tabi değildir. Ancak kuruluşlar bunlara ait tip sözleşme örneklerini 
2003 yılı Nisan ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere göndermek ve bu şekilde 
çalıştırdıklan sözleşmeli personelin isim, unvan, kadro derecesi ve sözleşme ücretlerini gösterir cet
velleri de Şubat, Ağustos ve Aralık aylan itibanyla düzenleyerek ilgili aylan izleyen ayın 20'sine 
kadar Maliye Bakanlığına bilgi için göndermek zorundadırlar. 

26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanun uyannca yapılan vize işlemleri yıl sonuna kadar geçerlidir. 
Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanarak istihdam edilecek yeni sözleşmeli per

sonel (kadro karşılığı çalıştınlan sözleşmeli personel hariç) için kuruluşlarca aynca düzenlenecek 
sayı, unvan, nitelik ve ücretleri gösterir ek cetvellerin ve farklı hükümler içermesi halinde tip söz
leşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir. İlgili mevzuat hükümlerine 
dayanarak istihdam edilecek yeni sözleşmeli personelin belirlenmesine yönelik herhangi bir işlem 
yapılmadan önce Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır. 

Yukandaki fıkralara göre vize işlemleri tamamlanmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir 
ödemede bulunulamaz. 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici 16 ncı mad
desi ve özel kanunlan uyannca 2002 yılında sözleşmeli olarak çalıştınlanlardan 2003 yılında görev
lerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun görülenlerin Ocak, Şubat, Mart ve 
Nisan aylanna ait sözleşme ücretleri, sözleşme ile çalıştınlmalan konusundaki kanuni işlemleri 
tamamlanıncaya kadar, 2002 yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, anılan aylarda mevzuat 
uyannca sözleşme ücretlerinde artış yapılması halinde bu artışlar da dikkate alınarak Maliye Bakan
lığı vizesi aranmaksızın ödenir. 
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İlgili mevzuatı uyarınca kadro karşılıksız veya 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü 
. maddesi (B) fıkrası ile ek geçici 16 ncı maddesi çerçevesinde 2002 yılında vize edilmiş olan söz

leşmeli personel pozisyon sayılan 1/4/2003 tarihinden itibaren hiçbir şekilde aşılamaz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trab

zon Milletvekili Şevket Arz konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Arz. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; sizleri ve bizi televizyonları başında izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum; 2003 
yılı bütçesinin ülkemize mutluluk getirmesini diliyorum. 32 nci maddede yer alan, sözleşmeli per
sonel hakkında söz almış bulunuyorum. 

Konuşmama, özel sözleşmeli personelden bahsederek girmek istiyorum. Sözleşmeli personel, 
1983 siyasî iktidarı ANAP ve onun Genel Başkanı rahmetli Turgut Özal tarafından uygulamaya 
konulmuştur. Sözleşmeli personelin uygulamaya konulması amacı, bazı uzman ve teknik elemanlara 
özel sektör tarafından verilen yüksek ücret nedeniyle, bu elemanların KİT'leri terk edip özel sektöre 
geçişlerini engelleyip, onlan KİT'lerde tutmaktı, hatta, özel sektördeki bazı önemli elemanlara 
KİT'lerde cazip maaşlarla görev vermekti. Başlangıçtaki amacı gayet iyi niyetliydi. Ancak, daha son
ra, bu sözleşmeli personel anlayışı değişmiş, siyasî iktidarlann kendi yandaşlanna yüksek ücret ver
me anlayışı öne çıkmıştır. Bu sözleşmeli işçilerden 13 500'ü konsolide bütçede, 130 000'i KİT'lerde, 
41 000'i kamu bankalannda, 1 300'ü yerel yönetimlerde, 3 300'ü SSK'da görev yapmaktadır. 

Sözleşmeli personel istihdamının yaygınlaştınlması, KİT'lerin özelleştirilmesi politikasıyla 
yakından ilgilidir. Bu anlamda, emeğin tarihî kazammlannı da içeren sosyal devletin tasfiyesi amaç
lanmaktadır. Bu aşamada, ilk hedef, KİT'lerin sendikasızlaştınlmasıdır. Sözleşmeli personel uy
gulaması, başladığı 1984 sonrasından günümüze kadar, tüm siyasî iktidarlann yandaşlannın, kıs
men de olsa, korunması, kollanması, ödüllendirilmesi uygulamasına dönüştürülüp, istismar edilmiş
tir. Örneğin, bir kamu kurumunda 657 sayılı Yasaya göre çalışan üniversite mezunu bir memur ay
da 500 000 000 lira alırken, ortaöğretim mezunu bir memur daha önce 400 000 000 lira maaşla 
çalışırken, siyasî iktidardan, kendisine sözleşmeli personel olma olanağı sağlatıp, kendisinden daha 
önemli görevlerde bulunan memurlardan 2 kat fazla maaş almaktadır. Bu sözleşmeli personel uy
gulaması çelişki doğurmakla birlikte, iş barışını ve iş verimini de engellemektedir. Sözleşmeli per
sonel anlayışı sadece yandaşlan koruma, kollama ve ödüllendirme şekline dönüştüğünden, büt
çemize de yük olan bu haksız uygulamaya en kısa sürede son verip, sözleşmeli personel uy
gulamasını tamamen kaldırmalıyız. 

Personel ücretlerinde de eşitlik sağlanmalıdır. KİT'lerde taşeron müteahhit işçisi kullanmaya 
son vermelisiniz. Yerel yönetimlerde, itfaiye hizmetleri dahi taşeron eliyle sürdürülmektedir. Uz
manlık isteyen bu tür hizmetlerde nasıl taşeron kullanırsınız?! 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Kim kullanıyor? 
ŞEVKET ARZ (Devamla) - Belediye başkanlan kullanıyor. 
Kamuda bugüne kadar yapılan özelleştirme sonucu işinden atılan 2 600 civanndaki işsiz işçi, 

derhal, başka kamu kuruluşlannda, işçi olarak işe başlatılmalıdır. Benim ilim Trabzon'da, özelleş
tirme mağduru, işten atılan onlarca işçi kardeşim iş beklemektedir. 

Özelleştirme sonucu, kamuda çalışan sözleşmeli işçiler memur yapılmak isteniliyor. Neden iş
çi olarak başka bir kamu kuruluşuna devredilmiyor; sormak istiyorum. Siyasî iktidar, en kısa sürede 
bu sevdadan vazgeçmelidir. Elinde kazma kürek olan ve yağ pas içindeki dozer operatörünü masa 
başında oturtmayı mı düşünüyorsunuz, yoksa, işçinin kıdem tazminatına mı göz diktiniz? 
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Özel sözleşmeli personel uygulaması Anayasamıza ve taraf olduğumuz uluslararası sözleş
melere aykın olduğundan, tamamen uygulamadan kaldınlmalıdır. Gelin, bu uygulamayı, iktidar 
olarak siz kaldınn, siyasî mirasına da siz sahip çıkın. 

Saygılanmla. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Arz, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, şahıslan adına, Adana Milletvekili Kemal Sağ ve Malatya Milletvekili 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun söz talepleri vardır. 

Sayın Sağ, buyurun. 
KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özür diliyorum, çok sık çıktım 

galiba, affınıza sığınıyorum. 
Tasannın 32 nci maddesi, sözleşmeli personel istihdamı konusunu ele almaktadır. Madde hük

mü, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu karanna atıfta bulunarak, sözleşmeli personel çalıştırmaya 
devam edileceğine işaret ediyor. Anayasamızın 128 inci maddesi, devletin, kamu iktisadî teşebbüs
leri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslanna göre yürütmekle yükümlü olduklan kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle 
göreceğini hükme bağlamıştır. Anayasamızın kamu görevlileriyle ilgili bu tanımında, sözleşmeli 
personel yer almamaktadır. Bu hüküm, idarî yapımızda, sözleşmeli personel istihdamının mümkün 
olup olmadığını tartışma konusu yapmaktadır. Kanaatimce, sözleşmeli personel çalıştınlması, 
Anayasamızın 128 inci maddesi hükmüne uygun değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle, 1986 yılından itibaren, Başbakanlık ve bağlı 
kuruluşlanna ait teşkilat yasalanna özel hükümler konulmak suretiyle, 657 sayılı Yasa ve diğer 
yasalann sözleşmeli personel hükümlerine tabi olmaksızın, kadro karşılığı gösterilmek veya her
hangi bir kadroya bağlı olmaksızın, sözleşmeli personel çalışmasına imkân verilmiştir. 

Bu tür kuruluşlarda uygulanan sözleşmeli personel statüsü, özel meslek bilgisi ve ihtisası olan 
eleman çalıştırmak için değil, daha avantajlı bir ücret rejimi yaratmak için kullanılmaktadır. Zaten, 
objektif olmayan ücret politikalan, sözleşmeli personele yapılan ücret ödemeleriyle iyice bozul
makta, aynı yerde, aynı işi yapan kamu görevlilerine farklı ücret ödeme sorunu ortaya çıkararak, 
çalışma banşını ve huzurunu olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sözleşme ücretlerinin tavan ve taban miktarlannın Bakanlar Kurulu karanyla verilecek olması, 
Anayasaya aykındır. Sözleşmeli personel ücretlerinin Bakanlar Kurulu karanyla belirlenmesi, bu 
personeli memur kapsamı dışına çıkarmaz. Zira, bu tür personelin büyük çoğunluğu, önce 657 sayılı 
Yasanın ilgili hükümlerine göre kadrolanna atanmakta, daha sonra'kendileriyle sözleşme ak
dedilerek, ücretleri belirlenmektedir. 

Sözleşmenin taraflarca imzalanması da bunlan memur statüsü dışına çıkarmaz. Sözleşmede, 
Borçlar Yasasında belirtildiği anlamda serbest irade beyanı değil, statüler ve esaslar hâkim durum
dadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; memurlar için atama işlemine gerek vardır. Atama, hukukî 
açıdan şart işlemdir. Diğer bir anlatımla, atanma işleminde memurun rolü, idareyle aralanndaki iliş
kileri belirlenmiş bir statüye intisap etmekten ibarettir. 

Sözleşmeli personel istihdamında ise, akdî bir durum söz konusudur ve atamadan farklı bir iş
lemdir. Burada kural, sözleşmenin taraflan arasında özgür veya karşılıklı irade uyumudur. Kadro 
karşılığı sözleşmeli personel çalıştınlmada, sözleşmeyle ilgili akdî bir durum kesinlikle söz konusu 
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değildir. Bu nedenle de, bu tür sözleşmeli personel, aslında, memur sayılmaktadır. Aslen memur 
olan bir personele sözleşmeli personel statüsünde ücret ödenmesi de doğru değildir; aynı işi yapan 
personele farklı ücret ödeme yolunu açtığından, kanaatimce, ahlakî de değildir. 

Maddenin son fıkrasında yer alan "ilgili mevzuat uyarınca, 2002 yılında vize edilmiş olan söz
leşmeli personel pozisyon sayılan 1 Nisan 2003 tarihi itibariyle hiçbir şekilde aşılamaz" hükmüyle, 
sözleşmeli personel çalıştınln*»asına bir sınır getirilmektedir. Buna göre, 2002 yılı sonunda vize edil
miş bulunan sözleşmeli personel sayısının, 2003 yılında değiştirilemeyeceği belirtilmektedir. Bu, 
kanımızca, olumlu bir karardır; ancak, alınan karann olumlu olması yetmiyor, uygulamanın da 
olumlu olması gerekiyor. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Gelin, siz uygulayın! 

KEMAL SAĞ (Devamla) - Efendim, iktidar olursak, inşallah, uygulanz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benim endişem, yıl içerisinde çeşitli mazeretler ve özellik
le AKP tabanından gelecek baskılar neticesinde, bu sınırlann zorlanması, hatta, bu sınınn aşıl
masıdır. Bu konunun takipçisi olacağımızı belirtiyor, 2003 yılı bütçesinin hayırlı olması dileğiyle, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sağ. 

Sayın Aslanoğlu, buyurun. (Alkışlar) 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
gençler nereye gidiyor, gençler ne olacak?.. Bu ülkenin her yıl 1,5 milyon genci nereye gidecek? 
Aslan yok, ekmekleri yok. Her gün hepinize bir sürü insan geliyor. (AK Parti sıralanndan gürül
tüler) Bir dakika... 

Bu gençler ne olacak? Evet... 

HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Bu ayıbı biz kapatacağız!.. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ben, burada, siz ve biz demiyorum beyefendi! 
Ben size soruyorum; siz ve biz demiyorum; biz, biz, biz; bu Yüce Meclis! Gençler umutsuz, genç
ler gelecekten ümitsiz... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Öyle idi, artık değil... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Biraz dinleyin ya... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - "İdi" değil efendim, hâlâ, her gün elli bin kişi 
geliyor, yapmayın böyle şey ya! Lütfen, istirham ediyorum Ünal Bey ya! (AK Parti sıralanndan 
gürültüler) 

HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Bu hale getirenler utansın! 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bu gençler her yıl 1,5 milyon... Bugün, Orta 

Doğu mezunu, Boğaziçi mezunu, 250 000 000'a, 200 000 000'a iş arayan binlerce insan var; bun
dan haberiniz yok mu! (AK Parti sıralanndan "Var, var" sesleri) Ee, ben bunlan söylüyorum!.. 
(CHP sıralanndan alkışlar) Ha, bu gençler ne olacak? Gençler hepimizin genci, bu ülkenin genci; 
ülkeden ümit kesiyorlar, ülkeye bağlılıklan, ülke sevgileri yok oluyor. Onun için, bu Meclis bu 
sorunu çözmelidir. 

Şimdi, Sayın Bakanım, ben de... Bir üniversitede veya tıp fakültesinde düşünün ki, 400 kad
rolu eleman var, hemşire, ebe, sağlık memuru; aynı hastanede 900 geçici eleman var. Bunlar temiz-
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lik firması ihalesiyle girerek, aynı nöbeti tutuyorlar, aynı işi yapıyorlar, daha fazla çalışıyorlar, biri çok 
yüksek ücret alıyor, biri asgarî ücret alıyor. Böyle bir hastanede nasıl tedavi uygulanır! Böyle bir has
tanede huzur olur mu! Böyle bir hastanede güven olur mu! Böyle bir hastanede verimlilik olur mu! 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Öyle bir şey var mı? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Var efendim, binlerce örnek vereyim: örneğin, 

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi. 400 kadrosu var; 900 geçici ebe, hemşire, sağlık memuru, 
röntgen teknisyeni var. 

MEHMET SOYDAN (Hatay) - Onları düzelteceğiz. 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Onun için, bu sözleşmeli personel konusunda... 

Bir kere, yedi yıldır çalışıyor aynı hemşire, bir de temizlik şirketi ihalesine sokularak, böyle bir has
tanede verimlilik olur mu?! Acaba, bu hastanede bu insanlar mı hastalara bakacak; yoksa, hastalar 
mı bu insanların sorunlarını çözecek, psikolojik tedavilerini yapacaklar? 

FATİH ARJKAN (Kahramanmaraş) - O işe girmek için kaç tane torpil aradığını biliyor musun? 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Beyefendi, bu hepimizin sorunu. Kaç tane tor

pil meselesi değil; lütfen, istirham ediyorum; bu, bu ülkenin gerçeği, bu, üniversitelerin gerçeği. 
Onun için, Sayın Bakanım, özellikle... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Notu alındı. 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - "Notu alındı" değil, notun uygulanması lazım. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Saat kaç? (CHP sıralarından gürültüler) 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Uykun geldiyse evine git, yat. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibe... 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Ünal Bey, hayır yani, bunları konuşmayı lüzum

suz görüyorsanız... 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ünal Bey, lüzumsuz görüyorsanız onun takdiri, 

bağışla, bizimdir. 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Lüzumsuz değil. 

FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Ben, toplumun gerçeğini söylüyorum, benim 
şahsî meselem değil, bağışlayın; erken bitirelim de gidelim diyorsanız, konuşmamı derhal kesiyor 
ve protesto ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, hatipler konuşurken, lütfen, müdahale etmeyiniz; çünkü, hatibin hem in

sicamı, konsantresi bozuluyor hem de gerektiği şekilde hitap edemiyor. Dolayısıyla, yarın her 
birimizin de buraya çıkıp konuşacağını düşünürseniz, kimse, lütfen, hatiplere müdahale etmesin, is
tirham ediyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 32 nci madde üzerinde konuşmalar tamamlanmıştır. 
32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
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İşçilik ödenekleri ve geçici iş pozisyonları 
MADDE 33. - a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, sürekli işçileri ile otuz 

iş gününden fazla süreyle çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (55) ve (66) alt programların
da yer alan 100-Personel Giderleri harcama kalemindeki ödenekleri aşmayacak sayıda ve süreyle is
tihdam edebilirler. 

Toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari 
ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek eksiklikleri Maliye Bakanlığı büt
çesindeki (930-08-3-351-900) ile (930-08-3-356-900) tertiplerinden aktarma yapılmak suretiyle 
karşılanabilir. Belirtilen alt programlara bu durumlar dışında (sözkonusu alt programlar arasındaki 
aktarmalar hariç) hiç bir şekilde ödenek aktarması yapılamayacağı gibi bütçenin başka tertiplerin
den işçi ücreti ve fazla çalışma ücreti de ödenemez. 

Sözkonusu kurum ve kuruluşların birim amirleri fazla çalışma için tefrik edilen ödeneğe göre 
iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi yıla fazla 
çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, 
kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararlan 
uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar hariç fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek 
aktarması yapılamaz. 

Kurumlar, bütçelerinin (66) alt programına tertip edilen ödenek ile sınırlı olmak üzere yıl için
de aylar itibarıyla çalıştıracakları geçici işçilerin sayılarını, bunların çalıştırılacakları birimlere göre 
dağılımını (merkez teşkilâtında birimler, taşra teşkilâtında ise bölge ve il müdürlüğü olarak) gös
teren cetvelleri, yapılan hesaplamalarla birlikte Nisan ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize et
tirmek zorundadır. Yıl içinde yer ve birim değişiklikleri ile aylık dağılımda meydana gelecek 
değişiklikler de aynı usule göre vizeye tabidir. Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi istihdam 
edilemez ve ödeme yapılamaz. Memurlar eliyle görülmesi gereken işlerde istihdam edilmek 
amacıyla işçi alınamaz. 

Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri ve tahakkuk memurları ile ödenek 
üstü harcama yapan saymanlar sorumludur. 

b) Döner sermayeler, fonlar ve bütçelerin yatırım ve/veya transfer tertiplerinden yardım alan 
kuruluşlar ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan 
kuruluşların 1/1/2003 tarihinden itibaren otuz iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici iş
çilere ait geçici iş pozisyonları, aylar ve birimler itibarıyla ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiyle 
30/4/2003 tarihine kadar Maliye Bakanlığına vize ettirilir. Ancak 26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı 
Kanun uyarınca yapılan vize işlemleri yıl sonuna kadar geçerlidir. Kuruluşların geçici iş pozisyon
larında yıl içinde meydana gelecek yer ve birim değişiklikleri ile aylık dağılım değişiklikleri de ay
nı usule göre vizeye tabidir. 

c) (a) ve (b) bentleri kapsamındaki kurum, kuruluş ve fonların kanunla, uluslararası anlaş
malarla veya yılı programı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimleri için yapılacak yeni 
vizeler dışında, 2002 yılında vize edilmiş toplam adam/ay miktarlarını aşacak şekilde vize 
yapılamaz. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonları Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile baş: 

ka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Maliye Bakanlığınca vize 
edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz. 
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d) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1/1/2003 tarihinden itibaren otuz iş 
gününden fazla süre ile çalıştıracaktan geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili bakanlığın ve 
Hazine Müsteşarlığının onayı alınmak suretiyle 30/4/2003 tarihine kadar Devlet Personel Başkan
lığına vize ettirilir. 26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanun uyarınca yapılan vize işlemleri yıl 
sonuna kadar geçerlidir. Vize edilen geçici iş pozisyonları Devlet Personel Başkanlığınca başka un
vanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Vize ettirilen cetvellerin bir ör
neği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme 
yapılamaz. 

e) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlann kurdukları birlik ve müesseselerde çalıştırılacak 
geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları her yıl İçişleri Bakanlığına vize ettirilir. Vize edilmiş 
bulunan geçici iş pozisyonlan İçişleri Bakanlığı tarafından başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile 
değiştirilebilir veya iptal edilebilir. İçişleri Bakanlığı tarafından vize edilen geçici iş pozisyonlanna 
ait vize cetvellerinin bir örneği Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Bu vize işlemi yapılmadan 
geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz. 

f) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin Kamu İşverenleri Sendikalarına 
ödemeleri gereken 2003 yılma ait üyelik aidatları, Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan tertipten 
ödenir. Yapılacak ödemeler, tertibinde yer alan ödenek tutarıyla sınırlı olup, bu tertibe bütçenin 
diğer tertiplerinden hiç bir şekilde aktarma yapılamaz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, CHP Grubu adına İzmir Milletvekili Enver 
Öktem'in söz talebi vardır. 

Sayın Öktem, buyurun. (Alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ENVER ÖKTEM (İzmir) - Çok teşekkür ediyorum size. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimi açık
lamak üzere söz almış olduğum 33 üncü madde, diğer bütün maddeler gibi, bütçenin genel fel
sefesini yansıtacak hükümler içerdiği için, söyleyeceklerim, sadece bu maddeyle ilgili değildir, büt
çenin tümüyle ilgili olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, AKP hükümetinin seçimlerden önce kendisini de iktidara getiren ülke 
koşullarını değiştirme yönünde sarf ettiği kuru vaatlerinin tam zıddı bir iktisadî, siyasî ve sosyal 
politika geliştirdiğini ilk beş aylık icraatlannda görmek mümkündür. Avrupa Birliği, Kıbns ve hâlâ 
içerisinde bulunduğumuz Irak Savaşı gibi uluslararası meselelerde, en ciddî ulusal stratejik konular
da nasıl acemilik yaptıklannı izledik; devlet ciddiyetinin gerektirdiği hiçbir bilgiyi ve teamülü 
özümsememiş olduklanm gördük. Çalışma hayatına ve sosyal sorunlara nasıl baktıklannı, çalışan
ların nema alacaklannı âdeta gasp ederken, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgarî ücrete açlık 
sınınnın bile yansı kadar değer biçerken, memur maaşlarına reva gördükleri zam oranından ve daha 
geçen hafta "İş Yasası" adı altında Meclis önüne getirilen kölelik yasasını ısrarla savunup, işçilerin 
en temel haklan olan İş Güvencesi Yasasının uygulanmasını erteletirken, yüzlerini görmek müm
kün oldu. Kısacası "yoksulluğa hayır" diye iktidara geldiler; kendilerinden önceki iktidarlann baş
latmış olduğu yoksullaşma programına kesin ve kararlı bir dönüş yaptılar, 57 nci hükümetin bırak
tığı yerden daha hızlı bir şekilde devam etme karan aldılar. Geçmiş hükümetin bıraktığı yerde, 
zaten, IMF bekliyordu; gerekli brifingi aldılar, bu yüzden yabancılık da çekmediler. Şimdi, 
önümüze getirdikleri bütçe tasansıyla da yoksullann yoksullaştırılması programını nasıl uy-
gulayacaklannı anlatıyorlar. 
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Değerli milletvekilleri, bütçe yasası, nihayetinde gider ve gelir rakamlarından oluşan bir bel
gedir. Önemli olan, bu rakamlann altında saklı olan felsefedir; öncelikle, bu bütçenin felsefesine 
bakmamız gerekmektedir. Bu felsefenin hangi ilkelerden oluştuğu, hükümetin şimdiye kadar ser
gilemiş olduğu icraatlardan zaten anlaşılmaktadır. Bütçe tasarısıyla, bu ilkeleri hangi kaynaklarla 
nasıl uygulayacaklarını ifade etmeye çalışıyorlar; aslında, çok açık söylemiyorlar, çeşitli karmaşık 
rakamlarla, usturuplu kavramlarla, asıl niyetlerini saklamaya çalışıyorlar; belki de çekiniyorlar. On
ların işini biraz olsun kolaylaştırmak için, bu felsefenin temel ilkelerini, herkesin anlayacağı bir dil
de, biz açıklayalım; böylece, onları da, onlara inanan seçmenlerini de, halkımızı da rahatlatmış 
oluruz. 

Önümüze getirdikleri bu bütçeyle ve uygulamayı düşündükleri ekonomik modelle, bakın, as
lında ne diyorlar: 

Sermayenin, özellikle paradan para kazanan rantiyeci sermayenin önündeki bütün engeller kal
dırılmalıdır. Yatırıma yönelik sermayenin, istihdam yaratan, katmadeğer sağlayan, yani, gerçek an
lamda ulusal olan ve ulusa katkı sağlayan sermayenin ve üretici yatırımların geliştirilmesi önemli 
değildir. Önemli olan, uluslararası finans tekellerinin ve bunların yerli acentelerinin önünü açmak
tır; bunun için, ne gerekiyorsa yapmak gerekir. Bu yüzden, vatandaşın vergi yükünü daha da artır
malı, vatandaşları tasarrufa teşvik etmeli, kemerlerini daha çok sıkmahyız. Buradan sağlanan değer
leri de, faizciye, tefeciye sermaye aktarmasını becermeliyiz. 

İstihdam yaratıcı, katmadeğer sağlayıcı yatırımların bütçe ödenekleri içerisindeki payı, 1980'li 
yılların başında yüzde 20'leri bile aşarken, şimdi bu oranın yüzde 4'lere düşmesi de çok önemli 
değildir. 

Borçlarımızı, ancak yine borçlanmayla ödeyebiliriz; zaten, IMF de böyle istiyordu. O zaman 
ne yapmalıyız; tasarrufu ve geliri artırıcı tedbirler almalıyız. Peki, kimlerin geliri artırılmalıdır; 
borçlu olduğumuz sermaye çevreleriyle göbek bağı olan kesimlerin, yani paradan para kazanan 
piyasa aktörlerinin, piyasa oyuncularının, spekülatörlerin, rantiyecilerin, faizcilerin. Zaten, borçlan
ma batağına girmemiz de, faiz kıskacına alınmamız da, onların ekonomik modellerinin ta kendisi 
değil midir. Bu modele sahip çıkmamız gerek. 

Peki kimler tasarruf etmeli, kimler daha çok sömürülmelidir; tabiî ki, her zaman olduğu gibi, 
emekçiler, dargelirliler, köylüler, memurlar ve esnaflar sömürülmelidir. IMF güdümlü bütçe tek
niğinin temel ilkelerinden olan faizdışı fazla ancak böyle sağlanabilir. 

Son on yılda, 210 milyar dolardan fazla faiz ödedik. Bu yıl da, 65 katrilyondan daha fazla faiz 
ödememiz gerekecek; üstelik, bu da yetmeyecek, bu ödemeleri erteleyemeyiz. Bunları engel
leyecek, üreticisiyle, emekçisiyle, gerçekten verimli ve üretken bir ekonomi kuracak mecalimiz ve 
irademiz yoktur. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Çalışanların, daha çok fedakârlıkta bulunması gerek
mektedir. 

Gereksiz harcamalar derhal ortadan kaldırılmalıdır; örneğin, tarıma, sosyal güvenliğe, işsizliği 
önleyici yatırımlara sağlanan katkılar derhal kaldırılmalıdır. 

Daha önceki hükümetin müsrifliğinden kaynaklanan tarım kesimine yönelik doğrudan destek
ler derhal ortadan kaldırılmalıdır. 

Memur maaş zamları en aza indirilmelidir. Asgarî ücret derhal sınırlandırılmalıdır. İşçi ücret
lerinin makul seviyede tutulabilmesi için de, buna uygun bir iş kanunu hazırlanmalı ve iş güvencesi 
tamamen ortadan kaldınlarak, sermaye daha çok rahatlatılmalıdır. Aynca, toplu iş sözleşmeleriyle 
ücret artışlannın da önüne geçilmeli, bu duruma direnebilecek sendikal örgütler de bir şekilde mut
laka etkisizleştirilmelidir. 
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Halkın, ücretlilerin satınalma gücü düşürülürse, enflasyonun da önüne geçilir. Zira, halkın 
parası olmazsa talebi de olmaz, talebi olmazsa da enflasyon yükselmez. 

Gayri safî millî hâsılanın yüzde 22'sine ulaşan faiz gelirlerine dokunulmamak; ama, düşük 
gelir gruplanndan, çalışanlardan alınan vergiler daha çok artınlmalıdır; çünkü, faiz sevap, çalışmak 
haramdır. 

Çalışanlar, üretenler cezalandınlmalı, üretenlerin sırtından beslenen faizci asalaklar daha iyi 
beslenmelidir. 

işsizlik oranının çok yüksek olduğu, ekonomik büyümenin durma noktasına geldiği doğrudur; 
ama, IMF programını takip ettiğimize göre de, bunda da bir yanlışlık yok demektir. Bu ağır ve 
meşakkatli bir iştir. 

Dışborç stokumuz 133 milyar dolar, içborç stokumuz 160 katrilyondur; yani iç ve dışbor-
cumuz, gayri safî millî hâsılamızın yüzde 96'sıdır. Tam bir borç kıskacı altındayız. Borçlular bek
lemez, elimizdeki iki üç kuruşu da heba edemeyiz, ettiremeyiz; borçlarımızı ödememiz gerekir. Tek 
umudumuz, savaşın diyeti olan ABD yardımıydı, bu da olmadı; aslında ne yapacağımızı 
bilemiyoruz, sadece IMF'nin direktiflerini yerine getiriyoruz. 

Değerli milletvekilleri, aslında siyasal iktidar, az önce onlann ağzından temel ilkelerini 
sıraladığım felsefelerini ve ekonomik modellerini hayata geçirecek bir bütçeyi ve ekonomik prog
ramı benimsemiştir. Kendilerini iktidara getiren yoksullann yüzlerine bakamadıklan için, bizim az 
önce söylediğimiz açıklıkla bunlan bir türlü dile getiremiyorlar. 

Seçimlerden önce ve hemen sonra, AKP'liler, seçmenlerine mesaj vermek ve IMF'ye karşı ol
duğunu göstermek için "IMF'yle her şeyi yeniden müzakere edeceğiz ve programa sosyal boyut 
katacağız" demişlerdir; ancak, maalesef, bu sözlerinde de, bir türlü, duramamışlardır. Hükümet, 
kraldan daha çok kralcı tavnnı o kadar kararlı bir şekilde yerine getirmektedir ki, Türkiye'nin uy
guladığı ekonomik modelin mimarlanndan olan Dünya Bankası bile, sosyal konulara eğilmediği 
için, hükümeti uyarmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu bütçe, bir borç ödeme ve yoksullaşma bütçesidir. Hükümetin uy
guladığı ekonomik program, yoksullann yoksullaştınlması, faizcilerin nemalandınlması prog
ramıdır! Aslında, bütçe tekniği açısından da, gerçekçi bir bütçe değildir, aceleyle, çalakalem hazır
lanan bir bütçedir. 

Değerli milletvekilleri, bir ülke, bu kadar acemi insan mantığıyla yönetilir mi?! Blöf, küçük 
hesap, tefeci kurnazlığı, ilkesizlik, kararsızlık, ne ararsan var bu hükümette! (AK Parti sıralanndan 
"Ayıp" sesleri) 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Yüzde 51 oy veren Çorum halkı... 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - Bu hükümet, büyük bir devlet geleneği olan, büyük ve onurlu 

bir ulusal kurtuluş mirası olan, binlerce yıllık kültürel birikime sahip Türkiyemiz ve ulusumuz için, 
maalesef, talihsizliktir. 

Değerli milletvekilleri, AKP'nin hükümet programına göre, devletin ekonomideki temel rolü, 
piyasalarda serbest rekabet koşullannı sağlamak ve teşebbüs gücünün önündeki engelleri kaldır
maktır. Bu bütçe de, tam anlamıyla, bu anlayışla hazırlanmıştır. 

Bu anlayışa göre, devlet, küreselleşme ve küresel finans oligarşisine uygun bir şekilde, sadece 
sermaye için var olacaktır! Bu yüzden, ulusal kalkınma, sanayileşme, ekonomik dengesizliğin ön
lenmesi terk edilmelidir! Piyasa aktörlerinin önü açılmalı, devlet küçültülmelidir! AKP programına 
göre, buna uygun bir şekilde, yatınmcınm önündeki bürokratik engeller de kaldınlmalıdır! 

AKP'nin hükümet programından, yeni ekonomik tedbirler paketinden ve bütçe tasansından da 
tam olarak anlamaktayız ki, önümüzdeki dönem, dargelirliler, emekçiler, işsizler, köylüler, yani, 
gerçek anlamda halk için, pek iç açıcı değildir. 
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BURHAN KILIÇ (Antalya) - Zaten o emekçiler sizi bu hale getirdi!.. (AKP sıralarından gülüşmeler) 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - Tabiî!.. 
Yine, ekonomik kriz içerisinde, iyice yoksullaştırman, hayatta kalabilmek için kredi almak 

zorunda kalan, faiz ve borç batağına sürüklenen köylüler, bütçede tamamen gözardı edilmiştir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Bunları Kemal Derviş yapmadı mı?! 
BAŞKAN - Sayın Öktem, size 1 dakika eksüre veriyorum, lütfen, konuşmanızı tamamlar 

mısınız. 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - Çok uzağa gitmeye gerek yok, başkent Ankara sınırları içerisin

deki Şereflikoçhisar köylülerinin acı haykırışını buradan bile işitebiliyoruz. Hiç değilse, Büyük Kış
la, Acıkuyu, Şekerköy, Avinköy, Damlacık Köyü, Şanlıkışla Köyü halklarının seslerine kulak 
veriniz. Ülkemizin bütün köylülerinin ortak dertlerini seslendiriyorlar. Mesela, Şanlıkışla Köylüleri 
diyor ki: "Hükümet, zaten perişan olmuş köylüye, Dünya Bankası kredileriyle verileceği söylenen 
doğrudan gelir desteğine bile göz dikmiş durumdadır. Tarım kredi kooperatiflerine ve Ziraat Ban
kasına olan kredi borçlarımızın faizini bile ödeyebilecek durumda olmadığımız açıkken, sanki baş
ka ülkenin vatandaşlanymışız gibi, mallanmıza mülklerimize haciz konulmuştur. Doğrudan gelir 
desteğiyle alacağımız üç beş kuruş paraya da, bu borçlanmıza mahsuben el konulmuştur." Bu, tam 
bir mizahtır. Atatürk'ün "köylü efendimizdir" dediği bu noktada, Şanlıkışla Köyü devlet tarafından 
haczedilmiştir. 

Değerli arkadaşlanm, konuşmamı bitirirken şunu ifade etmek istiyorum: Aslında, iktidanmızı 
temsil eden partimizin adı, Adalet ve Kalkınma Partisidir. Korkanm ki, bu partimizin adı, halkımız 
tarafından adaleti katleden parti şekline gelecektir. (AK Parti sıralanndan alkışlar [!]) 

Hepinize saygılar sunanm. 
BAŞKAN - Sayın Öktem, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 33 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Geçici görevlendirme 
MADDE 34. - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9 uncu, 13/11/1996 tarihli 

ve 4208 sayılı Kanunun 3 üncü, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38, 40 ve 41 inci mad
delerine ve 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanuna göre görevlendirilenler ile güvenlik görevlileri 
hariç, ilgili mevzuatı uyannca diğer kurumlarda geçici olarak görevlendirilen ve kadro aylıklannı 
kendi kurum veya kuruluşlanndan alan memurlar veya kamu görevlileri, geçici olarak görev yap-
tıklan kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında sözkonusu personele de ödenebileceği 
belirtilen her türlü tazminat, fazla mesai ve diğer ödemelerden yararlanamazlar. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 34 üncü madde üzerinde söz talebi ve önerge yoktur. 
34 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, saat 00.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 23.55 

® 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 00.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Enver YILMAZ (Ordu) 

© 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin Beşin

ci Oturumunu açıyorum. 
2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/.- 2003 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2001 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/530; 1/531; 1/280, 
3/87, 3/89, 3/90; 1/281, 3/88) (S. Sayısı: 76, 77, 78, 79) (Devam) 

C) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
/.- 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) 

(S. Sayısı: 76) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Tasarının 35 inci maddesini okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Muhtelif gelirler 
MADDE 35. - a) Kurumların hasılatından alınacak paylar: 
Aylık gayri safi hasılat tahakkuk tutarını (katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) 

kapsamak kaydıyla, 
1. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin mal ve hizmet satışları gayri safı hasılatının (ilk hisse satışı 

gerçekleşinceye kadar) % 15'i, 
2. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları gayri safı 

hasılatının % 10'u, 
3. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları ürün nevileri itibarıyla 

gayri safi hasılatının % 10'»ma ka-dan, 
4. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları 

gayri safi hasılatının % 10'u, 
5. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının mal ve hizmet satışları gayri safi hasılatının % 10'u, 
En geç takip eden ayın 20'sine kadar (Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü için takip eden ayın sonuna kadar) Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenir. 
Ödenen bu tutarlar bütçeye gelir yazılır. 

Bu bentte belirtilen tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar, gecikme 
zammı da uygulanmak suretiyle 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve 
tahsil edilir. 
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b) Kira ve idare gelirlerinden alınacak paylar: 

1. İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nispi kira bedellerinin yarısı bütçenin (B) işaret
li cetveline gelir, diğer yarısı da özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen miktarın yarısı deniz
cilik ve liman hizmetlerini geliştirmek üzere Denizcilik Müsteşarlığı bütçesine, yarısı da millî em
lak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunur. 

Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü 
tarafından, konsolide bütçe dışındaki kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler adına yapılacak 
deniz dibi taramaları, hidrolik merkezde yapılan hidrolik ve bilgisayar modelleri, Araştırma 
Dairesince yapılacak her türlü deney ve araştırma, proje ve şartname onaylanması için alınacak 
bedellerin yarısı bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yarısı da özel gelir kaydedilir. Özel gelir 
kaydedilen miktarın yarısı, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğün
ce gerçekleştirilecek altyapı tesislerinin onarımları ile ulaştırma hizmetlerini geliştirmek üzere 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesine, diğer yarısı da millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye 
Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunur. 

Yukarıda belirtilen hükümlere göre özel gelir ve ödenek kaydedilen miktarların önceki yılda 
kullanılmayan kısmı ertesi yıl büt-çesine devredilebilir. 

Telekomünikasyon hizmeti veren işletmecilerden lisans ve ruhsat ücretleri üzerinden tahsil 
edilerek, bir taraftan bütçenin (B) i-şaretli cetveline özel gelir, diğer taraftan Ulaştırma Bakanlığı 
hizmetlerinde kullanılmak üzere anılan Bakanlık bütçesine özel ödenek kaydedilen tutarlardan ön
ceki yılda kullanılmayan kısmı ertesi yıl bütçesine devredilebilir. 

2. 7/2/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye ek-lenen Ek 8 inci madde gereğince tahsil edilen ve saymanlık 
hesabına yatırılan payın yarısı Bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kay-dedilir. 

3. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün; yabancı ülkelere verdiği meteorolojik ürün
lerin bedelleri ile yabancı ülke me-teorolojik ürünlerinin diğer yabancı ülkelere veya yurt içi kişi ve 
kurumlara, yabancı ülkelerin de anılan Genel Müdürlüğün meteoro-lojik ürünlerini diğer ülke ve 
kişilere satışından yıl içinde elde edilecek döviz cinsinden tutarlar, T.C. Merkez Bankası nezdinde 
açılacak özel hesaba yatırılır. Bu tutarlardan ilgili anlaşmalar gereğince yurt dışı kuruluşlara öden
mesi gereken miktarlar, bu özel hesaptan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün talimatı ile 
T.C. Merkez Bankasınca transfer edilir. Geri kalan tutarlar, ilgili Genel Müdürlüğün talimatı ile T.C. 
Merkez Bankasınca döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek Genel Müdürlüğün öde
melerini yapan Merkez Saymanlık hesabına yatırılır. Saymanlık hesabına yatırılan bu tutarlar, Genel 
Müdürlüğün görev alanıyla ilgili her türlü ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir yan
dan genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, diğer yandan Genel Müdürlük bütçesinde mev
cut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan 
yılı içinde kullanılmayan kısmı ertesi yıla devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) Petrolden Devlet hakkı: 

5/4/1973 tarihli ve 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin (B) 
işaretli cetvelindeki "Petrolden Devlet Hakkı" tertibine gelir kaydolunur. 

d) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun hükümleri dışındaki özelleştirme gelirleri: 

4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun kapsamındaki tabiî kaynakların ve tesislerin işletme 
haklarının devirlerinden elde edilen gelirlerin tamamı genel bütçeye gelir kaydedilir. 
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e) 1/4/2003 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek; ilaç ruhsatı, ilaç, hammad
de ve bunların üretiminde kullanılan diğer malzeme ile tıbbi malzeme üretim yeri izin belgesi, ara 
ürün imal ve izin belgesi, kozmetik üretim yeri izin belgesi, ecza deposu ve mümessil ecza deposu 
ruhsatı, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden 50 milyon liradan az, 30 milyar 
liradan çok olmamak üzere Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenecek 
tarifeler üzerinden ruhsatlandırma bedeli alınır. Merkez Saymanlığınca tahsil edilen bu tutarları 
genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir ve bu tutarın % 85'ini Sağlık Bakanlığının ihtiyaçlarında 
(personel giderleri hariç) kullanılmak üzere anılan Bakanlık bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak 
tertiplerine özel ödenek kaydetmeye, kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan kısmını ertesi yıl büt
çesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 35 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, Ankara Milletvekili Sayın Yakup Kepenek'in söz talebi vardır. 

Sayın Kepenek?.. Yok. 

Başka söz talebi?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş 2 adet önerge vardır; önergeleri, sırasıyla, 

gerekçeleriyle birlikte okutup işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 35 inci maddesinin (e) bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Erdoğan Özegen 
Ankara Ordu Niğde 

Mehmet Soydan Ömer Özyılmaz 
Hatay Erzurum 

e) 1.4.2003 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek veya onaylanacak ilaç, ham
madde, bunların üretiminde kullanılan diğer malzeme, kozmetik ve tıbbî malzeme üretim yeri izin 
belgeleri, ürün imal ve ithalat izin belgesi, ilaç ruhsatı, ecza deposu ve mümessil ecza deposu ruh
satı, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden 50 milyon liradan az, 30 milyar 
liradan çok olmamak üzere Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenecek 
tarifeler üzerinden ruhsatlandırma bedeli alınır. Merkez Saymanlığınca tahsil edilen bu tutarların 
yüzde 20'sini genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, % 80'ini ise özel gelir kaydedilmek suretiy
le Sağlık Bakanlığının ihtiyaçlarında (personel giderleri hariç) kullanılmak üzere, anılan Bakanlık 
bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydetmeye, özel ödenek kaydedilen 
bu tutarlardan harcanmayan kısmını ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenekten bilimsel ve akademik nitelikleri dikkate alınarak Sağ
lık Bakanlığınca tıbbî cihaz ve malzeme ile ilaç ve eczacılık alanlarındaki bilimsel nitelikli komis
yonlarda görevlendirilenlere birim faaliyet bazında bu Kanuna bağlı (K) cetvelinin (V) inci 
bölümünde belirlenmiş olan ücretin dört katını geçmemek üzere ödeme yapmaya Sağlık Bakanı yet
kilidir. Özel ödenekten yapılacak harcamaların usul, esas ve miktarları Maliye Bakanı ile Sağlık 
Bakanı tarafından müştereken belirlenir. 

Gerekçe: 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen hizmetler için herhan

gi bir katkı payı alınmamaktadır. Ancak, bu hizmetlerde teknik düzeyde yapılması gereken iş ve iş
lemler için genel olarak, üniversitelerin akademik personelinden faydalanılmakta; fakat, bu per-
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sonele Sağlık Bakanlığınca gördürülen hizmetler karşılığında herhangi bir ücret ödenememektedir. 
Sağlık Bakanlığınca verilen bu hizmetler ilgili mevzuat uyarınca belirli sürelerde tamamlanmak 
zorunda olmasına rağmen, akademik personele teşvik edici mahiyette herhangi bir ücretin 
verilememesi nedeniyle, çeşitli aksaklıklarla karşılaşılmakta ve bu da ülkemiz açısından büyük bir 
ekonomik değere sahip olan ilaç sanayiinin gelişiminde yavaşlama yaratmaktadır. 

Bu kapsamda genel bütçeye ayrılan pay yüzde 20'ye çıkarılarak, kalan miktarın komisyonlar
da görevli akademik personelin hizmetleri karşılığında ödenebilecek ücretler ve hizmet biriminin 
teknik altyapısının kuvvetlendirilmesine yönelik harcamalara kaynak yaratılabilmesi amacıyla, bu 
değişiklik gerekli görülmektedir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz. 
Hükümet önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Katılıyorsunuz. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bırakıp, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 35 inci maddesine (f) bendi 

olarak aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Mehmet Soydan Fatih Arıkan 

Ankara Hatay Kahramanmaraş 
Mehmet Emin Tutan Cüneyt Karabıyık İsmail Bilen 

Bursa Van Manisa 
"f) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan ödenekler, personel 

giderleri hariç olmak üzere; millî eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet 
sunumunun sağlanması, merkez ve taşra teşkilatının acil ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim araştır
ma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla da kullanılabilir." 

Gerekçe: 
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu uyarınca özel ödenek kaydedilen tutarların anılan kanun

da belirtilen hizmetler dışında Millî Eğitim Bakanlığının diğer ihtiyaçlarında da kullanılabilmesi 
imkânı sağlanmaktadır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz. 
Hükümet önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Katılıyorsunuz. 
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Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 35 inci maddeyi kabul edilen önergeler doğrultusunda oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Teminat olarak kabul edilecek değerler, taşınmaz malların geçici teminatı ve teminatlarla ilgili 

işlemler 
MADDE 36.- a) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu 

senetler yerine düzenlenen belgeler; 
1. Kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmeler ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 

Kanunun 10 uncu maddesinin uygulanmasında teminat olarak, 
2. Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden 

ödeme vasıtası olarak, 
Kabul edilir. 
Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler, nominal bedele faiz 

dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır. 
b) 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (6) numaralı bendi hükümlerine 

göre faaliyette bulunan özel fınans kurumları tarafından verilen teminat mektupları, kamu kurum
larının yapacakları ihale ve sözleşmeler ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun 10 uncu mad
desinin uygulanmasında teminat olarak kabul edilir. Ancak, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Kanuna 
göre yapılacak ihale ve sözleşmelerde bu teminat mektuplarının Maliye Bakanlığınca belirlenen 
kapsam ve şekle uygun olmaları zorunludur. 

c) Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin kira ihalelerinde 
tahmini bedelin % 20'sine kadar geçici teminat alınabilir. 

d) Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, 
Hazinece yapılan taşınmaz mal satış ihalelerinde T.C. Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl 
döviz teminat olarak alınabilir. 

e) 1/1/1990 tarihinden önce, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler tarafından 
mevzuatı gereğince alınmış olup, çeşitli nedenlerle iade edilemeyen veya gelir kaydedilemeyen 
teminatların iade edilme, gelir yazılma ve diğer şekillerde saymanlık kayıtlarından çıkarılması iş
lemlerini yapmaya ve bu işlemlerin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 36 ncı madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, Manisa Milletvekili Hasan Ören'in söz talebi vardır. 

Sayın Ören, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ören, süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 36 ncı 

madde üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu bütçe üzerinde, günlerdir, burada, bu kürsüye çıkıp bir şeyler anlat

maya çalışıyoruz; ama, bütçeye baktığınızda, gerçekten -36 ncı maddede ve diğer maddelerde de 
gözüküyor- geçmiş hükümetlerin uyguladığının belki beş fazlasıyla, emeğiyle geçinen insanların 
üzerine vvergi salınıyor. Hakikaten, geçmiş dönemlerde, eleştiri yağdırdığımız 56 ncı, 57 nci 
hükümetler döneminde, insanlar, bu vergilerden dolayı, tercihlerini, 3 Kasım seçimlerinde AKP'den 
yana kullandılar. Zannettiler ki, AKP iktidarı gelince... 
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MEHMET ALİ SUÇİN (Batman) - Her şey düzelecek... 
HASAN ÖREN (Devamla) - Her şey düzelecek; ama, maalesef, bırakın her şeyin düzel

mesini... Eğer, ekonomi, gerçekten, neşeli konuşmakla, esprili konuşmakla düzelecek olsa, inanın, 
Sayın Maliye Bakanımız bunu çok iyi başaracak. Ben, Maliye Bakanını çok seviyorum; gerçekten, 
mikrofona çıktığında, esprili konuşmalarıyla, halka umut verdiğini, halkın birtakım geçim zorluk
ları içerisinde çektiği acıları unutturduğunu zannediyor; ama, aslı öyle değil. Gerçekten, insan
larımız çok zor durumda, geçim sıkıntısı içerisinde; ama, hükümet, 56 ncı ve 57 nci hükümetleri hiç 
aratmıyor; vergileri, alabildiğine, 2003 yılı bütçesinde hedefleri tutturabilmek için, yine, o işçiye, 
köylüye, memura yüklemeye devam ediyor. 

Peki, 3 Kasım seçimlerinde bu vaatlerle mi gelmiştik; 3 Kasım seçimlerinde AKP'nin vaatleri 
bu değildi. AKP, yüksek olan vergileri aşağıya çekecekti, gelir dağılımındaki adaletsizliği 
giderecekti ve bunlarla beraber, 2003 yılının ilk üç ayında insanlar ceplerinde rahatlık hissedecek
lerdi. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Üç yıl... 
MEHMET SOYDAN (Hatay) - Üç yıl... 
HASAN ÖREN (Devamla) - Devamlı, bu propagandayı, köylerde, kentlerde hepiniz yaptınız; 

ama, tabiî, devletin başına gelindiğinde, eğer, devletin bütçesiyle, devletin topladığı paralarla çok 
ilgili bilgileriniz yok ise, Sayın Maliye Bakanımızın yöntemini seçersiniz, esprili konuşmaları 
seçersiniz; çünkü, verilecek bir şey yok. 

Bakınız, Maliye Bakanlığının, vergi dairelerine gönderdiği şu en son tebligatı biz göndermiş 
olsaydık, AKP'liler olarak burayı başımıza yıkardınız, derdiniz ki; yine, aşar vergisi mi topluyor-
sunuz; yine, insanlara sopaları gösterip vergi mi almak istiyorsunuz?!. 

Orta ölçekli sanayiciyi, KOBİ'leri, bu ülkeyi ayakta tutan küçük esnafı şimdi zorluyorsunuz. 
Defterini kontrol ettirmek istemiyorsan, yıllık 4 milyar haraç vereceksin diyorsunuz; aynen söy
lenen bu. 

Memleketimden telefon açıyorlar; diyorlar ki: "Bu nereden çıktı?!" Maliye Bakanlığının gön
derdiği tebliğle, vergi dairesi müdürleri, muhasebecileri topluyor, muhasebecilere diyorlar ki; vergi 
mükellefi, defterini tuttuğunuz şirketlere söyleyin, bundan yararlanmak istiyorlar ise, bunu gelip 
hemen burada beyan etsinler. Peki, yararlanmak isteyemeyen ne olacak; defteri incelenecek. Peki, 
böyle bir şey yapılabilir mi?! Bunu ancak kim yapar; bunu ancak esprili konuşmalarıyla Sayın 
Maliye Bakanımız yapar. 

İnanın ki, artık, esnafın, sanatkârın, sanayicinin, işçinin... İşçiyi saymıyorum, işçi zaten ölmüş, 
bitmiş. İşçiyle ilgili, hiç kimsenin, burada, söyleyecek bir şeyi de yok, onların geçim dertleri diz 
boyu ve illerinize, ilçelerinize gittiğinizde göreceksiniz, büyük tepkiyle karşılanacaksınız. Bu, 
sopayla alınan paradır. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Çorum'dan yeni geldik!.. 
HASAN ÖREN (Devamla) 7 Değerli arkadaşlarım, Çorum'dan yeni geldiyseniz, Çorum'daki 

sanayiciye, Çorum'daki tuğla fabrikalarına gidin, sorun; bakalım ne diyecekler size... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Yüzde 51 oy verdiler... Halk teşekkür ediyor. 
HASAN ÖREN (Devamla) - Ne diyecekler; diyecekleri şu: Bu vergilerle, AKP'nin 3 Kasım 

seçimlerinde beyan ettikleri uyuşmuyor. AKP, 3 Kasım seçimlerinde vergileri düşüreceğini söyledi. 
AKP, 3 Kasım seçimlerinde, enerjinin, mazotun fiyatının düşeceğini söyledi; ama, bunlar yerine 
gelmedi; getirmekle mükellef olan sizlersiniz. 
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AGÂH KAFKAS (Çorum) - Acele etme, acele etme! 

HASAN ÖREN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, dört ay kısa bir süre; önünüzde daha aylar 
var, önünüzde daha yıllar var; ama, gün geçtikçe AKP'nin kan kaybettiğini her tarafta görüyoruz; 
bu da devam edecek. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Çorum'da... 

HASAN ÖREN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Çorum'u, eğer, söylerseniz; Çorum'da oy 
artışınız yüzde 2, Cumhuriyet Halk Partisinin de yüzde 9,5. Çorum'u söylüyorsanız, Çorum'un 
sonuçları bu. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Çorum'da yarım puan aldınız, AK Parti 4,5 puan aldı; düzelt. 

HASAN ÖREN (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bu vergi anlayışıyla, bu yaptıklarınızla söy
ledikleriniz birbirini tutmuyor. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Daha Partinizin oyunu bilmiyorsunuz! 

HASAN ÖREN (Devamla) - Söylediklerinizde ya samimi değildiniz ya da bugün yaptık
larınızda samimi değilsiniz. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sizin bütün bilgileriniz bu kadar! 

HASAN ÖREN (Devamla) - Ama, ben inanıyorum ki, bu vatandaş, bu yurttaş gerekli olan 
cevabı, geçmiş dönemdeki siyasî partilere nasıl verdiyse, AKP'ye de muhakkak ki verecektir. (CHP 
sıralarından alkışlar) Ya yöntemi değiştireceksiniz... 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Yöntem, doğru yöntem; siz değiştireceksiniz! 

HASAN ÖREN (Devamla) - ...ya halkın istediklerine kulaklarınızı kapatmayacaksınız, halkın 
istediğine kulaklarınızı açacaksınız... 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Kamuoyuna hep böyle bilgi veriyorsunuz! 

HASAN ÖREN (Devamla) - Köylü bekliyor, pamuğun primini bekliyor köylü, mazotun 
fiyatının yarıya inmesini bekliyor köylü! 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Bu gece inecek! 
HASAN ÖREN (Devamla) - Sanayici, enerjinin fiyatının düşmesini bekliyor; ama, bunların 

hiçbirinde başarılı değilsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Türkiye'de, AKP iktidarından beklenen umutlar bitmiştir, bit
meye de devam ediyor. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - O zaman buyurun, siz buyurun! 
HASAN ÖREN (Devamla) - Bu umutlan, 3 Kasım seçimlerinde insanlar almıştı. Bu umutlar

la, gerçekten, gelecek dönemin, daha iyi bir dönem olacağını düşünmüştü; ama, insanlarımız, bu 
konuda umutlarını şimdiden kaybettiler. 

Değerli dostlarım, bakınız, şimdi, Türkiye'de emeğiyle geçinen, almteriyle geçinen, sanayicisi, 
işçisi, memuru, hepsi zor durumda. Bununla ilgili -bölgelerinizde ben biliyorum- bölgelerinize git
tiğinizde, kırsal kesimden aldığınız oylarla, kırsal kesimin önüne gidemiyorsunuz şu an. (AK Parti 
sıralarından "Gidiyoruz" sesleri) 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Siirt'ten yeni geldik... 

HASAN ÖREN (Devamla) - Gidemeyeceksiniz; çünkü, onunla ilgili, doğrudan gelir desteğiy
le doğrudan gelir desteğiyle ilgili, mazotla ilgili, Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine 
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borçlarla ilgili hiçbir söz yerine gelmedi. Belki şartlar böyle getirdi; ama, biz, hep bunu söylüyoruz, 
diyoruz ki: Belediye idare etmek, devleti idare etmekle eşdeğerde değil. (AK Parti sıralarından 
gürültüler) Devlet idaresi bilgi ister, birikim ister, ciddiyet ister; ama, ne yazık ki, AKP iktidarı çok 
hazırlıksız geldi. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Allah, Allah... 

HASAN ÖREN (Devamla) - Hazırlıksız geldiğinden dolayı da, şimdi, dört aydır uyguladığı 
politikayla da halkın önünde, gerçekten, sözlerini yerine getiremeyen bir siyasî parti olarak 
bulunuyor. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

MEHMET SOYDAN (Hatay) - Daha süre var. 
HASAN ÖREN (Devamla) - Değerli dostlarım, çok kısa dönemde bu kadar yıpranan, bu kadar 

erozyona uğrayan başka bir siyasî parti de yoktur. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Yapma gözünü seveyim. Muhalefette eriyorsunuz, muhalefette... 

HASAN ÖREN (Devamla) - Ben inanıyorum ki, gelecek günlerde, eğer, bu tutum devam eder
se, bu vergiler, bu insanların üzerine gitmeler devam ederse, o insanların arasına girdiğinizde, geç
miş dönemdeki siyasî partilere gösterilen tepkiler, sizlere gösterilecek. Buna da alışacaksınız. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Halk her şeyi biliyor, siz bilmiyorsunuz. 

HASAN ÖREN (Devamla) - Geçmiş dönemdeki siyasî partiler, bu hatalarından dolayı, nasıl 
ki, cezaya uğradılarsa, sizlerin de olacağı bu. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Geçen dönem Meclise bile giremediniz. 
HASAN ÖREN (Devamla) - Burası hiç kimseye kalıcı değil; ama, bir ülkede bu kadar zam 

yapacaksınız, bir ülkede her kesimin üzerine bu kadar şiddetli bir şekilde yürüyeceksiniz ve bundan 
sonra da, dönüp "hayır, AKP yükseliyor" derseniz, kendinizle tezada düşersiniz. 

Küçücük yerlerde aldığınız sonuçlarla kendinizi mutlu etmeyi bırakın. (AK Parti sıralarından 
gürültüler) Dört aylık dönem içerisinde yaptıklarınıza bir bakın; yaptıklarınızda, gerçekten emeğiy
le geçinen, alınteriyle geçinen insanlarla ilgili bir şey var ise, ondan sonra gelin buraya, konuşun. 
Verdiğiniz sözlerin hiçbirini yerine getirmediniz. 

İBRAHİM HAKKI BİRLİK (Şırnak) - Getireceğiz... 

HASAN ÖREN (Devamla) - Getireceksiniz... Getireceksiniz... Bakınız "getireceğiz" diyor. 
(AK Parti sıralarından "Getirdik" sesleri) Bugüne kadar gelmemiştir, gelmediğini de söylüyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ören, size 1 dakika eksüre veriyorum, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Niçin vereceksiniz 1 dakikay ek süreyi?! 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Hangi konuyu açıklıyor Sayın Başkan?! 

HASAN ÖREN (Devamla) - Sayın milletvekilleri, şimdi, AKP sıralarından, bundan sonra 
getirileceğini söylüyorlar; diliyorum, temenni ediyorum. Beni teyit ediyor AKP'li milletvekili ar
kadaşlarım "bugüne kadar gelmedi; ama, bundan sonra gelecek" diyorlar; ben de temenni ediyorum. 
-inşallah- emeğiyle geçinen, alınteriyle geçinen insanların adına; gerçekten, bundan sonra, onların 
lehine kararlar alırsınız. 

Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ören, teşekkür ediyorum. 
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Sayın milletvekilleri, 36 ncı madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 

Kişi borçlalı 

MADDE 37. - a) Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve 
tahsil imkânı kalmayan, 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca silin
mesi Malî Danışma Kurulu tarafından uygun görülen kişi borçlarından; tutarı 7.5 milyar liraya 
kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. Bu miktarı aşan kişi borçlarının 
terkini Kesinhesap Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilir. 

b) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 19/6/1994 tarihli ve 543 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilave edilen ek madde 7 uyarınca, mal ve nakit saymanları 
ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinin silinmesi konusundaki talepler Malî Danışma 
Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve Maliye Bakanına sunulur. Bu karar çerçevesinde terkin 
edilen zimmetlerden 7.5 milyar lirayı aşanların terkin listesi Kesinhesap Kanun Tasarısı ile birlikte 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edilir. 

c) 1969 ve 1988 yılları arasında yurt dışından yapılan alımlar için 26/5/1927 tarihli ve 1050 
sayılı Kanunun 83 üncü maddesine dayanılarak açılan kredilerden ve mülga 27/6/1972 tarihli ve 
1601 sayılı Kanuna göre verilen ataşe avanslarından mahsubu yapılamamış olanlar, ilgilileri adına 
kişi borçlan hesabına alınarak mahsuba tabi tutulur. Kişi borçları hesabına alınan ve tahsiline im
kân bulunmadığı ilgili Bakanlıkça bildirilen bu tutarlardan 7.5 milyar liraya kadar olanların, Malî 
Danışma Kurulunun görüşü alınmak suretiyle terkin edilmesine Maliye Bakanı yetkilidir. Bu mik
tarı aşan kişi borçlarının terkini Kesinhesap Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine arz 
edilir. 

d) 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Kefalet Sandığına ilişkin 
Maliye Bakanlığınca takip edilecek hak ve alacaklardan zaruri ya da mücbir sebeplerle takip ve tah
sil imkânının kalmadığı veya takip ve tahsil masraflarının asıl miktarı geçtiği Sandık İdare Heyeti 
tarafından tespit edilenlerden 7.5 milyar liraya kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

e) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan ve say
manlık kayıtlarında bulunan Devlet alacaklarından tutarı 10 milyon liraya kadar olanların tahsili 
için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağının anlaşılması halinde, bu 
tutarların saymanlık kayıtlarından çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 37 nci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın söz talebi vardır. 

Sayın Özkan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA UFUK ÖZKAN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, "Kişi 
borçları" başlıklı 37 nci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca 7,5 
milyar liraya kadar olan borçların kayıtlardan çıkarılmasına; 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye, 19.6.1994 tarihli ve 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilave 
edilen ek madde 7 uyarınca, 7,5 milyar liraya kadar olan borçların terkinine ait bir madde önümüz-
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de var. Elbette, bu maddede söz konusu olan paraların silinmesi, terk edilmesi son derece doğru; 
ama, sadece bu yetmiyor. Seçimlerden önce ve her zaman söz vermiş olduğumuz, çiftçi borçlarına 
ait alacaklardan, acaba, ne zaman AKP hükümeti vazgeçecek? Söz verilmiş olan, o faiz borçları, 
acaba, ne zaman silinecek? Bunlarla birlikte, bu bütçede, herhalde, çiftçi borçlarının da, faiz borç
larının da affının söz konusu olması gerekirdi. 

Sevgili arkadaşlarım, elbette, bu bütçe, bugüne kadar yapılan bütçelerin içinde en kifayetsiz 
olanı olabilir. Sizler de konuşmalarınızda, özür mahiyetinde, bundan sonraki bütçelerin bu bütçeden 
çok daha iyi olacağını ifade ediyorsunuz. Hem halkımız hem Cumhuriyet Halk Partili milletvekil
leri olarak, sizlerin çok daha iyi bütçeler yapmanızı bekliyoruz. 

Yılların birikimi olan bu başıbozukluk, yılların birikim olan bu vurdumduymazlık, bu ülkeyi 
yöneten siyasetçilerin ülkenin gerçeklerini anlamaması ve tanımaması üzerine, eğitimde, sağlıkta, 
adalette, bugün içinde bulunduğumuz noktadaki o çarpık yapıdan dolayı tüm toplumun gelecek kor
kusu içinde yaşamasını kabul etmek mümkün değildir. Bugün, şu jenerasyona bakalım, şu arkadaş
larımızın yaş ortalamasına bakarak bir düşünelim; sevgili arkadaşlarım, ne bu Parlamentoda ne bu 
Parlamentonun dışında ne Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yüzü gülen insana rastlamak maalesef im
kânsız bir hale geldi. Bu insanların yüzünü güldürmek için, elimizden gelen bütün her şeyi yap
mamız gerekir. Biz, muhalefet olarak, sizlere, elimizden gelen olumlu katkıları vermeye çalışıyoruz, 
vermeye de devam edeceğiz; ama, sizlerin, iktidar olarak, bizim olumlu katkılarımızı kabul edip, 
siyasî malzeme yapmadan, derhal uygulamaya geçmeniz gerekir. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Ne katkınız oldu ki?!. 
UFUK ÖZKAN (Devamla) - Elbette, katkılarımızın olup olmadığını, bakarsınız tutanaklara, 

görürsünüz. Cumhuriyet Halk Partisinin nasıl olumlu bir muhalefet anlayışı olduğunu, bu ülkenin 
geleceğine nasıl teminat olduğunu, geçmişini, tarihte saygın yerini nasıl aldığını hepiniz görecek
siniz. Cumhuriyet Halk Partisini, ne bugün inkâr etmek mümkündür ne de gelecekte inkâr etmek 
mümkündür. Cumhuriyet yaşadığı müddetçe, Cumhuriyet Halk Partisi de mutlaka yaşayacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Çok iddialı oldu! 
UFUK ÖZKAN (Devamla) - Evet, çok iddialı; aynı iddiada AKP de olsun, AKP de kalıcı bir 

parti olsun. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Halk çok iyi biliyor... 

UFUK ÖZKAN (Devamla) - İyi hizmetler yapın, altmışbeş milyon insanın yüzünü güldürün. 
Siz iyi şeyler yaparsanız, siz bu ülkenin önünü açarsanız, siyasetteki o çirkin yapıyı bozar, sağlıklı 
bir yapıya kavuşturursanız, yolsuzlukların, hırsızlıkların üzerine giderseniz, dokunulmazlıkların • 
üzerine gider ve kaldırırsanız, altmışbeş milyon insanın yüzünü güldüreceksiniz, sadece AKP'lilerin 
değil; elbette Cumhuriyet Halk Partililerin de yüzü gülecek, elbette bu ülkede yaşayan herkesin 
yüzü gülecek. Sizin temel vazifeniz, vermiş olduğunuz sözlerin arkasında yer almak, Cumhuriyet 
Halk Partisinin ve toplumun olumlu muhalefetini kabul edip, dilek ve sözlerine kulak vermek ve 
ona göre düzenlemeler yapmak. 

Sevgili arkadaşlarım, elbette dertlerimiz, problemlerimiz, sıkıntılarımız çok, gecenin bu vak
tinde bunları konuşmak da, belki çok doğru değil; ama, yaşıyoruz, bir şeyleri yaşıyoruz, hep birlik
te yaşıyoruz. Hiç kimsenin -şahsî kanaatimi söylüyorum- ne bizim ne sizin, yaşayacak başka mem
leketimiz yok; bölünmez Türkiye topraklan üzerinde barış içinde, mutlu bir şekilde yaşamak is-
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tiyoruz; bu barışı, bu mutluluğu, çevremizdeki bütün ülkelere de yaşatmak istiyoruz. Bu uğurda 
mücadele eden bütün siyaset erbabına sonsuz teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum; ama, 
siyasetçilerin bugüne kadar yapmış oldukları hatayı, sizler de aynı şekilde yapmaya devam eder
seniz, korkarım, altmışbeş milyon kişiyi üzeceksiniz. Tek temennim, tek arzum, AKP hükümeti, in
şallah, toplumun dileklerine, temennilerine cevap verir, altmışbeş milyon insanın yüzünü güldürür. 

Teşekkür ediyor, sevgiler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Özkan, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 37 nci madde üzerinde başka söz talebi ?.. Yok. Önerge yoktur. 

37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum: 

Hazine taşınmaz mallarının değerlendirilmesi ve Hazine adına tescil 

MADDE 38. - a) Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına 
alınanlardan, konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak, öngörülen avansı açılan 
banka hesaplarına yatırmış olanların (avansları iade edilenler hariç) kurdukları kooperatiflere, mül
kiyeti Hazineye ait arsa veya arazileri, metrekare değeri 1/1/2003. -31/3/2003 tarihleri arasında 600 
bin liradan, 1/4/2003 tarihinden itibaren 1 milyon liradan aşağı olmamak üzere harca esas değerin
den satmaya; satış bedelinden, avansın yatırıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası ABD Doları alış 
kurundan karşılığının, satışın yapılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankası ABD Doları alış kuru kar
şılığı Türk Lirasına çevrilerek bulunan tutarı mahsup etmeye ve bu konudaki usul ve esasları belir
lemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) Hazineye ait taşınmaz malları, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine 
göre hesaplanacak değer üzerinden, toplu konut üretmek amacıyla, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne 
veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığına peşin bedelle veya taksitle devretmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. Buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

c) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerler ile kadastro/tapulama çalışmaları 
sırasında tespit harici bırakılmış olan yerler Maliye Bakanlığı merkez veya taşra teşkilâtının talebi 
üzerine, özel kanunlarındaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla, tescile ilişkin harita. Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yapılarak, imar mevzuatında yer alan 
kısıtlamalara tâbi olmaksızın Hazine adına tescil edilir. Harita yapımına ilişkin giderler, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasınca belirlenen asgari fiyatlara göre Maliye Bakanlığı bütçesinden kar
şılanır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; önergeyi gerekçesiyle birlikte okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2003 Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 38 inci maddesine aşağıdaki (d) ben

dinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Erdoğan Özegen 

Ankara Ordu Niğde 

Mehmet Soydan Recep Koral 

Hatay İstanbul 
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d) Maliye Bakanı, Hazineye ait taşınmaz mal satışı, kiraya verilmesi veya sanırlı aynî hak tesisi 
ile ilgili olarak; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı 
Kanuna tabi ekspertiz şirketlerine değer tespit ettirmeye, ayrıca, ilan, reklam, pazarlama veya müşteri 
bulma konularında hizmet satın almaya, uygulamaya ilişkin esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir. 

Gerekçe: 
Hazineye ait taşınmaz malların satışında, kiraya verilmesinde ve üzerlerinde sınırlı aynî hak 

tesisinde; değer tespitlerinin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın, 2499 sayılı Ser
maye Piyasası Kanununa göre kurulmuş ekspertiz şirketlerine yaptırılması, ayrıca, ilan, reklam, 
pazarlama veya müşteri bulma konularında uzman kuruluşlardan hizmet satın alınması suretiyle, 
Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesinde etkinliğin ve rekabetin artırılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 
ALİ TOPUZ (İstanbul)- Sayın Başkan, 38 inci maddeyle ilgili bir önerge gönderiyorlar; bu 

madde üzerinde konuşma hakkımızı elimizden alıyorsunuz. 
BAŞKAN- Sayın Topuz, bu husustaki hüküm gayet açık; gerekçeleriyle birlikte okutup, işleme 

alıyoruz. 
OĞUZ OYAN (İzmir)- Çok geç geldi bu önerge elimize ve çok önemli bir önerge. 
ALİ TOPUZ (İstanbul)- Sayın Başkan, oldubittiye getirmeyin lütfen. Olmaz efendim!.. Mad

de hakkında konuşmak istiyoruz; Grup adına söz isteğimiz var. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri... 
ALİ TOPUZ (İstanbul)- Sayın Başkan, madde üzerinde önerge olduğundan haberdar 

olduğumuz anda, siz, konuşma bitmiştir diye tespit ediyorsunuz. Bu önerge bize geç gönderildi, geç 
gönderildi önerge bize... 

BAŞKAN- Önerge, önceden Grubunuza takdim edilmiştir Sayın Topuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ALİ TOPUZ (İstanbul)- Böyle şey olur mu efendim?!.. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 38 inci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oy

larınıza sunuyorum... 
ALİ TOPUZ (İstanbul)- Neyi nereden kaçırıyorsunuz?.. Hayret bir şey!.. 
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ALİ TOPUZ (İstanbul)- Gece yarısında madde kaçırıyorsunuz; ayıp bir şey!.. 
BAŞKAN- 39 uncu maddeyi okutuyorum: 
Devlet hesaplarında yer verilmeyecek ve terkin edilecek tutarlar 
MADDE 39. - Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları da dahil olmak üzere her 

türlü gelir ve giderlerinin, tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alınıp geri verilmesinde 
ve Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında belirtilmiş tutar ve oranlar değişmemek 
şartıyla 50 bin lira ve katlarının küsuratı dikkate alınmaz. 
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Maliye Bakanı; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak doğacak aksaklıkları gidermeye, ver
gi dairelerinin müfredat ve mutabakat hesapları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla 
denetim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin farkları terkine yetkilidir. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
Önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 ncı maddeyi okutuyorum: 
Saymanlık görev ve sorumluluklarının devri 
MADDE 40. - 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla saymanlara verilen 

görev ve yetkilerin bir kısmını gerekli görülen hallerde yardımcılarına devrettirmeye, devirle ilgili 
esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Saymanlar hakkındaki sorumluluk, devredilen işler
le ilgili olarak görev ve yetki verilenler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum: 
Uluslararası kuruluşlara üyelik 
MADDE 41. - a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, fonlar, sosyal güvenlik 

kurumları, kamu iktisadî teşebbüsleri ve özel kanunla kurulmuş kamu kurum, kurul, üst kurul ve 
kuruluşları dahil diğer kamu kurum ve kuruluşlarının; uluslararası kuruluşlara üye olabilmesi ve 
kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği halen üyesi bulunulan uluslararası kuruluşlar 
dışındaki kuruluşlara katılma paylarını ödeyebilmeleri için, mevzuatın gerektirdiği diğer işlemlerin 
yanı sıra bağlı, ilgili veya ilişkili bulunulan Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü 
üzerine Dışişleri Bakanlığından önceden izin almaları zorunludur. 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının uluslararası anlaşmalar, kanun ve kararnamelerle 
Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine (katılma payı 
ödemeleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum: 
Kamu kuruluşlarınca işletilen sosyal tesisler 
MADDE 42. - Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, 

kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulmaz. 
Bu tür yerlerde, genel ve katma bütçeden, döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 

2003 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez. 
Söz konusu tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgarî bedelleri belirlemeye veya belir

lenen tarifeleri tasdik etmeye ve bu yerlerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için kullanılacak 
defter ve belgeleri tespit etmeye, diğer gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Akif 
Hamzaçebi'nin söz talebi vardır. 

Sayın Hamzaçebi, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
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CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; kamu sosyal tesislerinin işletilmesiyle ilgili, Bütçe Kanunu Tasarısının 42 nci 
maddesine ilişkin olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere, söz almış 
bulunuyorum. 

Kamu sosyal tesisleri ve diğer hazine taşınmaz mallarına ilişkin olarak, bu Bütçe Yasa 
Tasarısında çok sayıda hüküm var. O hükümlerden bir tanesi de, sosyal tesislerle ilgili olarak, bu 
maddede düzenlenmiş. 

Gerek hükümet programında gerekse onun ayrılmaz bir parçasını oluşturan acil eylem planın
da kamu sosyal tesislerine... 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, hatibi dinlesinler... 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, müsaade eder misiniz. 
Sayın milletvekilleri, lütfen, yerlerinize oturur musunuz. 

Sayın Hamzaçebi, buyurun. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, konuşmamı baştan alacağım. 

Bütçe kanunu tasarısının 42 nci maddesi, kamu kuruluşlarının sosyal tesislerine ilişkin bazı 
düzenlemeleri kapsıyor, bazı önlemleri yürürlüğe koymak üzere hazırlanmış bulunuyor. Gerek 
kamu sosyal tesisleri gerekse hazine taşınmaz mallarının yönetimine ilişkin olarak bütçe yasa 
tasarısında çok sayıda hüküm var; bu da, onlardan bir tanesi. 

Tabiî ki, bütçe kanunları, hükümet programlarının bir uygulama aracı olduğu için, hükümet 
programında bu konuda neler söylenmiş, neler vaat edilmiş, buna bakmak gerekir. Programın ayrıl
maz bir parçası olan acil eylem planında, kamu sosyal tesislerinin büyük bir savurganlık alanı ol
duğuna çok önemli bir vurgu yapılmış ve bu sosyal tesislerin derhal elden çıkarılacağı ifade edil
miştir. Bütçe yasasına bakıyoruz, burada böyle bir hüküm var. Bütçe yasasının (B) cetveline bak
tığımızda, kamu sosyal tesislerinin satışından elde edilecek gelir olarak 1 milyar liralık bir tahmin 
konulmuştur; ya bu tahmin yanlıştır ya da kamu sosyal tesislerinin satışından vazgeçilmiştir. Bun
ların, satışının yanlışlığı, doğruluğu, turizm sektörüne kazandırılması; bunlar ayrı konular; ama, 
vaat edilen, bunların derhal satılmasıydı. Bütçe kanununun (B) cetvelindeki 1 milyar liralık tahmin
le, hükümetin böyle bir programının olmadığını gösteriyor. 

Biraz önce görüştüğümüz maddelerden biri, yine, kamu taşınmaz mallarının, toplukonut üret
mek amacıyla, Toplu Konut İdaresine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne peşin bedelle veya taksit
le devredilmesini öngörüyordu. Bu hüküm, bir süredir bütçe kanunlarında var, birkaç yıldır var; an
cak, ne sonuç yarattığını değerlendirirsek, gerek Arsa Ofisine gerek Toplu Konut İdaresine, bu mad
deye dayanılarak yapılan devirler sonucunda, yapılmış, ortaya konulmuş herhangi bir toplukonut 
projesi yoktur. Ayrıca, bütçe kanununda bu hüküm olmaksızın da, hazine, kendi taşınmaz mallarını, 
Arsa Ofisi Kanununu uygulamak suretiyle, yine, bu kuruluşlara devredebilir. Bu maddenin 
Anayasaya aykırı olarak burada yer alması, Anayasaya aykırılığı bir yana, istenen amacı gerçekleş
tirecek ölçüde değildir; tam tersine, hazine taşınmaz mallarının, bu kuruluşlar eliyle, gereksiz yere. 
ekonomide verimli alanlara kaydırılacak yerde, çok ziyan edilecek birtakım alanlarda kullanıl
masına yol açmaktadır. Arsa Ofisi veya Toplu Konut İdaresini eleştirmek amacıyla söylemiyorum, 
son derece değerli, başarılı yöneticileri vardır; ancak, bu maddeler uygulanmak suretiyle, bu 
kuruluşlara yapılan devirler sonucunda, üretilmiş, ortaya konulmuş hiçbir toplukonut projesi yok
tur, hiçbir başarılı proje yoktur. 
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Biraz önce kabul edilen bir önerge hakkında söz almak istedik; ancak, o söz uygun görülmedi; 
belki, İçtüzük hükümleri uygulanmış olabilir; ama, ortada bir gerçek var: Bu önerge Grubumuza 
geldikten bir iki dakika sonra hemen bunun oylaması yapıldı. Bir iki dakikada önergeyi tetkik edip, 
görüş ifade etme olanağı veya söz alma olanağı yoktu. O nedenle, görüşümüzü, bu vesileyle ifade 
etmeye çalışacağım burada. 

Kabul edilen önergeyle, hazineye ait taşınmaz malların satışı veya kiraya verilmesi işlemlerin
de, bu taşınmaz mallara değer takdiri, ekspertiz yapılması işlemleri, Devlet İhale Kanunu dışına 
çıkarılıyor ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi şirketlere ekspertiz yaptırıl
ması imkânı getiriliyor. Denilebilir ki, ne var bunda; Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulmuş 
olan şirketlere ekspertiz yaptırma imkânı getiriliyorsa, bu güzel bir şey olmalı. 

Değerli arkadaşlar, sürekli, kabul ettiğimiz önergelerle, Devlet İhale Kanunu dışına çıkmaya 
yönelik birtakım işlemleri kabul ediyoruz; ya bu Devlet İhale* Kanunu doğrudur ya da yanlıştır. 
Hükümet, eğer, yanlışlığını düşünüyorsa, Devlet İhale Kanununda yapılması gereken değişiklikleri 
Meclisin gündemine getirir, burada tartışılır, görüşülür, kararlaştırılır. Bu şekilde, her bir önergeyle, 
şu işlem Devlet İhale Kanunu dışındadır, şu işlemi bunun dışına çıkaralım... Bunlar yanlış yaklaşım
lardır, bunlar, saydamlıktan, açık yönetimden, şeffaf yönetimden uzak yaklaşımlardır. 

Ayrıca, hazine taşınmaz mallarının yönetimine ilişkin bütün yasalarda, her türlü ekspertizi, 
değerlendirmeyi yapmaya olanak tanıyan hükümler mevcuttur. Bu idare, bugüne kadar, her türlü 
ekspertizini her türlü kuruma yaptırmıştır, böyle bir sıkıntısı yoktur. Yani, burada, tekrar, âdeta, Ser
maye Piyasası Kanununa tabi ekspertiz şirketlerine yaptırma zorunluluğu getirmek gibi bir yüküm
lülüğü, ilgili idareye vermeyi doğru bulmuyorum. İdare, kendi serbest iradesiyle, isterse, bu şirket
lere gidebilir; ama, bu.yasayla, âdeta, biraz daha buralara yönelin, biraz daha buralara gidin şeklin
de bir fikri empoze etmeyi doğru bulmuyorum. Yine de, bu konuda bir ihtiyaç var idiyse, ilgili 
yasasında bu düzenleme yapılır, buraya getirilir, tartışılır, konulurdu. 

Bu düzenlemenin uygun olmadığını ifade ediyorum; bu vesileyle söz aldım. 
Teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yurt dışı eğitimi 
MADDE 43. - 2003 yılında ilgili mevzuatı gereğince kamu kurum ve kuruluşlarınca yetiştiril

mek maksadıyla lisansüstü (master, doktora) eğitimi için yurt dışına gönderilecek öğrenci, araştır
ma görevlisi ile kamu görevlileri^ sadece Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı 
yükseköğretim kurumlarında eğitim görebilirler. Lisansüstü eğitime ilişkin giderler, fatura ya da 
benzeri gider belgesinin ancak öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenmesi 
koşuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim konuları, 
çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır. 

Bu amaçla gönderileceklerin sayıları, kurum ve kuruluş bütçelerine bu nedenle konulan ödenek 
miktarını aşmayacak şekilde tespit edilir. 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca 1/4/2003 tarihinden itibaren 
yurt dışına gönderilecek Devlet memurları ile aynı amaçla 2004 yılında yurt dışına gönderilecek 
Devlet memurları hakkında kontenjanın kurumlara tevzii, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve 
Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 43 üncü madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 
görüşlerini ifade etmek üzere, Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un söz talebi vardır. 

Sayın özyurt, buyurun. (Alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; gecenin bu geç saatinde uzun uzun konuşmayacağım; merak etmeyin. (AK Parti 
sıralarından alkışlar [!]) 

Benden önce konuşan arkadaşlarım, hep, işin parasal yönüne değindiler; ben, biraz, işin sosyal 
yönüne değinmek istiyorum. 

Benim hatırladığım, çok partili demokratik sisteme geçtikten sonraki bütçe görüşmeleri, ül
kenin sosyal, ekonomik ve siyasal konularının konuşulduğu, geniş kapsamlı bir arenaya dönüşürdü; 
bugün de onu görüyorum; burada, sanki, bir paneldeymişiz gibi, arkadaşlarım, her şeyi, ülkenin 
bütün sorunlarını ortaya döküyorlar; ben de, size, başka bir konudan söz etmek istiyorum. 

Aslında, dikkat ederseniz, Bütçe Kanunu Tasarısında olan madde çok kısa; çok fazla bir şey 
yok; kamu yararına, kamu kuruluşları adına yurt dışına gönderilecek olan, mastır ve doktora 
yapacak olan öğrencilerin koşullarını sıralıyor ve bunun seçiminide Yüksek Öğretim Kuruluna 
bırakıyor ki, bu, son derece güzel, iyi bir karardır; ama, bu arada, üzerinde hiç durulmayan bir konu 
var arkadaşlar. 

Lisans düzeyinde yurt dışında eğitim yapan, sayısını bilemediğimiz binlerce öğrencimiz var ve 
işin enteresanı, bu öğrencilerin büyük çoğunluğunun, bizim koşullarımıza göre, aldıkları diplomalar 
geçerli değil. Bu konu Millî Eğitim Komisyonuna geldi, biz, uzun uzun tartıştık ve işin içinden de 
çıkamadık. Hükümetin karşısında son derece büyük bir sorun vardır, onu söyleyeyim. Eğer, buna, 
gereken önlem alınmayacak olursa, bu sorun dağlar gibi büyüyecek ve karşınıza çıkacaktır. Hemen 
şurasını ilave edeyim; hiç ülkeden çıkmadan, eczacı diploması ve diş hekimi diploması alıp, gelmiş 
olanlar vardır. Bu soruna, Hükümetin, İçişleri Bakanlığının, Millî Eğitim Bakanlığının ve Dışişleri 
Bakanlığının mutlaka bir hal çaresi bulması gerekir. Yoksa, birçok, hiç eğitim görmemiş diplomalı 
insanla karşı karşıya kalacağız... 

ALİM TUNÇ (Uşak) - O eskidendi. 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Şu anda da var, halen bunun piyasası bile var; isterseniz 

söyleyeyim, kaça diş hekimi diploması alacağınızı söyleyebilirim... 

HASAN ANGI (Konya) - Sadece dişçi mi var? 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - İster dişçi olsun, ister eczacı olsun; ama, bunun piyasası var 

ve iktidar partisi olarak, siz buna bir hal çaresi bulmak zorundasınız. Madem, kalkıyorsunuz "biz, 
iktidar partisiyiz, istediğimizi yaparız" diyorsunuz, öyleyse, buna hal çaresi bulmak zorundasınız. 
Burada, kırmızı koltuklarda oturup da, karşıdan ahkâm kesmek mesele değil; buna hal çaresi bul
mak zorundasınız. Bu konuyu, Millî Eğitim Komisyonunuz da biliyor, bakanlarınız da biliyor. 

Sayın arkadaşlarım, bir de başka bir konuya değinmek istiyorum. İktidara geldiğinizden beri, 
acil eylem planınızda ve hükümet programınızda "biz reform yapacağız" diyorsunuz. Şöyle bir 
hafızanızı yoklayın "reform" kelimesi bizim gündemimize ne zaman girmiştir; Ortaçağda, Hıris
tiyanlıkta "reform" kelimesiyle ilk defa karşılaştığımızda duymuşuzdur bu "reform" kelimesini ve 
ikide birde "üniversitede reform yapacağız" deniliyor. Türkiye'de, 1933'te üniversitede reform 
yapılmıştır; ama, Mustafa Kemal ve arkadaşları, 1923'ten 1933'e kadar darülfünunda değişiklik ol
ması için sabırla beklemişlerdir. Öyle, akşam yatıp, sabahleyin "biz reform yaptık, ne de güzel 
reform yaptık" derseniz, bunun adı reform olmaz. 
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İşte, şu anda karşımızda bulunan 2547 sayılı Kanun böyledir; akşam oturulmuş, sabahleyin 
"reform yaptık" denilmiştir ve çıktıktan onbeş gün sonra, kanunda değişiklik yapılmıştır. 

Eğer, hükümet, gerçekten reform yapmak istiyorsa ve Türkiye'ye bir üniversite reformu getir
mek istiyorsa^ bunu, geniş bir zamana yayması gerekir ve bunun için de üniversitelerle, akademik 
kuruluşlarla, daha doğrusu, bu işi bilenlerle oturup, uzun uzun tartışması gerekir ve sonunda da ger
çek anlamda bir üniversite kanunu, üniversite reformu yapılabilir. Birkaç gün evvel, sanıyorum Mil
lî Eğitim Bakanı "ister beğenin ister beğenmeyin; ama, biz, bu reformu yapacağız" dedi. Bu refor
mu, eğer bu düşündükleriniz gibi yapacak olursanız, ben size söyleyeyim, bir ay sonra bir kanun 
teklifiyle karşımıza gelirsiniz. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Dün akşam, burada, kaç üniversite bütçesi için el kaldırdınız, haberiniz var mı? 

NİHAT ERİ (Mardin)-53... 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Hayır efendim; 51 üniversite bütçesi için el kaldırdınız; 2'si 

yüksek teknoloji enstitüsüydü; farkında bile değilsiniz! (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; 
AK Parti sıralarından gürültüler) 51 kamu üniversitesi için el kaldırdınız... 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Yüksek teknoloji enstitüsü de üniversitedir. 

MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Hayır efendim, üniversite değildir. 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Üniversitedir, eşdeğerdir... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, yerinizden hatibe müdahale etmeyiniz. 

MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Efendim, lütfen, önünüzde metin var; açın bakın, orada, 
yüksek teknoloji enstitüsü yazıyor. 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Eşdeğerdir, o da üniversitedir... 

BAŞKAN - Lütfen oturun... 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Efendim, üniversite kanununda... 

BAŞKAN - Sayın Özyurt, Sayın Hocam, müsaade eder misiniz... 
Sayın milletvekilleri, lütfen, yerinizden hatibe müdahale etmeyiniz. 

MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Efendim, açın 2547 sayılı Kanunu... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - 51 olsa ne olur, 53 olsa ne olur?! 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Bilmediğinizi gösterir efendim; daha ne olsun! 53 ile 51... 

(AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Kaçır... Lütfen... 
Sayın Hocam, lütfen, Genel Kurula hitap eder misiniz. 

MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - İsterseniz, sizinle istediğiniz konuda tartışırız; ne olacak 
yani... Efendim, izin verin; bakın, benim zamanım var. 

Türkiye'nin üniversite geçmişi oldukça uzundur. Tam şu içerisinde bulunduğunuz yılda, gerçek 
anlamda yükseköğrenimin yapıldığı yıldan beri Türkiye'de 155 yıl geçmiştir. Ve üniversite 
yasasının, yani, üniversite reformunun yapıldığı 1933'ten bu yana da 70 yıl geçmiştir. Bizim bir 
üniversite geçmişimiz vardır; bunların hepsini bir kenara itip de, biz, reform yapıyoruz, bunu baş
tan aşağı sileriz diyemezsiniz. (AK Parti sıralarından gürültüler) Derseniz, dediğim gibi, onun adı 
reform olmaz. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Kaç aydır herkese açık... 
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MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Efendim, herkese açık olmak ve... Herkes üniversite 
kanunu yapamaz. Ben hekimim, siz, benim yerime ameliyat yapabilir misiniz?! Bakın, böyle tek 
taraflı düşündüğünüz için -şunu da söyleyeyim- ne olmuştur: Mart ayına kadar bu Parlamentodan 
32 tane kanun çıkmıştır ve bunlardan 8 tanesi Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilmiştir. "Biz, 
bildiğimizi okuruz, biz en iyisini yaparız" derseniz gönderdiğiniz kanunların üçte l'i böyle geri 
gelir. Bir şey daha söyleyeyim, bundan evvelki, yani 21 inci Dönemde 287 yasadan yalnız 12 tanesi 
geri gelmiştir. Bunun bir hesabını yapın. Onun için "iktidar olduk, biz, her şeyi yaparız" olmaz ar
kadaşlar. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Öyle demiyoruz ki!.. 
MUSTAFA ÖZYURT(Devamla) - Öyle demiyorsanız, o zaman susun, konuşmayın. 
Şimdi, arkadaşlarım, işte, diyoruz ki, gelin, bu işleri doğru dürüst yapalım. Muhalefetteki ar

kadaşlarınız burada konuştukları zaman kulağınızı açın dinleyin. İlle laf atarak, ille bir şey söy
leyerek bir yere varamazsınız. Bu ülke hepimizin, iyi günler görelim, güzel günler görelim is
tiyoruz. 

Bu geç saatte beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Özyurt, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum: 
Geçici hizmet karşılığı yapılacak ödemeler 
MADDE 44. - Kurumlar; 
a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla, yıl içinde bir ayı aşmayan sürelerle hiz

met alımı yoluyla çalıştırılan kişilere yapılacak ödemeleri, 
b) Kısmi zamanlı hizmet satın alınan kişilere yapılacak ödemeleri, 
c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince aday, çırak ve işletmeler

de meslek eğitimi gören öğrencilere yapılan ödemeleri, 
d) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi gereğince sayım, propaganda, anket 

ve benzeri işlerde çalıştırılan geçici personele yapılan ödemeleri, 
Bütçelerinin (101-02-1-085) "Geçici Hizmet Karşılığı Yapılacak Ödemeler" faaliyetinde gös

terilen 300 harcama kaleminden yaparlar. Bu faaliyete bütçelerin başka tertiplerinden ödenek ak
tarılamaz; ödenek üstü harcama yapılamaz. 

Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri, tahakkuk memurları ve saymanlar 
ile bu kişileri çalıştıranlar sorumludur. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz talebi ve önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum: 
Amme alacağına karşılık kabul edilebilecek gayrimenkuller 
MADDE 45. - Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluş
ları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il 
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özel idareleri, bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini 
haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borç
larına karşılık olarak, mülkiyeti bu idarelere ait olan ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan 
gayrimenkullerinden Maliye Bakanlığınca ihtiyaç duyulanlar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, 
borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak, bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmek-
sizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir. 

Bu idarelerin satın alınan gayrimenkullerinin tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen 
şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete ait olan ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun 
kapsamına giren borçları terkin edilir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz talebi ve önerge yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum: 

Vergi, fon ve payların zamanında yatırılması 
MADDE 46. - 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 

bulunan iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklık
ları ve iştirakleri ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşların ve döner sermayelerin yöneticileri ve 
mali işlerinden sorumluları, bu Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ödenecek paylar dahil olmak 
üzere bu kuruluşların mükellef veya sorumlu sıfatıyla üçüncü kişilerden tahsil ettikleri vergi, fon ve 
diğer payların tahsil dairelerine zamanında ve tam olarak ödenmesini sağlamak zorundadırlar. Ak
sine davrananlar bu tutarların ödenmesinden şahsen ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz talebi ve önerge yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum: 
Geri verilecek paralar 
MADDE 47. - 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların kesin 

olarak veya avans suretiyle ödenmesinin usul ve esasları Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı 
tarafından müştereken tespit olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya zamanında mahsup olunmayan 
tutarlar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz talebi ve önerge yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum: 
İl özel idarelerince yapılacak katkılar 

MADDE 48. - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin yürüttükleri hizmetler 
için gerekli cari ve yatırım nitelikli giderlerini karşılamak amacıyla valilerin yetki ve sorumluluğun
da olmak üzere il özel idarelerince katkı sağlanabilir. Sağlanacak olan bu katkıların tahsis ve kul
lanım esasları valilik ve ilgili kuruluşlarca yapılacak protokolle belirlenir. Bu protokollerin bir ör
neği bilgi amacıyla Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Yatırım nitelikli katkı tutarlarının kullanılabilmesi için Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşar
lığınca yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi zorunludur. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz talebi ve önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum: 
Milletlerarası tahkime ilişkin uyuşmazlıklarda hizmet satın alınması 
MADDE 49. - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin tarafı olduğu millet

lerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, bu daireleri temsil ve 
savunmak üzere Türk ve yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklardan 2003 yılında 
gerçekleştirilecek avukatlık hizmeti alımlarında; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinin (b) bendi hükmüne göre şartname düzenlenmeksizin ve teminat aranmaksızın pazarlık 
usulüne başvurulabilir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstan
bul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in söz talebi vardır. 

Sayın Güneş, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar; AK Parti sıralarından alkışlar [!]) 
Sayın Güneş, müsaade eder misiniz. 
Sayın milletvekilleri, alkışlarken, daha ciddî olalım, alkışlarımıza dikkat edelim; hem hatip

lerin dikkati dağılıyor hem de uygun olmuyor. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, 49 uncu madde üzerindeki Grubumuzun itirazlarını ve görüşlerini sun

mak üzere söz aldım. 
49 uncu madde, genel bütçeye dahil olan dairelerin ya da katma bütçeli idarelerin taraf olduğu 

milletlerarası tahkim anlaşmalarında, tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili bir 
madde; yani, bir bütçe yasası maddesi değil, bütçe yasasına konulması gereken bir madde değil; tah
kim yoluyla çözülmesi öngörülen uluslararası uyuşmazlıklarla ilgili bir madde. Eğer, tahkim yoluy
la çözülecek bir dava, bir anlaşmazlık olursa, Türk asıllı ya da yabancı uyruklu avukat hizmetine ih
tiyaç duyulursa, avukat hizmeti satın almak için konulmuş bir madde. Bütçe yasasıyla ilgili değil ve 
deniyor ki, eğer, bu hizmet satın alınacaksa, 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 21 inci maddesine 
istisna getirelim, pazarlık usulüyle alalım; bu avukatlık hizmetini, pazarlık yapalım, öyle alalım. 

4734 sayılı Yasanın "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesi, hizmetin ne olduğunu, o yasanın 
konusu olarak hizmetin ne olduğunu tanımlıyor ve orada avukatlık hizmeti yok; yani, o yasanın hiz
met tanımıyla ilgili maddesi avukatlık hizmetini kapsamıyor, içermiyor. Aynı yasanın 21 inci mad
desi, doğal afet olursa, bir salgın hastalık olursa, bir deprem olursa, çok acil bir durum olursa hiz
met satın almak gerekirse, uzun boylu ihale prosedürü olmasın, bunu, acele, pazarlıkla alalım diye 
hazırlanmış bir madde; bununla da çok ilgili değil. 

Değerli arkadaşlar, bu 49 uncu madde, bütçeye yabancı bir madde. Bu maddeyi çıkarıp atsak, 
bütçe yasasında bir noksanlık olmaz; yani, bu madde hiç olmasa, bütçe yasasında bir şey aksamaz, 
bir noksanlık olmaz. 4734 sayılı Kamu İhale Yasası kalıcı bir yasa; halbuki, bugün görüşmekte ol
duğumuz bütçe yasa tasarısı bir yıl ömürlü, bir yıl ömrü var. Bu bir yıl ömürlü yasayla, Kamu İhale 
Yasasının dışına çıkarak, diyelim ki, yurt dışından bir avukatlık hizmeti satın alsak, 2003 yılı bütçe 
yasasının süresi de dolsa -dolacak; işte 2003 dolunca onun süresi de dolacak- ve bitse, şimdi, o yap
tığımız hizmet akdi yasal dayanaktan yoksun bir akit olmayacak mı, havada kalmayacak mı, bir 
sürü tartışmalar çıkmayacak mı; nasıl devam ettireceksiniz onu?! Bunların cevabı yok! Gerekçede, 
bütçe yasa tasarısının 49 uncu maddesinin gerekçesinde deniliyor ki; 4734 sayılı Kanunla yapılan 
düzenlemede, bu konuda ihtiyaca cevap verecek hüküm yok; onun için, biz, bunu bütçeye koyduk. 
Olmaz... Yanlış... Yani, ben, böyle, hataen yapılmış bir yanlış olduğu kanısında değilim. 
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Değerli arkadaşlar, bütçe yasaları özel yasalardır. Anayasanın 161 inci maddesinde deniliyor 
ki: "Bütçe yasasına, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz." Konursa, 
Anayasaya aykırı olur. Şimdi konuştuğumuz 49 uncu maddenin, bütçe yasasıyla hiç alakası yok ve 
onu koymuşuz. Anayasa Mahkemesi, eski yıllarda, bu tür pek çok hükmü iptal etti; bir kere değil, 
iki kere değil, üç kere değil, beş kere değil; çok kere... Yani, hukukçuların deyimiyle "müstakar iç
tihat" haline geldi bu tür maddelerin Anayasaya aykırılığını iptal etmek. Bu kadar açık ve ortada 
olmasına rağmen, niye konur 49 uncu madde ve benzeri maddeler, işte önergelerle, devamlı gelen 
maddeler?.. Ha, şu: İşte, bunu Anayasa Mahkemesi iptal edinceye kadar yürür; iptalden sonra, ip
tal kararı geriye işlemez; geriye işlemeyince, biz de, o arada, bu işleri görmüş oluruz. Bunun adı, 
kurnazlık; bunun adı, hilei seriye. Hilei seriye... Hilei seriye... Bununla bir şey yapar mısınız; 
yaparsınız; ama, hilei seriye... Yakışmaz... Şık değil... Zarif değil... Büyük değil; bize, büyük 
yakışır. Niye; doğrusunu yapmalıyız. Eğer, bu yasayı değiştireceksek, getiririz, burada tartışırız; 
biz karşı çıkarız, çıkmayız; neyse, tartışırız; ama, böyle, bir başka yasayla, dolandırarak falan, iş
te, Anayasa Mahkemesinin usulüyle ilgili yasadan da yararlanarak yapmak, doğru değil. Bu, dev
let ciddiyetiyle bağdaşmaz, tenezzül etmeye değmez; yakışmaz... Büyük ve iddialı partilere, büyük 
ve iddialı hükümetlere yakışmaz; doğru değil. Bu madde, hukuka da, Anayasa da bu madde 
hukuka da, Anayasaya da aykırıdır. Bu maddelerle dolu bir bütçe yasası da hukuka aykırı bir büt
çe yasası olur. 

Dikkatinize sunuyorum. 
Teşekkür ederim dikkatiniz için. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Güneş, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri 49 uncu madde üzerinde başka bir söz talebi ve önerge yoktur. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, bir düzeltme yapabilir miyim. Dördüncü satırda, sehven "ortaklıklardan" yazılmış, "ortaklık
larından" şeklinde düzeltilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddeyi düzeltilen şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum: 
T.B.M.M. Milletvekili lojmanlarının satışı 

MADDE 50. - Maliye Bakanı, mülkiyeti Hazineye ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, 5 inci Böl
ge, Dikmen Mahallesinde bulunan 3 pafta, 16743 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz malı, üzerindeki 
muhdesatı ile birlikte 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı 
Kanun, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun ve 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Kanunun vize ve 
tescile ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın, mevcut haliyle ya da kat mülkiyeti veya kat irtifakı kur
durmak ya da 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın yeni veya ilave inşaatlar yap
tırmak suretiyle, tespit edeceği veya ettireceği rayiç bedel üzerinden peşin veya taksitle, T.C. Emek
li Sandığı Genel Müdürlüğünün iştiraki olan Emek İnşaat ve İşletme Anonim Şirketi aracılığıyla 
satmaya, satış işlemleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları nezdinde Hazine adına her tür
lü işlemi yaptırmaya, satış bedelinin % 2'sini geçmemek üzere hizmet karşılığı olarak anılan şirkete 
yapılacak ödemeye esas oranı belirlemeye, satış işlemleri ile ilgili her türlü gider, masraf ve hizmet 
bedeli karşılığını Maliye Bakanlığı bütçesinden bu şirkete ödemeye yetkilidir. Satış bedellerinin 
tahsil edilen kısımlarından ilgili belediyeye % 2, büyükşehir belediyesine ise % 1 oranında pay 
verilir. 
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Bu taşınmaz mal ile ilgili olarak imar mevzuatındaki kısıtlamalar ile plan ve parselasyon işlem
lerindeki askı, ilan ve itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlere tabi olmaksızın, her ölçekteki imar 
planını yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve resen onaylamaya ve her türlü ruhsatı vermeye 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir. Plan hazırlama ve onaylama işlemleri Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının uygun görülen birimince, ruhsat ve plan uygulama işlemleri ise Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı il teşkilâtınca yerine getirilir. Kesinleşen planlar ilgili belediyelere tebliğ edilir. Bu 
planların uygulanması zorunludur. 

Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye 
Bakanlığı, ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 50 nci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin söz talebi vardır; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 50 nci madde, Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarının satışına ilişkin olarak 
düzenlenmiş çok özel bir madde, çok özel hükümleri taşıyan bir madde. 

Lojmanlar, Türkiye'de daha çok 1980 sonrasında oldukça hız kazanmış bir uygulamadır. Tabiî, 
80 öncesinde de var, cumhuriyetle birlikte var, özellikle rotasyona tabi hizmetlerde, savunma, 
güvenlik amaçlı görevlerde hizmet veren personelde, kalkınmada öncelikli yörelerde lojman uy
gulaması hep var; ancak, 80 sonrası bu uygulama biraz daha ağırlık kazanıyor. Hangi nedenle; 80 
sonrasında kamu kesimindeki ücretlerde meydana gelen azalmaya, reel olarak ücretlerdeki azal
maya karşı, bürokrasinin bir refleksidir lojman. Lojmanla, bürokrasi, kendisini, ücretini korumaya 
çalışmıştır. Ücret politikası gereği, çalışanlara, özellikle yönetici kesime nakit olarak verilemeyen 
ücretler, lojman verilmek suretiyle aynî olarak verilmeye çalışılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada, 
konsolide bütçenin 237 000 lojmanı vardır. Konsolide bütçede, sadece memur sayısının 1 750 000 
olduğunu düşünürsek, personelin, yaklaşık yüzde 13,5'i lojmanda oturmaktadır. Tüm kamu sek
törünü dikkate alırsak -belediyeler, özel idareler ve diğer kurumlar- lojman sayısı 300 000'e doğru 
ulaşmaktadır. 

Bu, tabiî, çok önemli bir stok; devletin elinde önemli bir stok var. Gerçekte, doğru ücret 
politikaları uygulanmış olsaydı -birtakım hizmetler için her zaman lojman olacaktır, olmalıdır, bir
takım bölgelerde coğrafî şartlar gereği mutlaka lojman olacaktır- doğru ücret politikaları çer
çevesinde, özellikle yönetici personel için lojman ihtiyacı olmaması gerekirdi. 

Bu zincire, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi de eklenmiş ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi mensubu olan milletvekilleri için de lojmanlar inşa edilmiştir. Şimdi, bu lojmanların 
satışına hükümetimiz karar vermiştir; bu karara katılıyoruz, doğru bir karardır; ancak, bu, tabiî, 
kurumsal bakış açısı taşımayan bir karardır, bir tutarlılık göstermiyor; yani, sadece Türkiye 
Büyük Millet Meclisi lojmanlarını satmak hangi projenin parçasıdır; onu, doğrusu, anlayabilmiş 
değilim veya hükümet, bunu biliyorsa, net olarak ortaya koyabilmiş değil; ama, sonuç ne olursa 
olsun, bu Meclis lojmanlarının elden çıkarılmasının doğru bir uygulama olduğunu belirtmek is
tiyorum. 

Tabiî, bu madde, birçok diğer madde gibi Anayasaya aykırı bir madde. Anayasanın 161 inci 
maddesine göre, bütçe kanunlarına bütçeyle ilgili hükümler dışında bir hükmün konulmaması 
gerekir. Bu çok konuşulduğu için, bunun üzerinde durmayacağım; ancak, burada, başka aykırılıklar 
var, çok önemli başka aykırılıklar var. 
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Sadece bu lojmanların satışı için 2 bakanımıza, Maliye Bakanımıza ve Bayındırlık ye İskân 
Bakanımıza, bu maddeyle yetki veriliyor. Verilen yetkiler nedir; bir kere, Maliye Bakanımız, bu loj
manları satarken, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi olmayacak; 2886 ve 4734 sayılı 
Devlet İhale Kanunlarına tabi olmayacak; 832 Sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hüküm
lerine tabi olmayacak; yani, bu lojman satışı, denetim dışına, kamunun harcama sistemini, harcama 
kurallarını belirleyen sistemin dışına çıkıyor. Peki, mevcut sistemde, mevcut hükümlerde bunun 
satışını engelleyen, satışını zorlaştıran bir şey mi var; hayır; mevcut hükümlere göre, Maliye 
Bakanımız bu lojmanları satabilir, hiçbir engel yok, bunun geçmişte örnekleri vardır. Yurt dışında 
da satabilir, pazarlayabilir, ilan verebilir; her türlü olanağı var. Bu kanunların dışına çıkarak, özel 
satış yöntemi aramaya kesinlikle, gerek yok. 

Sadece bunlardan istisna kalmıyor, Maliye Bakanı, bu maddeyle -bu madde yasalaştığı takdir
de- isterse, Maliye Bakanlığı olarak bunu satışa çıkarabilecek, isterse Emek İnşaat ve İşletme AŞ 
aracılığıyla satacak. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu nereden çıktı? Emek İnşaat ve İşletme AŞ, Emekli Sandığının iş
tiraki olan bir şirkettir; yüzde 49'u Emekli Sandığının, yüzde 49'u Kızılaym, kalan yüzde 2'si de 
şahısların olan bir şirkettir. Bir anonim şirkettir, özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirkettir. 

Şüphesiz, her konuda özel şirketlerden de yararlanılabilir; yani, özel şirket olması bir karşı 
duruşu gerektirmez; ama, bu lojman satışında, Emek İnşaat ve İşletme AŞ'nin kullanılmasının, 
araya onun konulmasının, hangi gerekçeye dayandığını çözebilmiş değilim. Bu da yetmiyor; Maliye 
Bakanı, Emek İnşaat ve İşletme AŞ aracılığıyla, isterse, burada yeni inşaatlar yapacak. Şimdi, biz, 
bu lojmanları bir an önce elimizden çıkarmak mı istiyoruz, yoksa, burada, yeni inşaatlar, yeni blok
lar yaparak, bir başka şekle mi dönüştürmek istiyoruz? 

Bunu, süratle elden çıkaralım veya başka şekillerde değerlendirelim; belki, bunun sosyal amaç
larla değerlendirilmesine yönelik başka öneriler de olabilir, bu ayrı bir konu; ama, satılmak is
teniyorsa, mevcut hükümler buna yeterli. 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu var, bu kanun da müsait. 
Eğer Maliye Bakanlığı, Millî Emlak Genel Müdürlüğü, bu satışla uğraşmak istemiyorsa, bu satışta 
ben görev almayayım diyorsa, 4046 sayılı Yasaya göre Özelleştirme İdaresine devredilir -o yasanın 
hükümleri bu devre müsaittir- o kanalla da satılabilir, gayet iyi bir fiyatla da satılır, gayet uygun. 
Sadece, bir gayrimenkul den oluşan bir KİT yaratmaya hakkımız olmadığını düşünüyorum. 

Emek İnşaat ve İşletme AŞ iyi bir şirket olabilir, bu ayrı bir konu; ama, çok büyük bir gay
rimenkulu, Plan ve Bütçe Komisyonundaki açıklamalara göre, değeri neredeyse 150 000 000 dolara 
ulaşan bir gayrimenkulu alıp yeni inşaatlar yapacak, istediği gibi pazarlayacak, satacak. Biz, Mec
lis lojmanlarını satacaksak, süratle satacaksak satalım. Acil Eylem Planında "derhal satılacaktır" 
deniliyor; ama, derhal nerede, Emek İnşaat ve İşletme AŞ aracılığıyla inşaat yaparak satmak 
nerede? 

Bir diğer nokta, Bayındırlık ve İskân Bakanına yetki veriliyor. Verilen yetkiyle, çok önemli bir 
yetki. Bakın, verilen yetkiyle, imar mevzuatındaki kısıtlamalar ile plan ve parselasyon işlemlerin
deki askı, ilan ve itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlere tabi olmaksızın, her ölçekteki imar 
planını yapmaya yetkili Bayındırlık ve İskân Bakanı. Değerli arkadaşlar, imar mevzuatı ayrı 
yasalarla düzenlenmiştir. Yerel yönetimlerden gelen arkadaşlarımız gayet iyi bileceklerdir, 3194 
sayılı İmar Yasası var; orada, hangi hallerde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı imar planı yapar, onlar, 
açıklıkla belirtilmiştir. Şimdi, mevcut imar sistemine, Bayındırlık ve İskân Bakanını, bir parsel 
bazında müdahale ettirmek doğru mudur? 
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"Her ölçekteki imar planını yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye, onaylamaya, her türlü ruhsatı 
vermeye" deniliyor. Bu, yerel yönetim reformunu savunan hükümetin gündeminde olmaması 
gereken bir konudur; eğer, bunu gündeme alıyorsa hükümet, yerel yönetim reformundan geri adım 
atmış demektir. 51 inci madde üzerinde konuşurken bunun örneklerini ayrıca vereceğim. Hem bir 
şeyi savunacaksınız hem buraya tersini getireceksiniz! Bu, son derece yanlış, saydamlığa aykırı ve 
siyasî etiğe aykırı bir davranıştır. 

Yine, bu satıştan, ilgili ilçe belediyesine yüzde 2, büyükşehir belediyesine de yüzde 1 pay veril
mesi öngörülüyor; belki, satışın cazip kılınması amacıyla. Hazine arsa ve arazilerinin satışından el
de edilen gelirlerden ilgili belediyelere pay verilmesini düzenleyen yasada bu oran yüzde 10'dur. 
Arazi içindir yüzde 10, binalar için orada herhangi bir oran söz konusu değildir; ama, madem 
burada bu satış cazip kılınmak isteniyor, bu oran, daha yüksek bir oran olarak belirlenebilir. 

Değerli arkadaşlar, bu satışla ilgili maddenin, normal olarak burada olmaması gerekir. İlgili 
yasalar -biraz önce ifade ettiğim gibi- bu satışı süratle gerçekleştirmeye müsaittir. Hele, imar planı 
yaparak, her ölçekteki imar planını değiştirerek, ruhsat vererek burada yeni bir yapılaşma, yeni bir 
yoğunluk yaratmak, bu kentte yaşayan insanlara saygısızlıktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, size 1 dakika ek süre veriyorum; lütfen toparlar mısınız. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Eğer hükümetin buradaki yoğunluğu artırma 

yönünde bir düşüncesi yoksa, sadece birtakım ruhsat işlemlerini çözmeye yönelik bazı düzen
lemeleri yapma düşüncesi varsa, bu yetki ona göre yazılır, ona göre bir yetki alınır; ama, alınan bu 
yetkiyle, her türlü plan değişikliği yapılabilecek, her türlü yoğunluk artırılabilecek; bu doğru değil
dir. O zaman, daha çok gelir getirmek uğruna, çok daha farklı alanları, yeşil alanları da imara açarak 
hazineye gelir kazandırabiliriz. Bunun ne kadar doğru bir yaklaşım olabileceğini sizlerin takdirine 
sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, şahısları adına 2 adet söz talebi vardır. 
Birinci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın İsmet Atalay; buyurun efendim. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
İSMET ATALAY (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bütçe kanunu tasarısının 50 nci 

maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 50 nci maddeye baktığınız zaman, 50 nci maddeyle, Muhasebei 

Umumiye Yasası (1050 sayılı Yasa) bertaraf edilmekte; yine, Devlet İhale Kanunu (2886 sayılı 
Yasa) bir kenara itilmekte; yine, Kamu İhale Kanunu (4734 sayılı Yasa) bir kenara bırakılmakta; 
832 sayılı Sayıştay Yasasının tescil ve vizeyle ilgili hükümleri askıya alınmakta; İmar Kanunu 
(3196 sayılı Yasa) uygulama alanı dışına çıkarılmakta; yine, Hazineye .ait taşınmazlarla ilgili 4706 
sayılı Yasa uygulama alanı dışına çıkarılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bununla, Maliye Bakanlığı, kendisine bağlı bir kuruma, Emek İnşaata, 
lojmanların satışıyla ilgili inşaat yapmak ve bunu satmak için bir yetki vermektedir. Esasen, bu, 
kendisine bağlı bir kurum olduğu için, böyle bir yetkiye de gerek yoktur. Maddenin birinci 
bölümünde Maliye Bakanı için verilen bu yetki, ikinci kısımda, Bayındırlık ve İskân Bakanına İmar 
Yasasındaki uygulamalarla ilgili olarak verilmektedir; yani, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, İmar 
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Yasasını uygulayacak, imarı yapacak, her türlü plan uygulamasını yapacak. Bu yetkinin burada 
Bayındırlık Bakanlığına verilmesi, normal düzendeki aksaklıklara neden olacaktır, imar anarşisi 
yaratacaktır; yani, Bayındırlık Bakanlığının vereceği yoğunlukla belediyelerin vermiş olduğu 
yoğunluk arasında farklılıklar olacaktır ve kötü bir uygulama, kötü bir emsal teşkil edecektir; bunun 
örnekleri geçmişte yaşanmıştır. 

Emek İnşaata verilmekteki amaç, bir kamu kuruluşu oluşudur; kamu kuruluşu olduğu için bu 
işi en doğru şekilde yapacağı düşünülmektedir. Eğer, Sayın Bakan kendisine bağlı olan bu kuruluşu 
incelerse, Emekli Sandığına bağlı otellerin özelleştirilmesinin de Emek İnşaata verilmiş olduğunu 
görecektir; Emek İnşaatın otellerin inşaatını yaptırarak özelleştirilmesinde devletin hangi zararlara 
uğradığını, ne gibi keyfî muamelelerin yapıldığını, herhalde, en iyi bilecek konumdadır. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişte, oturduğumuz şu salonun dizaynının, yeniden yapılanması için 
Emlak Konuta yetki verilmişti. Tabiî, bütün bunlardaki amaç, İhale Yasasını bertaraf etmek, İhale 
Yasasını uygulatmamak, şeffaflıktan uzaklaşmak; kamu kurumudur, kamu kuruluşudur diye 
ihalesiz, pazarlıkla, istediği kişilere inşaat imkânı tanıma olarak yorumlanabilir. Bu Meclisin sadece 
sökümü için 5 000 000 dolar ödendi arkadaşlar. O dönemin Meclis Başkanı ve yetkilileri hakkında 
Meclis araştırması açıldı. Bu Meclis araştırması sonucunda, o dönem görev yapan kişilerin sorum
lulukları tespit edildi, kamu davaları açıldı; ama, maalesef, çıkan Af Yasasından yararlanarak gerek
li hüküm elde edilemedi. 

Değerli arkadaşlarım, kesinhesap sonuçları halen askıdadır, kesinhesap sonuçlan alınamamış
tır, devletin ve Meclisin zararı, belki, o günkü hesaplara göre 100 000 000-150 000 000 dolardan 
aşağı değildir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel 38 inci maddede de, 4734 sayılı Yasa yürürlükte olmasına rağ
men, özel bir madde bütçeye monte edilerek, uygulama alanı dışına çıkarılmak istenmiştir. AKP 
Hükümeti iktidara geldiği zaman, 4734 sayılı Yasanın uygulamasını ertelemek, uygulamasını askıya 
almak, hatta değiştirmek için bazı çabalarda bulunmuşlardır; ancak, kamuoyunda görülen baskı 
nedeniyle bu yasanın değiştirilmesinden vazgeçilmiştir; ama, ne hikmetse, Anayasaya aykırı olarak, 
özellikle Anayasanın 161 inci maddesinde açıkça "Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında 
hiçbir hüküm konulamaz" denilmesine rağmen 50 nci maddeyle, dikkat edilirse, dört beş yasa birden 
rafa kaldırılıyor, yürürlükte olmasına rağmen, uygulama sahasının dışına çıkılıyor; bu, Anayasaya 
aykırıdır, Anayasa Mahkemesine gidildiği takdirde, bunun iptal edileceğinden şüphe yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Atalay, size 1 dakika ek süre veriyorum. 

Buyurun. 

İSMET ATALAY (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu Bütçe Yasasıyla, Anayasa, bir kez 
değil birkaç kez, birçok maddesinde ihlal edilmiştir. Bununla bir yere varmamız mümkün değildir. 

Özellikle, lojmanlar hususunda bir konuya da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz, AKP iktidara 
geldiği zaman, ilk etapta "milletvekili lojmanlarını satacağız" dedi; beş ay geçmiş olmasına rağmen, 
lojmanlar satılamadı. Emek İnşaata yine sattırılabilirdi. Sizin 21 inci Dönemden kalan 38 millet
vekiliniz, halen bu lojmanlarda oturmaktadır, o dönemden kalan 180 milletvekili bu lojmanlarda 
oturmaktadır. Biz, lojmanların satılmasına karşı değiliz; ama, etik açıdan karar alan bir partinin mil
letvekillerinin halen o lojmanları işgal etmesini doğru bulmamaktayız, yakışır bulmamaktayız; 
bunun, bir an evvel çözüme kavuşturulmasını da diliyoruz. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Atalay. 

İkinci söz talebi, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'e aittir. 

Sayın Küçük, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle, 
hepinizin, beni cankulağıyla dinlemesi gerektiğini düşünüyorum ve inanıyorum ki, gerçekten can-
kulağıyla dinlerseniz, bu madde reddedilecektir; çünkü, konu, Meclis lojmanlarıyla ilgilidir. Baş
kanlık Divanı, her ne kadar, Meclis lojmanlarını elinden çıkarmak, değerlendirilmek ve paraya dön
mesini sağlamak üzere Maliyeye devretmiş olursa olsun, lojmanlar tartışıldığı, lojmanlar 
kamuoyunun gündeminde bulunduğu ve lojmanlar üzerindeki spekülasyonlar yapıldığı sürece, bu 
Meclis itibar kaybına uğrayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, onun için, mutlaka, bunun, Meclisin itibar kaybına sebep olmayacak bir 
çözüme kavuşması lazımdır. Maalesef, 50 nci madde, bu itibar kaybını artıracak, itibar kaybını 
çoğaltacak bir madde şeklindedir. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan, şahsı adına söz alan İsmet Atalay arkadaşımın da 
belirttiği gibi, önümüzde örneği vardır. Ben, 20 nci Dönemde, Meclis Genel Kurul Salonu ihalesiy
le ilgili kurulan araştırma komisyonunun bir üyesiydim; burada görev yaptım. Bu içinde bulun
duğumuz salon, 39 000 000 dolara mal olmuş; ama, hâlâ kesinhesabı bağlanamamış ve Meclis, hâlâ 
tartışılır durumda bulunmaktadır. Bunun sebebi de, ihale yönteminin yanlışlığıdır; bu, sorunların 
işin başında gelmektedir. Yine, o zaman, işi kolay yapmak bahanesiyle, belki de avantajlı bir şekil
de ihale yapmak bahanesiyle, araya Emlak Konut sokulmuş; ama, işin içinde türlü dolaplar dönmüş 
ve bugün, iddia ediyorum, 15 000 000 dolara, en fazla 15 000 000 dolara mal olacak bu salon, 39 
000 000 dolara mal olmuş; kesinhesabı da hâlâ bağlanamamıştır. İddia ediyorum, bu Meclis Genel 
Kurul Salonunun kesinhesabı kesinlikle bağlanamayacaktır; çünkü, bağlanması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, aynı hatayı tekrar yapmayalım; araya bir kamu şirketi sokmayalım. Bu 
devletin İhale Kanunu vardır, temel prensipleri vardır ve madem bu lojmanları satacağız, bu İhale 
Kanunu çerçevesinde satalım. Esas olarak, ben, AKP iktidarının lojman politikasının da ne ol
duğunu çok merak ediyorum. Lojmanları satma meselesi, bir anlık popülist bir refleks midir; yok
sa, AKP iktidarı tarafından, lojman politikasının gereği, kamu yararına, kamuda çalışan insanların 
lojmanlarda oturmasından vaz mı geçilmiştir. Eğer vazgeçmişse, eğer lojman politikası yoksa AKP 
iktidarının, bakanlar -Dışişleri Bakanı, diğer bakanlar- neden lojmanlarda oturuyor? 

Değerli arkadaşlarım, lütfen... 
BURHAN KILIÇ (Antalya) - Popülist siyaset yapıyorsun... Lütfen... 

AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Popülist siyaseti yapanlar ortadadır. Ben, bir şeye dikkatinizi 
çekiyorum. Bu Meclisin itibarı, hepimizin itibarıdır. Bu Meclisi tartışılır kılmak, tartışma halinde 
bulundurmak, hiçbirimize bir şey kazandırmaz. 

Bakın, evvelden basında çeşitli yazılar çıkıyordu; bu lojmanların bir tanesi 200 000 dolar, 300 
000 dolar, milletvekilleri saraylarda oturuyor, çok büyük malikânelerde oturuyor diye. Şimdi mek
tuplar geliyor; "200 000 dolar, 300 000 dolar olan lojmanlarımız, maalesef, 100 milyar lira ediyor
muş -hepinize geldi mektuplar- buralara büyük iş merkezleri yapılacak ve böylece, büyük rantlar 
kazanılacak, büyük paralar kazanılacakmış" deniliyor. 
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Değerli arkadaşlarım, bu ülke büyük bir ülkedir; bu Meclis de, bu büyük ülkenin Meclisidir. 
Dolayısıyla, öyle ufak tefek tartışmalarla bu Meclisin itibarını zedeleyecek adımları atmamamız 
gerekir, attırmamamız gerekir ve bu lojmanları satacaksak, adam gibi satalım. Bizim bir İhale 
Kanunumuz var; bu çerçeve içerisinde satalım ve bunlar da değerini bulsun. 

Dolayısıyla, yanlış anlayışlara sebep olabilecek ve bazı kişilerin ve kurumların daha çok para 
kazanmalarının aracı ve arenası yapmayalım orayı. Buna kimse sebep olmasın, bunun hesabını hiç 
kimse veremez; tıpkı, Genel Kurul Salonunun hesabını hiç kimsenin veremediği ve veremeyeceği 
gibi. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu dikkat içerisinde hareket edelim ve lütfen, gelin, fırsat elimizdeyken 
bu maddeyi reddedelim. Bu maddeyi reddedelim ve tarihe geçelim. Yarın öbür gün çocuklarımıza 
dahi hesabını veremeyeceğimiz bir erozyona bu Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisini tabi tut
mayalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Küçük, size 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlar 

mısınız. 

AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, iş işten geçmeden, birtakım şartları böy
le zorlayarak, bazı yetkileri Bayındırlık Bakanlığına vererek, imar değişiklikleri konusunda bir
takım keyfiyetlerin önünü açarak, burada, yeni tartışmaların önünü açmayalım. Madem bu lojman
ları satma kararını aldık, devrini de yaptık; gelin, İhale Kanunu çerçevesinde satalım, araya, Emek 
İnşaatı sokmayalım; hem Emek İnşaatı zedelemeyelim hem Meclisin itibarını. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş 1 adet önerge vardır; önergeyi gerekçesiyle bir
likte okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 50 nci maddesinin aşağıdaki gibi 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Orhan Eraslan Ferit Mevlüt Aslanoğlu Nezir Büyükcengiz 

Niğde Malatya Konya 

Atilla Emek Mehmet S. Kesimoğlu Ali Kemal Deveciler 

Antalya Kırklareli Balıkesir 

TBMM Milletvekili Lojmanlarının Devri 
MADDE 50 - Mülkiyeti Hazineye ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, 5 inci Bölge, Dikmen Mahal

lesinde bulunan 3 pafta, 16 743 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz mal, üzerindeki muhtesatı ile bir
likte, güçsüzler evi, korunmaya muhtaç çocuklar yurdu ve kadın sığınma evi olarak kullanılmak 
üzere tahsis olunmuştur. 

Tahsis amacına uygun olarak kullanılmak üzere kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 
ay içinde tahsis olunan lojmanlar ve eklentileri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğüne devir ve teslim olunur. 
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Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna devir olunan Milletvekili Lojmanları ve ek
lentileri, güçsüzler evi, korunmaya muhtaç çocuklar yurdu ve kadın sığınma evi olarak kullanılmak 
üzere gerekli düzenleme ve tadilatlar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür
lüğünce yapılır. 

Güçsüzler evi, korunmaya muhtaç çocuklar yurdu ve kadın sığınma evi olmak üzere dev-
rolunan lojman ve eklentileri başka amaçla kullanılamaz. Hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafın
dan lojman olarak kullanılamaz; eğitim, dinlenme tesisi olarak kullanılamaz, kiraya verilemez. 

Gerekçe: 
Ülkemizde yaşanan ve uzun süre devam eden ekonomik krizler sonucu gelir dağılımı dengesi 

bozulmuş, ekonomik kriz bir anlamda sosyal krize dönüşmüştür. 
Çok sayıda korunmasız ve kimsesiz çocuk sokakta kalmıştır. Keza, aynı şekilde çok sayıda 

güçsüz insanımız yardımsız ve dayanışmasız kendi başına sokakta kalmıştır. Çok sayıda kadınımız 
sosyal destekten yoksun olarak kötü hayat koşullarını sürdürmek zorunda kalmıştır. 

Oysa, Anayasamızın 2 nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlettir. 
Sosyal devlet olmanın en temel özelliği güçsüzü, korunmasızı koruma altına almaktır. 

Bu amaçla geçmişinde pek de büyük başarılara imza atmış Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
geleneğine uygun olarak, ulusumuzun içine düştüğü böyle bir sıkıntılı anda kimsesiz çocuklarımızı, 
korunmasız düşkünlerimizi ve kötü yaşam koşullarındaki kadınlarımızı korumak amacıyla ken
dilerine tahsis olunan lojmanlardan vazgeçerek özveride bulunması hem anlamlı hem de Yüce Mec
lisin geleneğine uygun olacaktır. 

Kaldı ki, milletvekilleri tarafından kullanılmayan bu lojmanların satışı düşünülmüş ise de, satış 
sonucu ele geçeceği hesaplanan para, böyle bir tesisin yaptırılması için harcanacak paranın onda l'i 
bile değildir. 

Bu durumda beklenen gelir de elde edilemeyeceği gibi, sonuç itibariyle lojmanların satışı hak
kındaki dedikodular şaibeye dönüşecektir. 

Öte yandan, satışın gecikmesi halinde böyle bir tesisin heba olma durumu da söz konusudur. 
Kimi iş çevrelerinin yakın ilgisini çeken bu lojmanlar nedeniyle, birtakım dedikodular mey

dana gelmiş, hatta, daha şimdiden milletvekili lojmanlarının belli bir grup işadamı için sözünün 
verildiği, hatta, bu sözün seçimden önce verildiği sözleri dolaşmaya başlamıştır. Böylesi bir durum 
gerçek olmasa dahi, sonuçta Yüce Meclisin yıpranacağı ve siyaset kurumunun yara alacağı tabiîdir. 

Oysa, büyük bir sosyal çöküntünün yaşandığı ortamda Meclisimiz geleneklerine uygun olarak, ken
di lojmanlarını, güçsüzler ve kimsesizler için tahsis etmesi anlamlıdır ve örnek olacak bir davranıştır. 

Bu şekilde sağlanan yarar, satışıyla elde edecek yarardan daha fazladır. 
Milletvekili lojmanlarının bu şekilde kullanılması toplum için moral bir destek olacak, ulusal 

bütünlüğümüzün pekiştirilmesine katkı sağlayacaktır. 
BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katılmadığı öner

geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. (AK 
Parti sıralarından alkışlar; CHP sıralarından alkışlar [!]) 
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Sayın milletvekilleri, 50 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum: 
Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler 
MADDE 51. - a) 1. 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 48 (reddiyata ilişkin hükümler 

hariç) ve 53 üncü maddeleri ile 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi, 
2. 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanunun değişik 20 nci maddesi, 
3. 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun 38 inci maddesi, 
4. Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüs

lerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar hakkında 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanun 
hükümleri, 

5. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 154 üncü maddesinin birinci fıkrası, 
6. 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile aynı Kanunun 3 

üncü maddesi, 
7. 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin (C) bendinde yer alan para 

cezasına ilişkin hüküm kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak, 
8. 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü, 
9. 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası, 
10. 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin son fıkrası, 
11. 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun 11 inci maddesi, 
12. 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanunun 9 uncu maddesindeki "en geç 15 gün içerisinde, 

ödeme emri beklenmeksizin" ibaresi ile anılan maddenin üçüncü fıkrası, 
13. Muhtelif kanunların bu Kanunun 10 uncu maddesine ve 15 inci maddesinin (b) bendinin 

(2) numaralı alt bendine aykırı hükümleri, 
2003 yılında uygulanmaz. 
b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 nci maddesinin (4) 

numaralı fıkrası, bu Kanunun "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Kârları" başlıklı maddesi hükümleri 
çerçevesinde uygulanır. 

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar anılan Kanunun 
171 inci maddesinde belirtilen süreler saymanlar için yedi gün, sayman mutemetleri için iki gün 
olarak uygulanır. 

d) 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 7 nci ben
dine göre cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar yılda bir 
defa olmak üzere ayrıca hesaplanan eğitime katkı payı tutarı ile 26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi gereğince aynı tutardaki özel işlem vergisinin, 16/8/1997 tarihli ve 4306 
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 11 inci bendine göre her yıl Ocak ayı 
içerisinde bir defada ödenmesi gereken miktarları, (ön ödemeli cep telefon aboneleri hariç) 2003 
yılında 12 eşit taksitte ödenir. Bu uygulama 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanuna göre alınan ruh
sat ve kullanım ücretlerini de kapsar. 

e) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci bendi 2003 yılı için 
aşağıdaki şekilde uygulanır: 
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"İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, 
bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigor
tası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun 77 ve 
78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından, % 1 sigortalı, % 2 işveren ve 
% 1 Devlet payı olarak alınır." 

f) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel 
hükümler gereğince anılan Kanun kapsamı dışında yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, is
tihdam edilme şekline bakılmaksızın; ilk defa veya yeniden göreve alınanlar ile bunların aile fert
lerine bu nedenlerle harcırah ödenmez, bu amaçla başka bir adla ödeme yapılamaz. 

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personelden, kendilerinin yazılı 
talebi üzerine 1/4/2003 tarihinden itibaren bu kurum ve kuruluşlar arasında veya bunların başka yer
lerdeki birimleri arasında naklen ataması yapılanlar ile başka yerlerde sürekli veya geçici olarak 
görevlendirilenlere, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunda veya özel mevzuatlarında bu atama 
veya görevlendirmeler için öngörülen harcırah ödenmez, bu amaçla başka bir adla dahi olsa herhan
gi bir ödeme yapılamaz. 

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 2, 3 ve 4 üncü bentleri kap
samında 1/4/2003 tarihinden itibaren görevlerinden ayrılacaklar ile anılan Kanunun 11 inci mad
desine göre aynı tarihten itibaren harcıraha hak kazanacak olanlara ve özel hükümler gereğince söz-
konusu Kanun kapsamı dışında yer,alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının aynı durumlarda 
bulunan personeline, bu nedenlere bağlı olarak ilgili mevzuatında öngörülen harcırah ödenmez; 
bunlardan, ilgili mevzuatında yer değiştirmeleri halinde harcırah verilmesi öngörülmüş olanlara, yer 
değiştirme koşulu aranmaksızın ve damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın 500 mil
yon lira tutarında ödeme yapılır. 

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanun ile diğer mevzuatın bu bende aykırı hükümleri uygulanmaz. 
g) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) bendinin son paragrafı 

2003 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanır: 
"Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile bel

gelendirenlere fatura bedelini aşmamak üzere, kamu misafirhaneleri için gündeliklerinin yarısına, 
diğer yerler için ise gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir." 

h) Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurum, kurul, üst kurul, enstitü, teşebbüs, 
fon ve sair adlarla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarında; kanunlarında aksine hükümler olsa 
dahi aşağıdaki hükümler uygulanır. 

1. Seçimle işbaşına gelenler dahil Başkan ve üyeleri ile personelinden 10/2/1954 tarihli ve 
6245 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olmayanlara yapılacak yurt içi ve yurt dışı gündelik ödemeleri, 
emsali Devlet memurlarına anılan Kanun uyarınca yapılan gündelik ödemelerinin birbuçuk katını 
geçemez. İlgili mevzuatında öngörülmüş olması halinde, bu kapsamda bulunanlardan yatacak yer 
temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere bu belge karşılığı yapılan ödemeler bir 
buçuk katın hesabında dikkate alınmaz. 

2. Kendi özel mevzuatındaki hükümler uyarınca yapılacak temsil ve ağırlama giderlerinin yıl
lık toplamı, başkan ile temsil yetkisini haiz olan personelin bir aylık ortalama net ücretinin iki katını 
geçemez. Temsil yetkisini haiz personelin unvan ve sayıları, karar organlarınca toplam personel 
sayısının % 3'ünü geçmemek üzere belirlenir. 
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ı) 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, eğitim veya bilimsel araştırma kurum ve birimlerin
de emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar, her derece ve türdeki eğitim kurumları veya eğitim 
birimlerinde ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 
ek 11 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar 
ile profesör unvanına sahip olanlardan 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine 
göre görevlendirilenler hakkında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesinin 
dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz. 

Sözkonusu uygulama nedeniyle Maliye Bakanlığı, 2002 yılında vize edilmiş bulunan sözleş
meli personel pozisyonlarına ilişkin ücretleri dikkate alarak, 1/1/2003 tarihinden itibaren geçerli ol
mak üzere uygulanacak ücretleri yeniden belirlemeye yetkilidir. 

j) Mülteci ve göçmen giderlerini karşılamak amacıyla ilgili kurum bütçelerinden yapılacak har
camaların, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun hükümlerinden, 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı 
Kanunun 64 üncü maddesinden, 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Kanunun vize ve tescile ilişkin 
hükümlerinden ve 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi 
hükmünden istisna edilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Mülteci ve göçmen giderlerini karşılamak amacıyla ilgili kurum bütçelerinden yapılacak har
camalar için ita amiri mutemetlerine verilecek avanslarda, 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 
avanslara ilişkin hükümleri uygulanmaz. Söz konusu avansların verilmesine, verilen avanslardan 
yapılan harcamaların belgelendirilmesine ve mahsubuna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığın
ca belirlenir. 

k) 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Kanun ve 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun 38 inci 
maddesinde belirtilen durumlarda geçici olarak başka yerlerde görevlendirilecek olanlar ile İnsani 
Destek Toplama Bölgelerinde geçici olarak görevlendirileceklere ilgili mevzuatı uyarınca verilecek 
gündeliklerin miktarını yeniden belirlemeye Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

1) 13/6/2001 tarihli ve 4680 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan ve 2002 Mali Yılı Büt
çe Kanununun 61/g fıkrası ile "30/6/2002" olarak değiştirilen "31/12/2001" tarihi "31/3/2003" 
olarak uygulanır. Ancak, bu çerçevede yapılacak ödemeler 31/12/2002 tarihine kadar olan kul
lanımları kapsar ve tutarı 15 trilyon lirayı geçemez. 

m) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'a 
yapılacak transferlere ait tertiplerden aylık bazda yapılacak harcamalar, 9/12/1994 tarihli ve 4059 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen hususlar çerçevesinde Hazine Müsteşar
lığınca mutabık kalınacak aylık nakit projeksiyonu ile belirlenecek limitler dahilinde gerçekleş
tirilir. 

n) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 17/10/1983 
tarihli ve 2926 sayılı Kanunun 36 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri 2003 yılında uygulanmaz. 

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun tecil ve taksitlendirmeye ilişkin 48 inci maddesi ile 
süresi içinde ve tam olarak ödenmeyen prim borçlarına, prim ödeme süresinin sona erdiği tarihten 
başlayarak gecikilen her ay için anılan Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı 
oranlarının uygulanmasına devam edilir. Kurum, prim ve diğer alacaklarının tahsili için 6/9/1932 
tarihli ve 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre takip yapabilir ve bu şekilde açılan takipler yine ay
nı Kanuna göre sonuçlandırılır. 
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2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalılardan 
Kuruma tescil yapıldığı halde 5 yıl ve daha fazla süreyle prim ödememiş olan sigortalıların Kurum
ca yapılacak borç bildirimlerine rağmen ödemede bulunmamaları halinde sigortalılıkları; prim 
ödemesi bulunan sigortalının daha önce ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıy
la, prim ödemesi bulunmayan sigortalının ise tescil tarihi itibarıyla 2003 yılı sonuna kadar Kurum
ca resen sona erdirilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. 

o) 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi 1/4/2003 tarihinden itibaren 
aşağıdaki şekilde uygulanır. 

"Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin ay
lık gayrisafı hasılatından tahsil edilen tutarın % 15'i en geç ertesi ayın 20'sine kadar genel bütçeye 
irat kaydedilmek üzere ilgili saymanlıklara yatırılır. Aylık gayrisafi hasılattan irat kaydedilecek 
oranı % 30'a kadar yükseltmeye veya % 10'a kadar indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Sözkonusu ödeme için zorunlu hallerde Maliye Bakanlığınca ek süre verilebilir. Yıl sonu kâr
ları ile aylık gayrisafı hasılat üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarlar zamanında yatırılmadığı 
takdirde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanundaki usullere göre, aylık % 2 zamlı olarak tahsil 
edilir. Hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri ve saymanlarından yan yarıya alınır. Ancak, 
Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerden 
gerekli görülenlerin birleştirilmesine, devredilmesine ve tasfiye edilmesine Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel kanunlarında 26/5/1927 tarihli ve 
1050 sayılı Kanuna tabi olmayacağı belirtilen döner sermaye işletmeleri hakkında da bu madde 
hükümleri uygulanır." 

p) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (a) bendinin dördüncü fıkrası 
1/4/2003 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanır: 

"Her eğitim -öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim eleman
larının katkısıyla toplanan döner sermaye gelirlerinin en az % 50'si (bilimsel araştırma projeleri için 
ayrılacak pay dahil) o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. 
Kalan kısmı ise üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde döner sermayenin 
bağlı bulunduğu birimde görevli öğretim elemanları ve aynı birimde görevli 14/7/1965 tarihli ve 
657 sayılı Kanuna tabi personel arasında paylaştırılır. Öğretim üyeleri ile Üniversitelerarası Kurul
ca önerilerek Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğ
retim elemanlarına döner sermayeden bir ayda ayrılacak payın tutarı bunların bir ayda alacakları ay
lık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, 
temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının iki katını, diğer öğretim elemanları için bir katını, 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanuna tabi personel için ise % 80'ini geçemez. İşin ve hizmetin 
özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, 
ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeli için % 80 oranı, ayrıca % 50'sine kadar ar
tırılabilir. Şu kadar ki, öğretim üyelerine mesai saati dışında döner sermayeye yaptıkları katkıların
dan dolayı ilave olarak ödenecek pay, almakta oldukları aylık (ek gösterge dahil), Ödenek (geliştir
me ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının üç 
katını geçemez." 

/ ' 

- 7 0 3 -



T.B.M.M. B:57 27 .3 .2003 0 : 5 

r) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fık
raları 1/4/2003 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanır: 

"Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden; o birimde görevli personele ek 
ödeme yapılabilir. Bir ayda yapılacak ek ödemenin tutan, tabip ve diş tabiplerinde bir ayda alacak
ları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı 
hariç) toplamının % 100'ünü, diğer personelde ise % 80'ini geçemez. 

Ancak uygulanacak oranlar; 

1) Vardiyalı çalışma sistemi uygulanan hastanelerde normal günlük çalışma saatleri dışında 
ikinci vardiyada yürütülen hizmetler kapsamında fiilen çalışılan günler için % 30'una, 

2) Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil ser
viste çalışan sağlık personeline (tabipler hariç, anestezi uzmanı ve asistanları dahil) % 50'sine, 

3) Serbest çalışmayan hastane başhekimlerine % 200'üne, 

Kadar fazlasıyla tespit edilebilir. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerin oran, usul ve esasları 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 

Sağlık Bakanlığı talep ve hizmet özelliklerini dikkate alarak eğitim hastaneleri ve en az 100 
yatağa sahip hastanelerde şef, şef yardımcısı ve uzmanlar tarafından acil vakalar hariç, saat 
16.00'dan sonra olmak üzere mesai saatleri dışında özel sağlık hizmetleri verebilir.Bu hizmetler
den elde edilen ücretler döner sermayeye gelir kaydedilir. Bu şekilde döner sermayeye kaydedilen 
gelirlerden bu hizmetlerde görev alacak personele yapılacak ek ödemelerin oranı, usul ve esasları 
ile hizmet ücret tarifesi Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 
Ancak, özel sağlık hizmetlerine iştirak eden personele bir ayda yapılacak ek ödeme tutarı, bu per
sonelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, tem
sil ve görev tazminatı hariç) toplamının serbest çalışan tabiplere % 100'ünü, serbest çalışmayan 
tabiplere % 300'ünü, bunlar dışında kalan sağlık personeli ve diğer personele ise % 20'sini 
geçemez." 

Döner sermaye işletmeleri; sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet 
sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanları ile karşılayamadıkları 
ihtiyaçlarının giderilmesi, kurumların eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi 
ve personele katkı payı olarak ödenmesi amacıyla Bakanlıkça yapılacak giderlere iştirak etmek için 
aylık gayri safı hasılattan tahsil edilen tutarın % l'ini Sağlık Bakanlığı Merkez Döner Sermaye Say
manlığı hesabına aktarırlar. Bu kaynaktan temin edilecek gelirlerin dağılım ve sarfına ilişkin kriter
leri belirlemeye Sağlık Bakanı yetkilidir. 

s) Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması 
amacıyla, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca pilot olarak belirlenecek azami on sağlık 
kurumunda 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci 
fıkraları 1/4/2003 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanır: 

"Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden o birimde görevli personele 
mesai içi veya dışı ayırımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin oranı ile usul ve esas
ları, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalış
maması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler, özellik arz eden riskli bölümlerde çalış
ma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belir
lenir. 
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Bu kapsamda elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek 
ödemenin tutan ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü 
tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının tabip ve diş tabiplerinden serbest 
çalışanlar için % 200'ünü, serbest çalışmayanlar için % 500'ünü, diğer personel için % 100'ünü 
geçemez." 

t) İlgili kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 1 
inci maddesindeki kanuni faiz oranı, 1/4/2003 tarihinden itibaren aylık % 2.5 olarak uygulanır. Ay 
kesirleri tama iblağ edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma 
bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır. 

u) 1. 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 ve 222 nci maddeleri uyarınca personele 
1/4/2003 tarihinden itibaren yapılacak ödemelerin usul, esas ve miktarlarını tespit etmeye Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

2. 4458 sayılı Kanunun 222 nci maddesinin (2) numaralı bendi 1/4/2003 tarihinden itibaren 
aşağıdaki şekilde uygulanır: 

"Bu şekilde tahsil edilen çalışma ücretinin % 50'si hak sahibi olan personele ödenir. Geri kalan 
% 50'lik miktarın % 40'ı Kurum ödemelerini yapan Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ak
tarılır. Aktarılan bu tutarları, münhasıran gümrük idaresinin ihtiyaçlarında (personel giderleri hariç) 
kullanılmak üzere bütçeye özel gelir ve Gümrük Müsteşarlığı bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak 
tertiplerine özel ödenek kaydetmeye, kaydedilen ödenekten yılı içinde harcanmayan miktarları er
tesi yıl bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Özel ödenek 
kaydedilen bu tutarlar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı kanun hükümleri hariç genel hükümler çer
çevesinde harcanır. 

1/4/2003 tarihinden önce tahsil edilen ve merkezdeki ilgili hesabın bakiyesinde bulunan tutar
lar, özel gelir ve özel ödenek kaydedilmeksizin münhasıran gümrük idaresinin ihtiyaçlarında (per
sonel gideri hariç ) bu tarihten önceki usul ve esaslar dahilinde harcanmaya devam edilir. 

3. 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde 
belirtilen hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 

v) 2003 yılı Şubat ayı gelirlerinin dağıtımından başlamak üzere 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "% 6" pay oranı"% 5" olarak uygulanır. 

y) 2003 yılı Şubat ayı gelirlerinin dağıtımından başlamak üzere 27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı 
Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ve halen "% 4.1" olarak uy
gulanan pay oranı"% 3.5", 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer 
alan "% 5" pay oranı"% 4.5" olarak uygulanır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 51 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin söz talebi vardır. 

Sayın Hamzaçebi, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; görüştüğümüz 51 inci madde, yürürlük ve yürütme maddelerinden önceki son mad
de ve bütçe kanununun en uzun maddesi. Okurken hepiniz fark ettiniz herhalde, en son (y) fıkrasına 
geldi; benzeri madde geçenki bütçe kanununda da var, orada (u) fıkrasında kalmıştı, bu dönem bir 
miktar daha fıkra ilave edilmiş, (y) fırkasına gelmiş, herhalde, bir dahaki yıl alfabeyi değiştirmemiz 
gerekecek; çünkü, (z) harfinden başka harfimiz yok! 
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Madde, Anayasaya aykırı çok sayıda hükmü taşıyor; bu, çok açık. Dönersermaye gelirlerin
den... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Hepsine de "Anayasaya aykırı" diyorsunuz!. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Aykırılığı burada belirtmek zorundayız. Ay

kırılığı, sizlerin, Genel Kurulun bilgisine sunmak zorundayız ki, hükümet, bu konuda yapacağı 
yasal düzenlemelerde, bunları dikkate alsın. O nedenle, aykırılığı sizlerin bilgisine sunuyoruz. 

MEHMET ALİ BULUT (Kahramanmaraş) - Gerçekten, hangi maddeler aykırı Anayasaya; öy
le bir şey yok. Biz de hukukçuyuz. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Demek ki, aynı hukuk kulvarında yetişmemişiz 
sayın milletvekilim. 

MEHMET ALİ BULUT (Kahramanmaraş) - Hangisi aykırı, onu söyleyin? 

BAŞKAN - Sayın Bulut, lütfen, hatibe müdahale etmeyiniz. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, bellibaşlılarını size sayacağım; siz de, 
Anayasa ve hukuk bilgilerinizi, bir kez daha gözden geçirme imkânını bulacaksınız tahmin 
ediyorum. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Bugüne kadar birçok kanun çıkardık, hepsi için bunu söylediniz!.. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Madem, konu açılmışken şunu ifade edeyim. Bu 
bütçe kanunlarında yer alan Anayasaya aykırı hükümlerin, ilgili yasasına taşınması için, Maliye 
Bakanlığının önceki hükümetler döneminde hazırlamış olduğu bir yasa tasarısı vardır, Genel 
Kurulun gündemine kadar gelmiştir, ancak, kadük olmuş, yasalaşmamıştır. Yani, bu maddelerin 
Anayasaya aykırı olduğunun Maliye Bakanlığı da farkındadır, bilincindedir. Tahmin ediyorum, şim
diki Maliye Bakanımız da bunun farkındadır ve bu yasayı Meclisin gündemine getirecektir. Ken
dileri, bunu, muhtelif vesilelerle, burada, Mecliste ifade etmişlerdir. 

Bağ-Kur primlerinden işsizlik sigortası primlerine kadar, döner sermaye hâsılatlarından 
kesilecek payların yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılmasına kadar, döner sermayelerden yapılacak 
ödemelere çeşitli sınırlar konulmasına kadar, çok geniş bir yelpazede, çok çeşitli maddeler var. Bun
ların belli başlılarına değineceğim zaman kısıtlığı nedeniyle. 

Maddenin (a) fıkrasının 5 numaralı bendiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ün
cü maddesi, 2003 yılında uygulanmayacak hükümler arasına alınmaktadır; bu, çok önemli bir 
düzenlemedir. Daha önce görüşülen 30 uncu maddeye paralel olarak, bu hüküm, ilk kez burada 
konulmuştur. 30 uncu madde, memur aylıklarında katsayı artışını düzenleyen maddedir. Bütçe 
kanununda her yıl bu olur. Devlet Memurları Kanununa göre, katsayının bütçe kanununda belirlen
mesi gerekiyor. 154 üncü maddenin 2003 yılında uygulanmayacak hükümler arasına alınması, bu 
maddede böyle bir hüküm ilk kez bu bütçe yasasında yer alıyor. 154 üncü maddenin birinci fıkrasın
da ne deniliyor: "Memur aylıklarında uygulanan katsayı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle 
genel bütçe kanunuyla tespit edilir." Birinci cümlesi bu. Fıkranın ikinci cümlesinde "malî yılın ikin
ci yarısında, memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve devletin malî imkânları göz 
önünde bulundurulmak suretiyle, Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer 
aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir" deniliyor. 

Neden, bu madde, uygulanmayacak hükümler arasına alınıyor? Bu madde yerinde kalabilir. 
Bakanlar Kurulu, Ülkedeki genel geçim şartlarını dikkate alacak, devletin malî imkânlarını dikkate 
alacak; bunları dikkate alarak, yılın ikinci yarısı için altışar aylık veya üçer aylık dönemler itibariy-
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le katsayı artışını belirleyecek. Bunun durmasında ne gibi bir mahzur var 657 sayılı Kanunda; hiç
bir mahzur yok. Neden uygulanmayacak hükümler arasına alınıyor? O halde, bir farklı niyet var 
burada; yani, ya bu katsayı artışını tespit ederken genel geçim şartlarını dikkate almayacaksınız ya 
da yılın ikinci altı ayının tamamı için bir artış vermeyeceksiniz. Hükümet bunun aksini söyleyebilir, 
Sayın Bakanımız aksini ifade edebilir; Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir, Bakanlar Kurulu bu yet
kiyi bu şekilde kullanabilir. Doğru, Bakanlar Kuruluna bu yetki verilmiştir; ama, yetkiyi çer
çeveleyen şu sınır, şu şartlar, o yetkide yoktur; yani, bunları dikkate almaksızın Bakanlar Kurulu 
belirleyebilir; bu yetkiyi alıyor. Bunları dikkate alarak da belirlemesi mümkün; ama, dikkate al
mayarak da belirleme yetkisini alıyor. Bunu, yılın ikinci yarısında göreceğiz; memur maaş aylık
larındaki artış oranının ne olacağını, daha doğrusu, yılın altı aylık dönemi için mi, daha kısıtlı bir 
dönem için mi ve geçim şartlarını dikkate alarak belirlenecek bir artış oranı olup olmayacağını, yılın 
ikinci yarısına girerken, Bakanlar Kurulunun alacağı kararda göreceğiz. 

Maddenin (v) ve (y) fıkraları, yine, özellikle yerel yönetimleri, belediyeleri ilgilendiren çok 
önemli fıkralar. Ne yapıyor (v) fıkrası; 2380 sayılı Kanuna göre, belediyelere, İller Bankası 
aracılığıyla vergi gelirlerinden verilmekte olan yüzde 6 oranındaki payı, yüzde 5'e indiriyor ve şubat 
ayı gelirlerinden başlayarak bu kesinti yapılacak; martta yapılacak kesinti, şubat ayı gelirlerinden 
yapılacaktır, orada başlayacak, yüzde 6 oranında bugüne kadar pay ayrılmaktayken, yüzde 5 oranın
da ayrılacaktır bu pay. 

Yine, maddenin (y) fıkrası, 3030 sayılı Kanuna göre, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir 
sınırları içerisinde tahsil edilen vergi gelirlerinden yüzde 4,1 oranında ayrılmakta olan payı, yüzde 
3,5'a indirmektedir. Hem büyükşehir belediyeleri hem de diğer belediyeler, vergi gelirlerinden al
makta olan payı daha az alacaktır. Bunun gerekçesi hükümet tarafından şu şekilde açıklanmak
tadır... Daha evvel, maddenin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında da bu düzen
lemeleri eleştirdik, kendimize göre çözümleri ve alternatifleri sunduk. Hükümetimizin açıklaması 
şu oldu: "Ek Emlak Vergisi getirilmektedir; ek Emlak Vergisiyle elde edilecek hâsılat belediyelere 
bırakılmaktadır. Buradan, ek Emlak Vergisiyle 650 trilyon liralık bir gelir planlanmıştır. Bu ek Em
lak Vergisiyle planlanan 650 trilyon liralık gelir belediyelere bırakılıyor; onun karşılığında da, biz, 
belediye paylarını buradan kesiyoruz." İlk bakışta, bu, doğru gibi gözükebilir; ama, gerçekte doğru 
değil. Siz, genel bütçenin dengesini kuruyorsunuz. Ben, belediyelere 650 trilyon lirayı bırakıyorum, 
belediyelere verilecek payı da İller Bankasından bu miktar kesiyorum... Hesap doğru. Siz, genel 
bütçe olarak hesabınızı tutturdunuz; ancak, belediyelerin hesabı tutmadı. Belediyelere dağıtılan bu 
pay, İller Bankasında nüfus esasına göre dağıtılmaktadır. Peki, belediyeler Emlak Vergisini hangi 
esasa göre tahsil ediyor; emlak vergi değerlerine göre. Şimdi, İstanbul'daki vergi değerleriyle, An-
kara'daki vergi değerleri ile Trabzon'un Pelitli Belediyesindeki veya Darıca Belediyesindeki vergi 
değerleri aynı mı; Kilis'in Polateli Belediyesindeki vergi değerleri aynı mı veya Hakkâri'nin veya 
Aksaray'ın vergi değerleri aynı mı; hayır, düşük. Türkiye'de 3 200'ü aşkın belediye var, bunun 2 
000'i belde belediyesidir. Belde belediyelerinde Emlak Vergisi hâsılatı yok denilecek kadar azdır, 
son derecek düşüktür; çünkü, emlak vergi değerleri düşüktür. Biz, ek Emlak Vergisini size 
bırakıyoruz, siz onu tahsil edin, ben de sizin payınızı yüzde 1 oranında kesiyorum demek, 
belediyelerin kaynaklarını kesmek demektir. Bunu, kesinlikle doğru bulmuyoruz. Hükümet, hem 
Hükümet Programında hem acil eylem planında "yerel yönetim reformu yapacağız; yerel yönetim 
reformu yaparken, yerel yönetimleri kaynak yönünden güçlendireceğiz" diyor. Evet, ilk uy
gulamasını burada görüyoruz. Bunu çok çeşitli vesilelerle söylüyorum, söylüyoruz, bütün arkadaş
lar söylüyor. Vergi reformu deniliyor; ama, getirilen düzenlemelerin, vergi reformuyla, vergiyi 
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tabana yaymayla bir ilgisi olmadığını söylüyoruz; büyük bir U dönüşü görüyoruz. Yine, burada bir 
U dönüşü!.. Yerel yönetimleri kaynak yönünden güçlendireceğiz iddiasında olan hükümet, buradaki 
kesintilerle, yerel yönetimlerin kaynaklarını keserek, onların vatandaşa sunacağı hizmetlerden 
tasarruf etmeye çalışmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, sürenize 1 dakika ilave ediyorum; lütfen, konuşmanızı tamam
lar mısınız. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 650 trilyon lira belediyelerin gelirlerinden kesil
mektedir, büyükşehir belediyelerinden yapılan kesinti 275 trilyon liradır. Büyükşehir belediyelerin
den yapılan kesintiyi telafi edecek tutarda da bir Emlak Vergisi hâsılatı büyükşehir belediyelerine 
bırakılıyor değildir. Büyükşehir belediyelerinin ve diğer belediyelerin vatandaşa sunacağı hizmet
ten tasarruf edilmeye çalışılmaktadır; bunu, kesinlikle, doğru bulmuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine, aynı örnekte, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi var. 
Bakın, Adapazarı Büyükşehir Belediyesinin, deprem nedeniyle... Daha önce yüzde 5 olan, bütün 
büyükşehir belediyelerinde yüzde 5 olan paylar, geçen yılın ocak ayında, 2002 yılının ocak ayında 
yüzde 4,1'e indirilmişti; bunun nedeni, büyükşehirlerde Emlak Vergisi 1 kat artırılmıştı, o Emlak 
Vergisi onlara bırakılmıştı önceki hükümet tarafından, karşılığında da, bu pay, yüzde 5'ten yüzde 
4,1'e indirilmişti; ancak, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi bundan hariç tutulmuştu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, uzmanlık alanınıza giriyor, güzel konuşuyorsunuz; ama, 
sözünüzü kesmek zorundayım. Son cümlenizi alabilir miyim. 

Buyurun... 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şahsım adına da söz talebim vardı; alabilir 
miyim?.. 

BAŞKAN - Sayın Koç'tan sonra, size, şahsınız adına söz vereceğim. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Peki, son cümlemi söyleyeyim, daha sonra... 

OĞUZ OYAN (İzmir) - Haluk Koç yer değiştirdi Sayın Başkan; Sayın Hamzaçebi, şahsı adına 
da konuşsun. 

BAŞKAN - Tamam. 

Buyurun, devam edin Sayın Hamzaçebi. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Anlayışınıza teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Adapazarı Büyükşehir Belediyesinin payı yüzde 5'te tutulmuştu. Deprem nedeniyle zaten 
tarumar olmuş bir kent; emlak vergi değeri denilen şey zaten yok, ek Emlak Vergisi yok; şimdi, o 
payda 4,5'e indiriliyor; yani, bu kadar ince hesaplarla Adapazarı Büyükşehir Belediyesinin de 
payını biraz daha keselim!.. Acaba, Adapazarı kendisini toparladı mı?! Sizlerin takdirine 
sunuyorum. 

51 inci madde o kadar geniş ki, şimdi, gelen önergelerden anlıyoruz ki, bu maddeye birçok 
önerge daha ilave edilecek. Belki (z) bendi de böylece doldurulmuş olacak tahmin ediyorum, (z) 
bendi dolacağı için, diğer önergeleri de başka bentler, başka fıkralar olarak eklemeye çalışacak 
Hükümet ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna mensup arkadaşlarımız. 
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Değerli arkadaşlar, görüşülecek olan bir önerge; Özelleştirme Yasasında değişiklik içeriyor. 
Özelleştirme Yasasındaki değişikliğin bu bütçe yasasıyla nasıl bir ilgisi vardır? Bu bütçe yasasına, 
hangi mantıkla, hangi düşünceyle bunu koyacağız? Efendim, bakanlık sayısını azalttık, o nedenle, 
yeni bir düzenleme ihtiyacı duyduk... Bunu ilgili yasasında yapalım, 4046 sayılı Yasaya bir değişik
lik teklifi gelir, görüşülür, tartışılır ve yasalaşır. 

Bakın, Plan ve Bütçe Komisyonunda ek vergiler görüşüldü; yarın, yeni vergi tasarısı 
görüşülecek; pazartesi, bakanlıkların birleştirilmesine ilişkin yasa tasarısı görüşülecek; eğer, çok 
acele ediliyorsa, yine, Özelleştirme Yasasında bir değişiklik teklifi olarak veya tasarısı olarak 
getirilir, burada görüşülür; yani, bu aceleyi anlamak mümkün değildir. 

Yine, bu Özelleştirme Yasasıyla ilgili, yapılmak istenilen farklı bir değişiklik daha var. Bu, 
sadece, bakanlık sayısındaki azalmaya paralel olarak, o örgütlenmeyi, o yapılanmayı değiştiren bir 
düzenleme değil. Bakın, önergede özelleştirme uygulamaları sonucu, alıcılarla yapılan satış sözleş
melerinde yer alan malî yükümlülükleri, ortaya çıkan malî ve ekonomik zorunlu sebeplerin varlığı 
halinde, gerektiğinde yeniden düzenlemeye karar vermek, kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen iş
leri karara bağlamak özelleştirme İdaresinin görevi olarak sayılıyor, özelleştirme İdaresi Yasasın
daki çok temel bir anlayışı, bütçe yasasında, bu gece yarısı, sabaha karşı görüşmeleri sırasında, bu 
önergeyle değiştirmeyi anlamak mümkün değildir; özelleştirmenin kendi sistemi vardır. 

Burada, hakikaten, bir değişiklik ihtiyacı var ise, hükümet bu ihtiyacı duyuyor ise, bunu getirir, 
tartışırız. Sabaha karşı; bunu, burada görüşmeden, tartışmadan, içimize sindirmeden kabul etmeyi 
doğru bulmuyorum arkadaşlar. Sizlerin, bu konuyu en iyi şekilde tartacağınıza, değerlen
direceğinize inanıyorum. 

Şimdi, ortaya çıkan malî ve ekonomik sebeplerin varlığı halinde, bu şartları, gerektiğinde 
yeniden düzenlemeye karar vermek; ister istemez, insanın aklına bazı sorular geliyor. 

özelleştirme İdaresi, Başbakanlığa bağlı idi, bir Başbakan yardımcısına bağlı idi; bir de Maliye 
Bakanlığına bağlandı. Bağlanabilir; hükümetin takdiridir; ama, bu bağlantıyı yaparken, bir yanda, 
Özelleştirme Yasasında, onun esaslarında, çok temel bir değişiklik yapıyoruz ve bunu, gece yarısı, 
sabaha karşı, hiç tartışmadan, esasına girmeden görüşeceğiz, belki kabul edeceğiz; bilmiyorum, 
nasıl oy vereceksiniz! Bunları, kesinlikle doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. 

Saydam devlet, bütün tasarruflarını, bütün düşüncelerini, ilgili süreçlere sokan, orada tartışan, on
dan sonra yasalaştıran devlettir; bize bu yakışır. Saydamlık, artık, 21 inci Yüzyılın kavramı, herkesin kav
ramı. Bizim de programımızda vardı, Adalet ve Kalkınma Partisinin de programında vardı; ama, gelen 
uygulamalarda görüyoruz ki, bu kavrama oldukça uzak düşmüşsünüz; bunu, üzülerek görüyorum. 

Sigorta primlerinden ruhsatsız yapılara elektrik bağlanmasına kadar birçok madde daha var. 
Bunların hepsi birer ihtiyaç olabilir -bu önergeleri söylüyorum- ama, hepsi getirilir, tartışılır, 
konuşulur, ondan sonra, eğer, yasalaşması gerekiyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi buna... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, 57 nci Birleşimde her konuşmacı için, 1 dakika eksüre vermiş
tim. Siz, ikinci konuşmayı şahsınız adına yaptınız; 1 dakikalık süreyi, size de ilave ediyorum. 

Buyurun. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Zaten, konuşmamı bitirmiştim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar 

sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum. 

Şahsı adına ikinci konuşma, Samsun Milletvekili Haluk Koç'a aittir; buyurun. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan,değerli milletvekilleri; hepinize erken günaydın 
diyerek, üniversitelerle ilgili çok kısa bir konuda, yine, dikkatinizi çekmek istiyorum. Aslında, bu 
51 inci madde ayrı bir kanun tasarısı olabilecek kadar geniş özellikler taşıyor. Her bir bendi, her bir 
fıkrası ayrı ayrı tartışılması gereken hususlar içeriyor. Ben (o), (p) ve (r) bentlerinde birtakım özel
liklere değinmek ve dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu bentlerle, öğretim üyelerine mesai saati dışında dönersermayeye yap
tıkları katkılardan dolayı ödenecek payın 3 katla sınırlandırılması getirilmektedir. Bu uygulama, öğ
retim üyelerinin paylarını azalttığı gibi, başta vergi gelirleri olmak üzere, dönersermaye bütçelerin
de de önemli ölçüde gelir kaybına yol açacaktır. Dönersermayeye mesai dışı çalışmasıyla ilgili bir 
örnek vereyim, kolay anlaşılabilmesi için: 100 000 000 liralık gelir sağlayan bir öğretim üyesinin 
aldığı bu miktardaki ücretinden kesilen kurum payı yüzde 50 -buna, bilimsel araştırma projeleri de 
dahil-. Hazine payı yüzde 15 ve diğer vergilerden sonra eline 21 000 000 lira geçmektedir. Oysa, bu 
çalışma kamuya 30 000 000 liralık bir vergi geliri ve üniversiteye de 30 000 000 Türk Lira, elimiz
deki yeni tasarıya göre 50 000 000 Türk Lirası sağlamaktadır. Ayrıca, dolaylı olarak da yaptığı işle 
ilgili olarak birçok kişi ve sistemin çalışmasını temin ederek, üretimi artırarak ek katkı sağlamak
tadır. Tüm Türkiye'deki üniversite hastaneleri gözönüne alındığında, yıllık toplam kayıp 30-40 tril
yon lira civarında olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu yaklaşımın bir başka sakıncası, 51 inci maddenin bu bölümü bu şekil
de kabul edilirse... Sayın Bakanım; burada, gelecek sene de bu şekilde bir bütçe hazırlama 
durumunda kalırsanız, o zaman, geriye dönüp, bu kalemi zabıtlardan çıkarıp tekrar konuşmak müm
kün olabilir. Bakın, bu yaklaşım, üniversitelerde tam gün hizmet verme yerine, kısmî statüde çalış
mayı cazip hale getirecektir. 

Hükümet Programını eleştirirken, sağlık ve dış politika konularında görev almıştım. Sağlık kıs
mında tam gün çalışmanın mutlaka Türkiye'de sağlık sorunlarının halledilebilmesi için özendiril
mesi gerektiğini ifade etmiştim. Şimdi burada, biz, üniversitelerde bütün verimi, eğitimin kalitesini 
de düşürecek şekilde, yarı çalışma düzenini teşvik ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu da muayenehanelerde malî kontrolü tam yapılamayan sağlık hizmet
leri verilmesine ve bu amaçlara kamu hastanelerinin alet edilmesine ve devletin vergi, kurumların 
da hisselerine düşen payın kaybına yol açacaktır. Bu nokta da göz önüne alınacak olursa, beklen
tinin tam aksine, senelik kamu kaybı 300-400 trilyon lira civarında olacaktır. 

Tasarıyla, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan hekimler için yüzde 300'e; hatta, pilot 
uygulamalarda yüzde 500'e varan dönersermaye ödenmesi planlanmış bulunmaktadır. Bu hekim 
grubunda, hastane payı alınmıyor olması dikkat çekicidir. Bu uygulamayla, üniversite hastanelerin
deki hekimler biraz mağdur edilmektedir; açıkçası bu. 

Değerli arkadaşlarım, doğal olarak, bu durum, yani, kamuda tam gün çalışmasından vazgeçen, 
part-time dediğimiz çalışma statüsüne geçen öğretim üye sayısının artması düşük kaliteli hizmeti, 
düşük eğitim kalitesini, hastayla uğraşan tıp fakültelerinde bilhassa yüksek komplikasyon oranını, 
uzayan yatış sürelerini, gereksiz tetkik ve yanlış tedavi olaylarını; dolayısıyla, yüksek maliyeti de 
ayrıca artıracak bir unsurdur. Bu nedenle, üniversite hastaneleri başta olmak üzere, tüm kamu has
tanelerinden özel hizmet talep eden hastaların ihtiyaçlarını karşılamanın yolları tıkanmamalıdır; tam 
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aksine, hekimleri ve öğretim üyelerini tam gün üniversitede çalışması ve dönersermaye üzerinden 
•gelir temin etmeyi malî açıdan özendirecek tedbirler mutlaka alınmalıdır diyorum. Sayın 
Bakanımız, burada -belki kayıtlara geçer- ve gelecek seneki bütçede, bu konuda, bu senenin uy
gulamaları da göz önüne alınarak daha yapıcı girişimlerde bulunulabilir. 

Değerli arkadaşlarım, gerek iktidar partisi tarafından, gerekse bizim tarafımızdan 7 tane öner
ge verilmiş durumda. Bir konu vardı burada; ben, hepinizin huzurunda, bu saatte, Sağlık Bakanı 
Sayın Akdağ'a teşekkür etmek istiyorum; çünkü, burada, ek gelir bakımından, yoğun bakım, 
doğumhane, yeni doğan sütçocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık per
soneline birtakım ek ödemeler getiriliyordu. Türkiye'de, bu çalışılan yerlerin yoğunluğunda, belki, 
çok daha fazla iş yoğunluğu olan yeni bir çalışma alanı daha var. Bunlar da -belki, çeşitli has
talarınız olmuştur- büyük hastanelerimizde, kemik iliği transplantasyonu dediğimiz, kemik iliği 
nakli üniteleridir. Türkiye'de, Anadolu'daki üniversite hastanelerinde de gittikçe artıyor bunlar. 
Buradaki sağlık personeli, o gencecik kızlarımız, yirmidört saat boyunca, ölüm ve kalım arasında 
olan hastalarla ve yakınlarıyla korkunç bir savaş, bir mesai veriyorlar. Sayın Sağlık Bakanımıza 
bunu ilettiğimiz zaman, haklı buldular. Önerge sayısı dolduğu için, ben vermemiştim, belki de 
hayırlı oldu; çünkü, iktidar partisinden gelen bütün önergelere bir otomatik negatif davranış söz 
konusu. Bu şekilde, bu insanların da hakkını yememiş olduk. Buraya eklenecek, inşallah kabul 
edilecek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koç, izninizle sürenize 1 dakika ilave ediyorum; buyurun. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bu insanlara da, hakkı olan bu tazminatı bir miktar verme 

durumunda kalacağız. 
Değerli arkadaşlarım, bir ufak nokta; bu, yine, (o) maddesinde, burada ifade edilen, dönerser

maye paylarının, bakın, daha ödenmemiş, kesilmiş faturalar üzerinden, her ayın 20'sine kadar 
yatırılan faturalar üzerinden yüzde 9 olan kesenek, burada, yüzde 15'e çıkarılmış durumda. Şimdi, 
çok açık; daha bunlar tahsil edilmeden ve bu tip dönersermaye kuruluşlarının trilyonlarca lira 
alacağı olmasına rağmen, alma şansları da gittikçe daralmasın rağmen ekonomik koşullardan, daha 
tahsil edemedikleri paranın yüzde 20'sini de, tekrar, Maliye Bakanlığına yüzde 15'lik bir oranda 
yatırmak durumundalar. Bunun artırılması ve azaltılması da Sayın Maliye Bakanımızın yetkisinde. 
Umarım, bunları rahatlatacak bir azaltmaya da uygulamaları içinde gidilir. 

Dikkatiniz için teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Koç, tahsilden sonra alıyoruz; 

değişti o. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş, 2'si hükümete, 7'si millletvekillerine ait 9 adet 

önerge vardır. 
Önergeleri sırasıyla okutacağım; sonra, aykırılık derecesine göre, gerekçesiyle birlikte okutup 

işleme alacağım; buyurun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesinin (ı) bendinden 
sonra gelmek üzere, aşağıda yer alan (i) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
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"i) 26.3.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı 
Kanunun; 

1.- 3 üncü maddesinin birinci fıkrası "Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği dört 
bakandan oluşan özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurul, üyelerin tamamının 
katılımıyla toplanır ve kararları oybirliğiyle alır. Kurulun sekretarya hizmetleri Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca yürütülür." olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasının (i) bendi "Özelleştirme uy
gulamaları sonucu alıcılarla yapılan satış sözleşmelerinde yer alan malî yükümlülükleri, ortaya 
çıkan malî veya ekonomik zorunlu sebeplerin varlığı halinde gerektiğinde yeniden düzenlemeye 
karar vermek; kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak "olarak, 

2.- 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ikinci cümlesi "Başbakan bu kanunla ilgili yetkilerini 
görevlendireceği bir bakan vasıtasıyla kullanabilir." olarak uygulanır. 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum... 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, bu okunan önergeyle ilgili usul hakkında konuşmak is

tiyorum. Bu önergenin veriliş biçimi usule aykırıdır. 
BAŞKAN - Sayın Oyan; mevzuatımızda şu anki görüşmelerle ilgili olarak böyle bir usul yok: 

Sadece, önce okutacağım, sonra gerekçelerini okutacağım ve işleme alacağım. 

OĞUZ OYAN (İzmir) - Hayır, efendim; 63 üncü maddeye göre, bu hak benimdir, bu önerge iş
leme alınamaz; bu önerge, usule uygun olarak verilmemiştir. O nedenle, bunu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Hocam, şu anda arkadaşlarımla da görüştüm, bu husustaki konu net ve açık. 
Onun için, üzülerek, size söz veremeyeceğim; kusura bakmayın. 

Evet, ikinci önergeyi okutuyorum... 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, bir usul hatası daha yapıyorsunuz; lütfen, burada, bu 

hatayı yapmayın... 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının "kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler" baş
lıklı 51 inci maddesinin (m) bendine aşağıdaki paragrafların eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Faruk Çelik Fehmi Öztunç 

Ankara Bursa Hakkâri 

Ali Temür Cahit Can Recep Koral 
Giresun Sinop İstanbul 

"2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenmesi gereken 1.4.2003 
ile 31.3.2004 tarihleri arasında sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylıkların hesabına 
esas gelir basamaklarını ve biına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

"17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanuna göre 1.4.2003 ile 31.3.2004 tarihleri arasında alınacak 
prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırını ve buna ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca belirlenecek alt sınır 
1.4.2004 tarihinden itibaren 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrasına göre artırılır. 

Bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren 506 sayılı Kanunun 
96 ncı maddesi uyarınca bağlanmış gelir ve aylıklar, yukarıdaki fıkraya göre belirlenen alt sınır 
üzerinden hesaplanır." 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının "kısmen veya tamamen uygulan
mayacak hükümler" başlıklı 51 inci maddesine aşağıdaki (ö) bendinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Eyüp Fatsa Mahfuz Güler Ünal Kaçır 

Ordu Bingöl İstanbul 

Sabri Varan Recep Koral Cahit Can 

Gümüşhane İstanbul Sinop 

ö) Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara belediyelerce yol, su, kanalizasyon, doğal-
gaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili 
yönetmelikler doğrultusunda fennî gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar geçici 
olarak elektrik bağlanabilir. Bu madde kapsamında elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak 
teşkil etmez." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesinin (p) bendinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Osman Coşkunoğlu Yakup Kepenek Enver Öktem 

Uşak Ankara İzmir 
Atilla Emek Kemal Sağ 

Antalya Adana 

p) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (a) bendinin dördüncü fıkrası 
1.4.2003 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanır. 

"Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümüyle ile ilgili öğretim 
elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yüzde 30'u tıp fakülteleri döner 
sermayelerinde, en az yüzde 50'si (bilimsel araştırma projeleri için ayrılacak pay dahil) o kuruluş 
veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Kalan kısmı ise üniversite yönetim 
kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde görevli 
elemanları ve aynı birimde görevli 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanuna tabi personel arasında 
paylaştırılır." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesinin (p) bendinde 
yer alan "ameliyathane" ibaresinden sonra gelmek üzere"..,kemik iliği nakil ünitesi..." ibaresinin ve 
aynı maddenin (r) bendinin (2) numaralı alt bendindeki "ameliyathane" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "..,kemik iliği nakil ünitesi..." ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Recep Akdağ 

Sağlık Bakanı 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesinin (r) bendinin 
son fıkrasının madde metninden çıkarılarak (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (ş) 
bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Erdoğan Özegen 

Ankara Ordu Niğde 

Mehmet Soydan Tevfık Ziyaeddin Akbulut Muzaffer Gülyurt 

Hatay Tekirdağ Erzurum 

"ş) 1.4.2003 tarihinden geçerli olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işlet
meleri; sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, 
sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçlarının giderilmesi, 
eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve Bakanlık merkez teşkilatında görev 
yapan 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanuna tabi personele ek ödemede bulunulması amacıyla 
Bakanlıkça yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayri safî hâsılattan tahsil edilen tutarın yüz
de l'ini Sağlık Bakanlığı Merkez Döner Sermaye Saymanlığı hesabına aktarırlar. Bu hesapta top
lanacak tutarların dağılım ve sarfına ilişkin kriterler ile personele yapılacak ek ödemelerin oran, 
usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesinin sonuna 

aşağıda yer alan (z) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Fatsa Ergün Dağcıoğlu Ümmet Kandoğan 
Ordu Tokat Denizli 

Fahri Keskin Sabri Varan 

Eskişehir Gümüşhane 
"z) 24.2.2003 tarihli ve 4811 sayılı Kanunun; 
1- 2 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan "Şubat 2003 ayının son günü" ibaresi 

"Mayıs 2003 ayının son günü" olarak "bu vergiler de (1) numaralı fıkranın (a) bendi hükmü ile 
belirlenen sürelerde dokuz eşit taksitte" ibaresi "bu vergiler de ilk taksiti Haziran 2003 ayından baş
lamak üzere 24 ayda ve 24 eşit taksitte" olarak, "müteakip bu vergiler de (1) numaralı fıkrada belir
lenen taksit sürelerinde" ibaresi "müteakip bu vergiler de bu fıkrada belirlenen taksit sürelerinde" 
olarak, 2.21 inci maddesinde yer alan "bu Kanunda belirlenen başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 
bir aya kadar uzatmaya" ibaresi "bu Kanunda belirlenen başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 
21.4.2003 günü mesai bitimine kadar uzatmaya" olarak, 

uygulanır." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesinin (a) fıkrasının 

5 numaralı bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Oğuz Oyan Muhsin Koçyiğit Mehmet Akif Hamzaçebi 
İzmir Diyarbakır Trabzon 

Mustafa Özyurt Atilla Emek Ali Rıza Gülçiçek 
Bursa Antalya İstanbul 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Malatya 

BAŞKAN - Okutacağım son önerge, en aykırı önerge olup; okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesinin (v) ve (y) 
bentlerinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Atilla Emek Muhsin Koçyiğit Mehmet Akif Hamzaçebi 
Antalya Diyarbakır Trabzon 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Mustafa Özyurt Oğuz Oyan 
Malatya Bursa İzmir 

BAŞKAN - Sayın Oyan, yerinizden açıklama yapar mısınız. 

OĞUZ OYAN (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şimdi, efendim, burada 2 önerge verilmiştir, 7 önergeden sonra; bunlar hükümet imzasıyla 

verilmiştir. 
Değişiklik önergelerinin nasıl verileceği konusunda 87 nci madde hükmü çok açık. "Bir mad

denin değiştirilmesi, metne ek veya geçici madde eklenmesi hakkında, milletvekilleri, esas komis
yon veya Hükümet değişiklik önergeleri verebilir" deniyor. Ancak, ikinci paragrafta da, "değişiklik 
önergeleri kanun tasarı veya tekliflerinin basılıp dağıtılmasından itibaren Başkanlığa verilebilir. An
cak, tasarı veya teklifin görüşülmesine başlandıktan sonra verilecek değişiklik önergelerinde en az 
beş milletvekilinin imzası bulunmadıkça önerge işleme konulamaz" deniyor. 

Şimdi, tasarı görüşülmeden önce, hükümet, yukarıda, birinci fıkrada sayıldığı gibi, hükümet 
olarak tek imzayla önerge verebilir; fakat, tasarı veya teklif görüşülmeye başlandıktan sonra, 
inisiyatif milletvekillerine, yasama organına geçmektedir ve orada "en az beş milletvekilinin imzası 
bulunması" şartı vardır. Dolayısıyla, önerge işleme konulamaz. Buna benzer başka önergeler varsa 
-ki, öyle olduğu anlaşılıyor- bunlar, işleme konulamaz. 

Bu vesileyle, şunu da belirtmek istiyorum: Eğer, bu metinde değişiklik yapmak istiyorsa 
hükümet, 88 inci madde hükmü açıktır; hükümet, bunun komisyona geri verilmesini -bir defaya 
mahsus- isteyebilir ve bunu tekrar önümüze getirebilir, cumartesi günü bunu yapabilir. 

Son bir nokta: Burada, bu değişiklik önergeleri -bundan önceki maddelerde de- ne yazık ki, 
madde görüşülmesi sırasında ya da hemen bir önceki maddede önümüze gelmektedir. Oysa, 87 nci 
madde hükmü çok açıktır, okuyorum: "Başkan, değişiklik önergesi hakkında komisyona ve grup
lara derhal bilgi verir." 

Sabahtan beri burada konuştuğumuz önergelerin çoğu, çok erken saatlerde verilmiş olmasına 
rağmen, bunlar, gruplara, ne yazık ki, madde görüşmeleri sırasında ya da hemen öncesinde veril
miştir. Dolayısıyla, biz, Başkanlığı ve buradaki Meclis bürokrasisini biraz daha titiz, dikkatli dav
ranmaya davet etmek istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
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SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yanlışlık yok orada. 

BAŞKAN - Sayın Oyan, burada izafe ettiğiniz husus, milletvekilleriyle ilgili olan hususlar için 
doğrudur; ama, üstteki ifade de açık: "Esas komisyon veya hükümet değişiklik önergeleri verebilir" 
ifadesi yer alıyor Sayın Başkan. 

OĞUZ OYAN (İzmir) - 87 nci maddenin ikinci fıkrasını tekrar okuyun Sayın Başkan... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Müzakere başladıktan sonra!.. 

BAŞKAN - Zaman konusunda, o husustaki ifadenizi, Başkanlık, daha titiz olarak yerine 
getirecektir, diğer arkadaşlarla birlikte. 

Sayın Oyan, bu hususta, şu anda -ben, size teşekkür ediyorum- yapılacak işlem, en aykırı öner
geden başlamak üzere, önergeleri işleme koymak olacaktır. 

OĞUZ OYAN (İzmir) - Efendim, 87 nci maddenin ikinci fıkrası çok açık... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - İçtüzüğe aykırı işlem yapıyorsunuz. 

OĞUZ OYAN (İzmir) - Usule aykırı bir işlem yapılıyor. 

BAŞKAN - Önergenin gerekçesini okutuyorum... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Yakışmadı, çok ayıp oldu!.. 

OĞUZ OYAN (İzmir) - Yani, bir defa delmekle bir şey olmaz mı diyorsunuz Sayın Başkan?! 

BAŞKAN - En aykırı önergenin gerekçesini okutuyorum: 

Gerekçe: 

Anılan hükümler, vergi gelirleri üzerinden ilgili yasalar uyarınca yerel yönetimlere ayrılan pay
ların 2003 yılında azaltılmasını öngörmektedir. 

Bu hükümlerin tasarıda yer alması, Anayasanın 161 inci maddesine aykırıdır. Ayrıca, mad
denin bu şekliyle yasalaşması halinde, özellikle emlak vergi değerlerinin düşük olduğu bütün 
belediyeler ile belde belediyeleri kaynak sıkıntısı içerisine girecektir. Aynı şekilde, büyükşehir 
belediyeleri de bu düzenlemeden olumsuz etkilenecektir. Sonuçta, belediye sınırları içerisinde 
yaşayan vatandaşlarımıza sunulan hizmetler olumsuz etkilenecektir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katılmadığı öner
geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesinin (a) fıkrasının 
5 numaralı bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Oyan 
(İzmir) 

ve arkadaşları 

- 7 1 6 -



T.B.M.M. B:57 27.3.2003 0 : 5 

Gerekçe: 
Tasarının 51 inci maddesi, 2003 malî yılında kısmen veya tamamen uygulanmayacak hüküm

leri düzenlemektedir. Söz konusu 5 numaralı bentle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
memur aylıklarında katsayı ve artışlara ilişkin hükümleri kapsayan 154 üncü maddesinin birinci fık
rasının 2003 yılında uygulanmaması öngörülmektedir. 

Bu hüküm, Anayasanın "bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm 
konulamaz" şeklindeki 161 inci maddesinin son fıkrası hükmüne aykırıdır. Anayasaya aykırı düzen
lemenin madde metninden çıkarılması önerilmektedir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katılmadığı öner

geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesine (ı) bendinden 

sonra gelmek üzere, aşağıda yer alan (i) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Kemal Unakıtan 
Maliye Bakanı 

"i) 26.3.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı 
Kanunun; 

1.- 3 üncü maddesinin birinci fıkrası "Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği dört 
bakandan oluşan Özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurul, üyelerin tamamının 
katılımıyla toplanır ve kararları oybirliğiyle alır. Kurulun sekretarya hizmetleri Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca yürütülür." olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasının (i) bendi "Özelleştirme uy
gulamaları sonucu alıcılarla yapılan satış sözleşmelerinde yer alan malî yükümlülükleri, ortaya 
çıkan malî veya ekonomik zorunlu sebeplerin varlığı halinde gerektiğinde yeniden düzenlemeye 
karar vermek; kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak"olarak, 

2.- 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ikinci cümlesi "Başbakan bu kanunla ilgili yetkilerini 
görevlendireceği bir bakan vasıtasıyla kullanabilir." olarak uygulanır." 

Gerekçe: 
59 uncu hükümetle birlikte devlet bakanlarının sayısı azaltılmış olduğundan, Kurulun yapısının 

yeniden oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 4046 sayılı Kanuna göre, Başbakanın, bu 
kanunla ilgili yetkilerini, görevlendireceği, özelleştirmeden sorumlu bir Devlet Bakanı yerine bir 
bakan vasıtasıyla kullanabilmesine imkân sağlanmaktadır, öte yandan, özelleştirme uygulamaların
dan doğan malî yükümlülüklerini yerine getirmekte zorluğa düşen alıcıların, ortaya çıkan malî veya 
ekonomik zorunlu sebeplerin varlığı halinde, söz konusu yükümlülüklerini, Kurulun gerek görmesi 
durumunda yeniden düzenlemesi ve yapılandırması suretiyle ödeme kolaylığı yönünde karar ver
mesi imkânı sağlanmaktadır. 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının "kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler" baş

lıklı 51 inci maddesinin (m) bendine aşağıdaki paragrafların eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz 

(Ankara) 
ve arkadaşları 

"2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenmesi gereken 1.4.2003 
ile 31.3.2004 tarihleri arasında sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylıkların hesabına 
esas gelir basamaklarını ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

"17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanuna göre 1.4.2003 ile 31.3.2004 tarihleri arasında alınacak 
prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırını ve buna ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca belirlenecek alt sınır 
1.4.2004 tarihinden itibaren 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrasına göre artırılır. 

Bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren 506 sayılı Kanunun 
96 ncı maddesi uyarınca bağlanmış gelir ve aylıklar, yukarıdaki fıkraya göre belirlenen alt sınır 
üzerinden hesaplanır." 

Gerekçe: 
4447 sayılı Yasa gereğince sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylıklarının 

hesabında uygulanan yirmidört basamaklı gelir tablosunda yer alan gelir basamakları, her yıl nisan 
ayında, ilk olarak, bir önceki yılın aralık ayı ile ondan önceki yılın aralık ayına göre, Devlet İstatis
tik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yılı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki 
değişim oranı kadar, ikinci olarak, bir önceki yılın gayri safi yurtiçi hâsıla sabit fiyatlarla gelişimi 
hızları kadar artırılarak belirlenmek zorundadır. 

Ancak, ekonomik gelişmelerdeki olumsuz değişiklikler, olağanüstü şartlar nedeniyle, önerilen 
maddeyle 1.4.2003-31.3.2004 tarihleri arasında uygulanacak gelir basamaklarını belirleme yetkisi 
Bakanlar Kuruluna bırakılmaktadır. 

Öte yandan, 506 sayılı Kanuna göre, prime esas kazançların alt sınırının, ekonomik koşullar 
dikkate alınarak Bakanlar Kurulunca belirlenmesine imkân sağlanacaktır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının "kısmen veya tamamen uygulan
mayacak hükümler" başlıklı 51 inci maddesine aşağıdaki (ö) bendinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Eyüp Fatsa 
(Ordu) 

ve arkadaştan 

"ö) Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara belediyelerce yol, su kanalizasyon, doğal-
gaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili 
yönetmelikler doğrultusunda fennî gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar geçici 
olarak elektrik bağlanabilir. Bu madde kapsamında elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak 
teşkil etmez." 

Gerekçe: 

3194 sayılı İmar Kanununun 31 inci maddesinde "kullanma izni verilmeyen veya alınmayan 
yapılar, izin alınıncaya kadar elektrik, su, kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden fay
dalanamaz" hükmüyle, elektrik hizmeti, su, kanalizasyon gibi belediye altyapı hizmeti olarak 
mütalaa edilmiştir. 

İmar Kanunu, genel olarak, yerleşim birimlerindeki yapılaşmaya ilişkin hükümler içermekte ve 
Kanunda, yerel yönetimlerin altyapı hizmetlerini götürme ve denetleme görevlerine ilişkin düzen
lemeler yer almaktadır. Elektrik dağıtım hizmetlerinin belediyelere ait olduğu 1982 yılı öncesinde, 
elektrik hizmetinin de su ve kanalizasyon gibi bir altyapı hizmeti olarak değerlendirilmesi sonucu, 
Kanunun 31 inci maddesinde kayıtlamaya tabi tutulmuştur. Oysa, bugün için elektrik dağıtımının 
belediyelerin altyapı faaliyetleriyle bir ilgisi olmayıp, aynı kapsamda mütalaa edilmesi olanaksızdır. 

Halen ülke genelinde iskân ruhsatı almamış çok sayıda yapı bulunmakta ve bu yapıların sayısı, 
özellikle büyük kentlerimizde çok süratli ve yaygın bir şekilde artmaktadır. Bu yerleşim sakinleri 
genelde elektrik şebekelerinin yakınında olup, yasal abone yapılarak elektrik almadıkları için, 
hemen hemen tamamı kaçak olarak elektrik kullanmaktadır. Sürekli kontroller sonucu kaçak elek
trik kullandığı tespit edilenlere yasal işlemler uygulanmakta ise de, kontrolleri müteakip kaçak elek
trik kullanımı tekrar gerçekleşmektedir. Ayrıca, bu tür yapılarda yaşayanlar, ekonomik güçlerinin 
elverdiği ölçüde temin ettikleri tüm elektrik cihazlarının tüm ihtiyacı olan elektrik enerjisini, kaçak 
olarak, sağlıksız ve tekniğine uygun olmayan şebekelerden almaktadır. Bu durum da norma! 
abonelerin sağlıklı elektrik enerjisi alamamasına, kaçak elektrik kullananların da can ve mal kay
bına sebebiyet verebilmektedir. 

İskân ruhsatı almamış yapı sahiplerinin abone olma talepleri yasal engel nedeniyle kar-
şılanamamaktadır. Bu durumda, ülke genelindeki küçümsenemeyecek ölçülerde enerji kaybı ile 
yine büyük boyutlarda finansman kaybı meydana gelmektedir. 

Önerge, bu sakıncaların önlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesinin (p) bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Osman Coşkunoğlu 
(Uşak) 

ve arkadaşları 

p) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (a) bendinin dördüncü fıkrası 
1.4.2003 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanır. 

"Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümüyle ilgili öğretim eleman
larının katkısıyla toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yüzde 30'u tıp fakülteleri döner ser
mayelerinde, en az yüzde 50'si (bilimsel araştırma projeleri için ayrılacak pay dahil) o kuruluş veya 
birimin araç, gereç, araştırma veya diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Kalan kısmı ise, üniversite yönetim 
kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde görevli 
elemanları ve aynı birimde görevli 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanuna tabi personel arasında 
paylaştırılır." 

OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Gerekçeyi açıklamak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum şu anda sayın milletvekilim. 

OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Gerekçe okunmadan önce, açıklamak için söz istiyorum. 

OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, gerekçe okunmadı; arkadaşımız, gerekçeyi açıklamak 
istiyor. 

BAŞKAN - Şu andaki İçtüzük buna müsait değil. 

Gerekçeyi okutuyorum: 

Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin ken
di olanaklarıyla yarattıkları kaynakları kendi amaçlarına yönelik hizmetleri daha iyi yapmaları için 
kullanmaları amaçlanmaktadır. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - "Ben yaptım oldu" biçiminde yönetilmez ki Meclis! 

OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Sayın Başkan, gerekçeyi okutmadan söz istemiştim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilim, Anayasanın 162 nci maddesi gayet açık: "Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, bakanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkında 
düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişiklik 
önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur." 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 
bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katılmadığı öner

geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesinin (p) bendinde 

yer alan "ameliyathane" ibaresinden sonra gelmek üzere "..,kemik iliği nakil ünitesi..." ibaresinin ve 
aynı maddenin ( r ) bendinin (2) numaralı alt bendindeki "ameliyathane" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "..,kemik iliği nakil ünitesi..." ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Recep Akdağ 
Sağlık Bakanı 

Gerekçe: 
4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamındaki sağlık kurumlarında 

çalışan personel ile 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanuna tabi kurumlarda çalışan personelin 
çalışma yerleri ve çalışma koşulları dikkate alınarak, artınmlı ödeme yapılan yerler kapsamına 
"kemik iliği nakil ünitesi"nin de eklenmesi amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesinin (r) bendinin 

son fıkrasının madde metninden çıkarılarak (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (ş) 
bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz 
(Ankara) 

ve arkadaşları 
"ş) 1.4.2003 tarihinden geçerli olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işlet

meleri; sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, 
sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçlarının giderilmesi, 
eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve Bakanlık merkez teşkilatında görev 
yapan 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanuna tabi personele ek ödemede bulunulması amacıyla 
Bakanlıkça yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayri safî hâsılattan tahsil edilen tutarın yüz-
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de Tini Sağlık Bakanlığı Merkez Döner Sermaye Saymanlığı hesabına aktarırlar. Bu hesapta top
lanacak tutarların dağılım ve sarfına ilişkin kriterler ile personele yapılacak ek ödemelerin oran, 
usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir." 

Gerekçe: 

Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesinin (r) bendi ile 4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarının 1.4.2003 tarihinden itibaren ne 
şekilde uygulanacağı hususu düzenlenmiş olduğundan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Büt
çe Komisyonunda ilave edilen fıkranın teknik olarak maddenin uygulanmasını karmaşık hale getir
diğinden... 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

BAŞKAN - Son önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesinin sonuna 
aşağıda yer alan (z) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Fatsa 
(Ordu) 

ve arkadaşları 

"z) 24.2.2003 tarihli ve 4811 sayılı Kanunun; 

1.- 2 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan "Şubat 2003 ayının son günü" ibaresi 
"Mayıs 2003 ayının son günü" olarak "bu vergiler de (1) numaralı fıkranın (a) bendi hükmüyle 
belirlenen sürelerde dokuz eşit taksitte" ibaresi "bu vergiler de ilk taksiti Haziran 2003 ayından baş
lamak üzere 24 ayda ve 24 eşit taksitte" olarak, "müteakip bu vergiler de (1) numaralı fıkrada belir
lenen taksit sürelerinde" ibaresi "müteakip bu vergiler de bu fıkrada belirlenen taksit sürelerinde" 
olarak, 

2.- 21 inci maddesinde yer alan "bu Kanunda belirlenen başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 
bir aya kadar uzatmaya" ibaresi "bu Kanunda belirlenen başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 
21.4.2003 günü mesai bitimine kadar uzatmaya" olarak, 

Uygulanır." 

Gerekçe: 
25.3.2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununda belirlenmiş olan başvuru ve ilk taksit 

ödeme süresi 31 Mart 2003 günü mesai bitiminde sona ermektedir. Buna mukabil, kanunun sağ
ladığı imkânlardan faydalanmak isteyen mükellefler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaşılmış olup, 
gelen talepleri de dikkate alarak, vergi dairelerinde aşırı izdihamı önlemek bakımından süre uzatımı 
ihtiyaç haline gelmiştir. 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 51 inci maddeyi, kabul edilen önergeler doğrultusunda oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
52 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 52. - Bu Kanun 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
53 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 53. - Bu Kanunun 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisiyle ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
b) Cumhurbaşkanlığıyla ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
c) Sayıştay Başkanlığıyla ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı 
d) Diğer hükümleri Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, bir düzeltme talebimiz var. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bu maddey

le ilgili değil; 46 ncı maddede "36 ncı madde" olarak geçen cümlenin "46 ncı madde" olarak düzel
tilmesini talep ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Düzeltildi o. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açıkoylama, 29.3.2003 günlü birleşimde, son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
2.- 2001 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi İle 2001 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/280, 3/87, 3/89, 3/90) (S. Sayısı: 78) 

BAŞKAN - Şimdi, 2001 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarısının 1 inci mad
desini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım: 
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2001 MALÎ YILI KESİNHESAP 
KANUNU TASARISI 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. - Genel bütçeli idarelerin 2001 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gös

terildiği üzere, (80 186 247 901 740 000.-) lira olarak gerçekleşmiştir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi daha evvel kabul edilen cetvelleriyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Gelir Bütçesi 

MADDE 2. - Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (50 890 481 
078 410 000.-) lira olarak gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN- (B) cetvelini okutuyorum: 

B - CETVELİ 
Bütçe Tahmini 2001 Yılı Tahsilatı 

Lira Lira 

GENEL TOPLAM: 48 760 000 000 000 000 50 890 481 078 410 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
NÂZIM GELİR: 8 689 687 194 980 000 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, "Nâzım Gelir" bölümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde, (B) işaretli cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Nâzım Gelir ve Gider 
MADDE 3. - (8 689 687 194 980 000.-) lira nâzım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider 

yapılmıştır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Denge 
MADDE 4. - Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında (29 295 

766 823 330 000.-) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 5. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (1 371 568 955 800 000.-) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Devredilen Ödenek 

MADDE 6. - 2001 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (304 
727 931 090 000.-) liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
İptal Edilen Ödenek 

MADDE 7. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan 
ve devredilenler dışında kalan (3 010 430 229 390 000-) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 9.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir; açık oylaması, 29.3.2003 günkü 

birleşimde son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
3.- 2003 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/531) (S. Sayısı: 77) 
BAŞKAN - Şimdi, 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısının 1 inci 

maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

2003 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

Ödenekler, öz gelirler, Hazine yardımı 
MADDE 1. - a) Katma bütçeli idarelerin 2003 yılında yapacakları hizmetler için 11 688 332 

000 000 000 lira ödenek verilmiştir. 
b) Katma bütçeli idarelerin 2003 yılı gelirleri 425 000 000 000 OOOlirasıöz gelir, 8 776 949 370 

000 000 lirası Hazine yardımı, 2 486 382 630 000 000 lirası yükseköğretim kurumlarının cari hiz
met giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam 11 688 332 000 000 OOOlira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi, daha evvel kabul edilen cetvellerle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 

Bağlı cetveller 

MADDE 2.- Katma bütçeli idarelerin; 

a) Ödenek dağılımı (A), 

b) Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B), 

c) Gelirlerin dayandığı hükümler (C), 

d) Mevcut lojman, sosyal tesis, telefon, faks ve kadro sayıları (L), 

e) Harcamalara ilişkin formül (R), 
f) Sahip oldukları taşıtlar ve 2003 yılında 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun uyarınca satın 

alacakları taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmetlerde kullanılacağı ve azamî satın alma bedelleri (T), 

İşaretli cetvellerde gösterilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

Tarım reformu uygulaması ile ilgili davaların takibi 

MADDE 3.- Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün toprak ve tarım reformu uygulaması ile il
gili uyuşmazlık ve davaları bu Genel Müdürlük adına gerektiğinde Hazine avukatları tarafından da 
takip edilir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Özel ödeneklere ilişkin işlemler 

MADDE 4.- a) Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri; genel ve 
katma bütçeli kuruluşlar hariç diğer kamu kurum ve kuruluşları gerçek ve tüzel kişilerden vaki 
olacak hizmet taleplerini kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar esasları dahilinde ve 
bedeli mukabilinde yerine getirmeye yetkilidirler. Bu amaçla yatırılacak paralar, bir taraftan adı 
geçen kuruluşlar bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

Bu özel tertiplerdeki ödeneklerden önceki yılda harcanmayan kısımları cari yıl bütçesine dev
ren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

İşin gerektirdiği hallerde ve yaptırılacak iş bedelinin saymanlık hesaplarına intikal etmesi 
halinde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerin
den gerekli harcama yapılabilir. 

Yapılan harcama tutarı kadar ödeneği, özel tertipten önceden harcama yapılan tertibe aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Kanun gereğin
ce yürütülen içme suyu tesisleri ile ilgili olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedeller, taksit
lerinin ilgili belediyelerce süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler, 2/2/1981 tarihli ve 
2380 sayılı Kanun uyarınca belediyelere ayrılan paylardan İller Bankasınca kesilerek Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğüne ödenir. 
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c) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşaatı gerçekleştirilen baraj ve HES tesislerinin işlet
me hakkının devredilmesinden elde edilecek paylarla ilgili olarak, anılan Genel Müdürlük bütçesine 
ekli (B) işaretli cetvelin "İçmesuyu Tesisleri ve Hidroelektrik Santrallerinin Devrinden Sağlanan 
Paylar" bölümünde yer alan tutarın üzerinde gerçekleşen gelir fazlalarını enerji sektörü yatırımların
da kullanılmak üzere mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

d) 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci bendi gereğince, geçişi 
ücretli olan yol, köprü ve tünellerden elde edilen her çeşit gelirlerini ve bunların yapımı veya işletil
mesi sırasında elde edilecek sigorta tazminat bedellerini, aynı nitelikteki yatırımlarda ve her türlü 
altyapının bakım, onarım ve işletme giderlerinde kullanılmak üzere, bir taraftan Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaret
li cetvelde açılacak ilgili tertibe özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

(c) ve (d) bentleri uyarınca ödenek kaydedilen tutarlardan yapılacak harcamalar, "2003 Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yılı 
yatırım programı ile ilişkilendirilir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Karayolları Genel Müdürlüğü yol bakım işleri için gelecek yıla geçici yüklenmelere girişilmesi 
MADDE 5.- Karayolları Genel Müdürlüğünce, yol ve otoyol bakım işleri için yılları büt

çelerinde yer alan ödeneklerin yarısını geçmemek üzere ilgili Bakan onayıyla gelecek yıla geçici 
yüklenmelere girişilebilir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler 
MADDE 6.- a) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit 

spor saha ve tesisleri vücuda getirmek amacı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) 
işaretli cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 21/5/1986 tarihli ve 
3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aynı amaçla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) Yıllık yatırım programlarına ek yatırım cetvellerinde inşaat ve büyük onarım projeleri 
arasında yer alan ve Genel Müdürlük onayı ile il müdürlüklerince yaptırılması uygun görülen işlerin 
karşılıkları münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili yatırım tertibindeki ödenekten il müdürlüklerine yardım 
yolu ile ödenebilir. 

c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli cetvelin "Futbol Müsabakaları 
Müşterek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir" tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlanacak gelir faz
lalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarımlarında kullanılmak 
üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel 
tertibe ödenek kaydetmeye, 
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Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile şahıslar tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı 
spor federasyonları ile dairelere yapılan nakdî yardım ve bağışlarla kendi faaliyet ve hizmetlerinden 
sağladıkları gelirleri, Genel Müdürlük onayı ilefederasyonlarm ve dairelerin gençlik ve sportif hiz
metleri ile mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel 
gelir, diğer yandan açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye, 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan ve spor amaçlı ayrılmış taşınmaz 
malların; satışından, mülkiyetin gayri aynî hak tesisinden ve kiralanmasından elde edilen gelirlerini, 
sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarım giderlerinde kullanılmak üzere 
Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl büt
çesinin ilgili tertiplerine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler. 
MADDE 7. - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli cetvelde yıl 

içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni 
açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yatırım harcamaları, "2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine 
Dair Karar" hükümlerine göre yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yükseköğretim kurumları ile ilgili hükümler 
MADDE 8. - a)Yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksir

lerin satış bedelleri Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları indeksine göre, yükseköğretim 
kurumlan tarafından her yıl yeniden tespit edilir. 

b) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre özel ödenek kaydolunan 
miktarlar üniversite adınaT.C. Ziraat Bankası şubelerinden birinde açılacak hesaba yatırılır ve har
camalar bu hesaptan yapılır. 

c) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre kısmî zamanlı olarak çalış
tırılacak öğrenciler hakkında, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılıKanunun işçi sağlığı ve iş güvenliği 
ile ilgili hükümleri ve 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun iş kazası ve meslek hastalıkları sigor
tası ile ilgili hükümleri hariç diğer hükümleri uygulanmaz. 

d) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanuna tâbi yükseköğretim kurumlarında kayıtlı yüksek öğ
renim öğrencilerinin her türlü tedavi giderlerinin karşılanması için, bu kurumların bütçelerinde ter
tiplenen transfer ödeneklerinin karşılıkları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek usul ve esas
lar çerçevesinde kullanılmak üzere kurumlar adına T.C. Ziraat Bankası şubelerinden birinde 
açılacak hesaba yatırılır. 

e) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca; elde edilen gelirlerin özel 
gelir ve ödenek kaydedilen tutarlarının % 10'una kadar olan kısmı, üniversite yönetim kurulunun 
tespit edeceği başarılı, gelir düzeyi düşük öğrencilerin burs, kitap ve kırtasiye ile beslenme yardımı 
ödemelerinde kullanılır. 
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f) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 
kuruluş veya birimin araç, gereç, bilimsel araştırma ve diğer ihtiyaçlarına harcanmak üzere döner 
sermaye gelirlerinden ayrılan (bilimsel araştırma projeleri için ayrılacak pay dahil) en az % 50'lik 
miktar, bu ihtiyaçların yanı sıra devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat iş
leri ile her türlü bakım ve onanmiçin harcanabilir. Devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına 
yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için ayrılan miktarı; ilgili yükseköğretim 
kurumunun teklifi üzerine, münhasıran sözkonusu projelerde kullanılmak üzere yükseköğretim 
kurumunun bütçesine bir taraftan özel gelir, diğer taraftan mevcut veya yeni açılacak tertibe özel 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi 
yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

g) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (a) bendine 20/6/2001 tarihli 
ve 4684 sayılı Kanunla eklenen beşinci fıkrada belirtilen "% 10" oranı "% 5" olarak, "ilk haftası 
içinde" ibaresi "20'sine kadar" şeklinde uygulanır. 

h) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre yükseköğretim kurumları 
adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi suretiyle elde edilecek gelir
ler ile Hazine adına kayıtlı olup, yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz malların 
üzerinde herhangi bir inşaat yapılmamak ve irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla, eğitim, 
sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi suretiyle elde edilecek gelirlerin tamamını ilgili 
yükseköğretim kurumunun her çeşit cari (personel hariç) ve yatırım harcamalarında (yükseköğretim 
kurumlan adına tapuda kayıtlı taşınmazların satılması suretiyle elde edilen gelirlerin tamamı sadece 
yatırım harcamalarında) kullanılmak üzere bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni 
açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Yatırım harcamaları, "2003 Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yılı 
yatırım programı ile ilişkilendirilir. Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yılın büt
çesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz mallar üzerinde 
ilgili yükseköğretim kurumlarının teklifi üzerine, öğrenci yurt binası ve müştemilatı yaptırılmak 
üzere mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilebilir. 

ı) Yükseköğretim kurumlan rektörleri ile rektör yardımcıları üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitülerindeki döner sermaye işletmelerinin birinden katkılarına bakılmaksızın 4/11/1981 tarihli ve 
2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesindeki esaslara göre her ay pay alabilirler. Ancak bir ayda 
ödenecek pay, bunlann bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) 
ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) tutarının % 200'ünü geçemez. 

j) Yükseköğretim Kurulu bütçesinin 111-01-3-352-900 (Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi) ter
tibine konan ödenek, cari harcamalarda kullanılmak üzere (personel hariç) bu proje kapsamında 
lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarının bütçelerine, görevlendirilen öğrencilerin 
sayıları ve öğrenim alanları dikkate alınarak YükseköğretimKurulunun teklifi üzerine Maliye 
Bakanlığınca aktarılır. 

k) Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde iktisat, işletme, hukuk, uluslararası ilişkiler, 
bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında 
yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri, 
bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ücretleri, aşağıda belirtilen 
esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun tek
lifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir ve bu kararların birer örneği Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilir. 
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Toplanan öğretim ücretlerinin % 30'undan az olmamak üzere üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitüsü yönetim kurullarınca belirlenecek miktarı bilimsel ve teknolojik araştırma projelerinde 
kullanılmak üzere yükseköğretim kurumlarında yer alan ilgili tertiplere ödenek kaydedilir. Geri 
kalanı ise, ilgili kurumların bütçesine özel ödenek kaydedilerek, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesi (son fıkrası hariç) ve 19/11/1992 tarihli ve 3843sayılıKanunun 10 uncu 
maddesi hükümleri dikkate alınarak, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 
dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibarıyla öngörülen ek ders ücretinin her halükârda on 
katını ve aynı maddede öngörülen sınav ücretinin beş katını geçmemek üzere bu eğitim programın
da fiilen ders veren öğretim üyelerine ek ders ve sınav ücreti olarak; 19/11/1992 tarihli ve 3843 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen esaslara göre de bu program için görevlendirilen idari 
personele fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek 
kurum bütçesi, döner sermaye, vakıf, dernek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya 
herhangi bir ödeme yapılamaz. 

Bu bentte yapılan düzenleme dışında kalan hususlar hakkında 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı 
Kanun ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Gerektiğinde yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler kısmen veya tamamen ileri uzaktan 
eğitim teknolojileri kullanmak suretiyle ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans 
programları için de uygulanabilir. 

öğretim ücretlerinin toplanmasına ve özel ödenek kaydedilmesine ve bu bentte düzenlenen 
diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşü alınarak Maliye 
Bakanlığınca belirlenir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler 

MADDE 9.- Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde yıl içinde meyda-na 
gelebilecek gelir fazlalarını bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açıla-cak özel ter
tibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yatırım harcamaları, "2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine 
Dair Karar" hükümlerine göre yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Bütçesi ile ilgili işlemler 
MADDE 10.- Kuruma ait taşınmazların satışından veya kiraya verilmesinden elde edilen gelir

lerin % 50'si özürlü hizmetlerinde kullanılmak üzere kurum bütçesine bir yandan özel gelir diğer 
taraftan özel ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerin yılı içerisinde harcanmayan kısmı ertesi yıl büt
çesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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11 inci maddeyi okutuyorum: 

Döner sermaye saymanlıklarının birleştirilmesi 

MADDE 11.- Katma bütçeli idareler bünyesinde kurulan döner sermaye işletmesi saymanlık
larını il düzeyinde kurumlar bazında birleştirmeye ve bu konuda çıkacak sorunları çözmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN -11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 

Genel Bütçe Kanununun uygulanması 

MADDE 12.- Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Genel Bütçe Kanunu 
hükümleri katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 

MADDE 13.- Bu Kanun 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN - 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 14.- Bu Kanun, 

a) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Baş
bakan ve Maliye Bakanı, 

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 
Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları, 

c) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler ile ilgili hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim Bakanları, 

d) Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanları, 

e) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Sağlık Bakanları, 
f) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 

Maliye ve Tarım ve Köyişleri Bakanları, 

g) Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Orman Bakanları, 
h) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 

Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları, 
Yürütür. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylaması, 29.3.2003 
günkü birleşimde, son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
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4.- 2001 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/281, 3/88) (S. Sayısı: 79) 

BAŞKAN- Şimdi de, 2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısının 
1 inci maddesini tekrar okuttuktan sonra, oylarınıza sunacağım. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

2001 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU TASARISI 
Gider Bütçesi 

MADDE 1. - Katma bütçeli idarelerin 2001 malî yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, (6 857 195 856 380 000.-) lira olarak gerçekleştirilmiştir. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi daha evvel kabul edilen cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi ve bağlı (B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
Gelir Bütçesi 

MADDE 2. - Katma bütçeli idarelerin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(6 678 108 731 450 000.-) lira olarak gerçekleştirilmiştir. 

B - CETVELİ 

Bütçe Tahmini 2001 Yılı Tahsilatı 
Lira Lira 

GENEL TOPLAM: 4 784 252 200 000 000 6 678 108 731 450 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MAZBUT VE MÜLHAK TOPLAMI: 2 984 783 070 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... 2 nci madde, (B) işaretli cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

Denge 

MADDE 3. - Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında (179 
087 124 930 000.-) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 4. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (6 016 812 370 000.-) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 
BAŞKAN - 4 Üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum: 

Devredilen Ödenek 

MADDE 5. - 2001 malî yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (75 749 
360 650 000.-) liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir 

BAŞKAN - 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 

İptal Edilen Ödenek 

MADDE 6. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan 
ve devredilenler dışında kalan (240 853 461 890 000-) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

BAŞKAN - 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 

Yürürlük 

MADDE 7. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylaması 29.3.2003 günkü birleşimde son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdür

lüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarılarının maddeleri ile 2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddeleri kabul edil
miştir; hayırlı olmalarını temenni ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, onuncu tur görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bugün programda yer alan bütçenin görüşmeleri tamamlanmıştır. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, iki 

kelime söyleyebilir miyim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar) 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan... (AK Parti sıralarından 

"Kürsüye gelsin" sesleri) 
Kürsüye gelebilir miyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Kürsüye buyurun 
Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; CHP sıralarından alkışlar) 
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MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
inanılmaz bir performans gösterdiniz, sizi kutluyorum, sizlere teşekkür ediyorum. (AK Parti 
sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar, CHP sıralarından alkışlar) 

Müsaade ederseniz, bir şeye dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Şimdi, 2003 yılının genel büt
çesini, katma bütçesini hep beraber burada okuduk ve maddeleri kabul ettik. O maddelerde, gör
düğünüz gibi, her şeye Maliye Bakanı yetkili; siz verdiniz yetkiyi. (AK Parti sıralarında "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Yetkiyi siz verdiniz. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Hesabı da size soracağız. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bundan sonra beni hoş tutmaya dik

kat edin. (AK Parti ve CHP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) Beni incitmeyin lütfen. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yormayın. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Sizlere çok teşekkür ediyorum, çalış

malarınızdan minnettarım; hepinize saygılar sunuyorum. 
Sağ olun. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar, CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bugünkü görüşmelerimiz burada tamamlanmıştır. 
Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum; AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup 

Başkanvekillerine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. 
Programa göre, bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalar ve 2003 Malî Yılı Sütçe Kanunu 

Tasarıları ile 2001 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarılarının açıkoylamalarını yapmak için, 29 
Mart 2003 Cumartesi günü saat 13.30'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 04.02 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, amatör denizcilere uygulanan zorunlu sağlık 

yoklamasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/267) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Özlem ÇERÇİOĞLU 
Aydın Milletvekili 

1. Gemi Adamlarının Eğitim Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve 
Donatım Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, denizde çalışanlar, yani iş 
yapanlarla ilgili olarak getirilmiş bulunan, iki yılda bir sağlık yoklaması yaptırma 
zorunluluğunun, amatör denizciler için de uygulanmasının mantığı nedir? 

2. Karayolunda araç kullanan sürücüler için dahi zorunlu sağlık kontrolü yokken, hobi ya 
da spor olarak amatör denizcilikle uğraşanların, iki yılda bir zorunlu sağhk 
kontrolünden geçirilmesi doğru mudur? 

3. İngiltere, Amerika ve bir çok Avrupa ülkelerinde olmayan bu uygulamanın, amatör 
denizciler yönünden değiştirilmesi için bir çalışmanız var mıdır? ' 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLİĞİ 

Hudut vo Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü 

İSTANBUL 
1. fa. o^.T-—»** 

Sayı:B.10.1.HSS.0.61.00.00/ VSA** 
Konu:Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:07.03.2003 ve KAN.KAR.MD/A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/267-949/3943 
sayılı yazıları. 

Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU tarafından "Amatör Denizcilere 
uygulanan zorunlu sağlık yoklamasına ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

- 7 3 5 -

Prof.Drîf&cep AKDAĞ 
Bakan 



T.B.M.M. B:57 27.3.2003 0 : 5 
A y d ı n M i l l e tvek i l i ö z l e m Ç E R Ç t O G L U t a r a f ı n d a n " A m a t ö r D e n i z c i l e r e 

u y g u l a n a n z o r u n l u s a ğ l ı k y o k l a m a s ı " n a i l işk in o l a r a k ve r i l en yaz ı l ı s o r u Ö n e r g e s i n i n 
c e v a b ı d ı r . 

S O R U L A R : 
1 - G e m l a d a m l a r ı n ı n E ğ i t i m B e l g e l e n d i r m e , S ı n a v V a r d i y a T u t m a K ü t ü k l e n m e 

v e D o n a t r m Esas la r ı H a k k ı n d a Y ö n e t m e l i k H ü k ü m l e r i n e G ö r e d e n i z d e ç a l ı ş a n l a r y a n i 
iş y a p a n l a r l a i lgi l i o l a r a k ge t i r i lm iş b u l u n a n ik i y ı l da b i r s a ğ l ı k y o k l a m a s ı y a p t ı r m a 
z o r u n l u l u ğ u n u n a m a t ö r d e n i z c i l e r İç in d e u y g u l a n m a s ı n ı n m a n t ı ğ ı ned i r? 

2 - K a r a y o l u n d a a r a ç k u l l a n a n s ü r ü l e r iç in d a h i z o r u n l u s a ğ l ı k k o n t r o l ü y o k k e n , 
h o b i y a d a s p o r o l a r a k a m a t ö r den izc i l i k le u ğ r a ş a n l a r ı n îki y ı l da b i r z o r u n l u s a ğ l ı k 
k o n t r o l ü n d e n geç i r i lmes i d o ğ r u m u d u r ? 

3 - İ ng i l t e re , A m e r i k a v e b i r ç o k A v r u p a ü l k e l e r i n d e o l m a y a n b u u y g u l a m a n ı n 
a m a t ö r d e n i z c i l e r y ö n ü n d e n değ i ş t i r i lmes i iç in bir ç a l ı ş m a n ı z v a r m ı d ı r ? 

C E V A P L A R : 
1 - Den i zc i l i k M ü s t e ş a r l ı ğ ı t a r a f ı n d a n h a z ı r l a n m ı ş o l a n v e 2 -4 .07 .2001 ta r ih v e 

2-4-472 say ı l ı R e s m i G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a r a k y ü r ü r l ü ğ e g i r e n , G e r n î a d a m l a n 
Y ö n e t m e l i ğ i ' n ln " Y ü r ü r l ü k t e n Ka ld ı r ı l an M e v z u a t " baş l ı ğ ı a r t ında y e r a l a n 0 9 u n c u 
m a d d e s i n d e " 3 0 / 1 / 1 8 9 7 ta r ih v e 22SÖ3 sayı l ı R e s m i G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a r a k 
y ü r ü r l ü ğ e g i r e n G e m l a d a m l a r ı n ı n E ğ i t i m B e l g e l e n d i r m e , S ı n a v V a r d i y a T u t m a 
K ü t ü k l e n m e v e D o n a t ı m Esas la r ı H a k k ı n d a Y ö n e t m e l i k e k v e değ i ş i k l i k l e r i i le 
y ü r ü r l ü k t e n ka l d ı r ı lm ı ş t a . " h ü k m ü y e r a lmak tad ı r . G e m i â d a m l a r ı Y ö n e t m e l i ğ i n i n 
y ü r ü r l ü ğ e g i rd iğ i t a r i h t en i t i ba ren , g e r n i a d a m l a r ı n ı n ye ter l i l i k le r i " G e m i â d a m l a r ı 
Y ö n e t m e l l ğ r n e g ö r e be l i r l enmek ted i r . 

B u Y ö n e t m e l i ğ i n D ö r d ü n c ü B ö l ü m baş l ığ ı a l t ı n d a y e r a l a n " G e r n i a d a m l a r ı n ı n 
S a ğ l ı k Y o k l a m a l a r ı " baş l ık l ı 61 incf m a d d e s i " G e m i â d a m l a r ı İki y ı l da b i r 
" G e m i â d a m l a r ı Sağ l ı k Y ö n e r g e s i " h ü k ü m l e r i n e g ö r e p e r i y o d i k s a ğ l ı k y o k l a m a s ı 
yap t ı r ı r la r . 

İlk k e z g o m i a d a m ı o l a c a k l a r i le iki y ı l da b i r t e k r a r l a n a n sağ l r k y o k l a m a l a r ı 
S a ğ l ı k B a k a n l ı ğ ı t a r a f ı n d a n ç ı ka r ı l acak G e m i â d a m l a r ı S a ğ l ı k Y ö n e r g e s i h ü k ü m l e r i n e 
g ö r e ye t k i l end i r i l en k a m u v e ö z e l sağ l ık ku ru luş la r ı nca yapı l ı r . 

L i m a n B a ş k a n l ı k t a n sağ l ı k d u r u m l a r ı n d a n k u ş k u d u y u l a n y a d a h a s t a o l duk l a r ı 
b i ld i r i l en g a m i a d a m l a n n d a n sağ l ı k d u r u m l a r ı n ı n d e n i z d e ç a l ı ş m a l a r ı n a e n g o l o l u p 
o l m a d ı ğ ı n ı n b e l i r l e n m e s i a m a c ı y l a s a ğ l ı k y o k l a m a s ı y a p t ı r m a l a r ı n ı h e r z a m a n 
is teyeb i l i r . " h ü k m ü n e ami rd i r . 

G e r n i a d a m l a r ı n ı n s a ğ l ı k y o k l a m a l a r ı h u s u s u n d a Den i zc i l i k M ü s t e ş a r l ı ğ ı ' n c a 
y ü r ü r l ü ğ e k o n u l a n v e uygu lay ı c ı s ı J ^ f â ^ ^ k j u r u m o l a n Y ö n e t m e l i ğ i n a m i r h ü k m ü 
aç ık t ı r . ar •* '&.. < L t V ^ ^ 

Y u k a r ı d a bahs i g e ç e n G e m i â d a m l a r ı Y ö n e t m e i i ğ i ' n d e g e m i â d a m l a r ı y ö n ü n d e n 
g e n e l v e b ü t ü n den izc i l e r i k a p s a y a n b i r t a n ı m l a m a s ö z k o n u s u o l d u ğ u n d a n v e 
h e r h a n g i b i r g r u p iç in i s t i sna v e m u a f i y e t ö n g ö r ü l m e d i ğ i n d e n a m a t ö r d e n i z c i l e r d e b u 
k a p s a m d a değer lend i r i lm iş t i r . 

G e m i a d a m ı a d a y l a r ı î le g e r n i a d a m l a r ı n ı n a l m a k z o r u n d a o l duk l a r ı 
" G e m l a d a m ı sağ l ı k r apo r l a r ı n ın " d ü z e n l e n m e s i n i , g e m i a d a m ı s a ğ l ı k rapor la r ın ı 
d ü z e n l e y e c e k s a ğ l ı k ku ru luş la r ı n ın ye t k i l end i r i lmes in ! , s a ğ l ı k k u r u l u ş l a r ı n d a k i s a ğ l ı k 
ku ru l l a r ın ın o l u ş t u r u l m a s ı n ı , m u a y e n e l e r i y a p a c a k tab ip le r i n t ab i o l a c a k l a r ı u s u l v e 
e s a s l a r ile d e n i z d e ç a l ı ş m a y a e n g e l saka t l ı k , a r ı za v e has ta l ı k l a r ı b e l i r l e m e k 
a m a c ı y l a G e m i â d a m l a r ı Y ö n e t m e l i ğ i n e d a y a n ı l a r a k B a k a n l ı ğ ı m ı z c a h a z ı r l a n a n 
" G e m i â d a m l a r ı S a ğ l ı k Y ö n e r g e s i " 12 K a s ı m 2 0 0 1 t a r i h i nde 4 3 9 7 say ı l ı B a k a n O n a y ı 
i le y ü r ü r l ü ğ e g i rm iş t i r . S ö z k o n u s u Y ö n e r g e , d a y a n a ğ ı o l a n Y ö n e t m e l i ğ i n k a p s a m ı n d a 
y e r a l a n b ü t ü n g e m i â d a m l a r ı iç in u y g u l a n m a k t a d ı r . 

2 - U y g u l a m a d a , öze l l i k l e A m a t ö r den izc i l e r y ö n ü n d e n o r t a y a ç ı k a n so run la r , 
y ö n ü n d e n , k o n u G e m i â d a m l a r ı Y ö n e t m e l l ğ l ' n i n y ü r ü t ü c ü s ü o l a n Den izc i l i k 
M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a B a k a n l ı ğ ı m ı z c a i le t i lmiş , b u k u r u m c a d e ğ e r l e n d i r i l m i ş v e 
Y ö n e t m e l i ğ i n 6 1 İnci m a d d e s i n d e a m a t ö r den izc i l e r i G e m i â d a m l a r ı S a ğ l ı k 
Y ö n e r g e s i n i n k a p s a m ı n d a n ç ı k a r a c a k b i r değ iş i k l i k t as l ağ ı h a z ı r l a n a r a k B a k a n l ı ğ ı m ı z 
g ö r ü ş l e r i n e s u n u l m u ş t u r . A d ı g e ç e n T a s l a k değe r l end i r i l e rek a m a t ö r d e n i z c i l e r i n 
G e m i â d a m l a r ı S a ğ l ı k Yöne rgoG i k a p s a m ı n d a n ç ı ka r ı lmas ı n o k t a s ı n d a u y g u n 
b u l u n m u ş t u r . A n c a k a m a t ö r den i zc i l e r i n sağ l ı k y o k l a m a s ı y a p t ı r m a z o r u n l u l u ğ u n d a n 
t a m a m e n i s t i sna t u t u l m a s ı y e r i n e , s ü r ü c ü o lu r r a p o r u d ü z e n l e m e y e ye tk i l i ö z e l v e y a 
k a m u k u r u m v e ku ru l uş l a r ı nca d ü z e n l e n e c e k v e b e ş yı l g e ç e r l i o l a c a k sağ l ık 
r a p o r l a r ı n ı n a l ı n m a s ı , b u rapor la r ın d ü z e n l e n m e s i n d e s ü r ü c ü be lge le r i n i n 
d ü z e n l e n m e s i n d e e s a s a l ı n a n sağ l ı k şa r t la r ın ın g e ç e r l i o l a c a ğ ı n a d a i r g ö r ü ş l e r i m i z 
i igi l i B a k a n l ı ğ a b i ld i r i lmişt i r . 

S ö z k o n u s u Y ö n e t m e l i k d e ğ i ş i k l i ğ i n d e n s o n r a a m a t ö r den i zc i l e r , G e m i â d a m l a r ı 
S a ğ l ı k Y ö n e r g e s i k a p s a m ı d ı ş ı n d a ka lacak la rd ı r . 

G ö s t e r m i ş o l d u ğ u n u z i lg iye t e ş e k k ü r e d e r i m . 
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2- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemesi yapılmayan illere ne 
zaman ödeme yapılacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü 'nün cevabı (7/293) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından, yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Ahm«jt Kfi<fük 
ÇanaıdtaloIfvIiUetvcluli 

Son günlerde Ellisekizinci Hükümetin uyguladığı tarım politikaları çiftçimizi içinden 
çıkılmaz bir duruma sürüklemiştir.Hükümetin Acil Eylem Planı çerçevesinde üreticilerimize 
yflnelik yapmayı taahhüt ettiği iyileştirilmelerin yapılmadığı gibi , üreticilerimizin üretebilme 
şartları her geçen gün daha da zorlaşmıştır .Doğrudan Gelir Desteği ödemelerindeki sorunlar^ 3 
ayda mazota gelen zamlar ve diğer girdi maliyetlerindeki artışlar çiftçimizi umutsuzluğa 
sürüklemektedir. 

Bu doğrultuda; 

1- 2002 yılı bütçesinde Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri yapılamayan veya eksik 
ödeme yapılan illerimize ödemeleri ne zaman yapılacaktır? 

2-2003 yılında D.G.D. ödemeleri yapılacak mıdır, yapılacaksa ne zaman yapılması 
düşünülmektedir, yapılmayacaksa çiftçimizi hangi yöntemlerle desteklemeyi 
düşünüyorsunuz? Çiftçilerimizin en önemli maliyet kalemleri (gübre, ilaç, mazot, tohum vb.) 
ile ilgili olarak destekleme yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız zaten sayısız 
güçlüklerle mücadele eden çiftçimizi kaderine mi terk edeceksiniz? 

3-2003 yılı içerisinde ayçiçeği, zeytinyağı ve pamuk üreticisine^ yerilecek prim 
miktarları ne zaman açıklanacak, ne miktarda olacak ve ne zaman ödenecektir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : K D D . S Ö . 1 . 0 1 / ^ / V H ^ , ..../03/2003 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

•''•«••'•••vT 2883 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 14.03.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02- 7/293-1030/4263 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'e ait 
7/293-1030 esas nolu yazılı soru Önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

\Z 
Prof.Dr. Sami GÜÇLÜ 

Bakan 
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YAZİLİ SORU ÖNERGESİ 

Önerge sahibi : Ahmet KÜÇÜK 
Çanakkale Milletvekili 

önerge nosu : 7/293 -1030 

Son günlerde Eliisekizinci Hükümetin uyguladığı tarım poiltikalan 
çiftçimizi içinden çıkılmaz bir duruma sürüklemiştir. Hükümetin Acil Eylem 
Planı çerçevesinde üreticilerimize yönelik yapmayı taahhüt ettiği 
iyileştirilmelerin yapılmadığı gibi, üreticilerimizin üretebilme şartlan her geçen 
gün daha da zorlaşmıştır. Doğrudan Gelir Desteği ödemelerindeki sorunlar, 3 
ayda mazota gelen zamlar ve diğer girdi maliyetlerindeki artışlar çiftçimizi 
umutsuzluğu sürüklemektedir. 

Bu doğrultuda; 
SORU - 1) 2002 yılı bütçesinde doğrudan Gelir Desteği ödemeleri 

yapılamayan veya eksik ödeme yapılan illerimize ödemeleri ne zaman 
yapılacaktır? 

CEVAP- 1) İlgili Tebliğ hükümlerince, ödemeye esas icmallerini 
Bakanlığımız merkezine gönderen illerin, son kontrolleri yapılan icmalleri, 
ödemeleri yapmak üzere Hazine Müsteşarlığına gönderilmektedir, icmalleri 
Hazine Müsteşarlığına gönderilen illere ait Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri, 
Hazine Müsteşarlığının nakit ödeme planına göre, Hazine Müsteşarlığınca 
belirlenmektedir. 

Bu güne kadar İşlemlerini tamamlamış 81 ilin 2002 yılı doğrudan gelir 
desteği ödemelerine esas icmalleri, ödemeleri yapılmak üzere Hazine 
Müsteşarlığına gönderilmiştir. Bu illerden Hazine Müsteşarlığının nakit planına 
göre kaynak aktanlan 36 ilin tamamında, 11 ilde doğrudan gelir desteği 
ödemesine hak kazanan çiftçilerin, hak ettikleri miktann %50* sine tekabül eden 
miktar, 33 İlde ise doğrudan gelir desteğine hak kazanan çiftçilerin, hak ettikleri 
miktann %40'ına tekabül eden miktar için Hazine Müsteşarlığınca T.C. Ziraat 
Bankasına gerekli tahsisat yapılmıştır. Bakiye miktarı ise Hazine 
Müsteşarlığınca T.C. Ziraat Bankasına kaynak aktanldıkça devam edecektir. 

SORU - 2) 2003 yılında D.G.D. ödemeleri yapılacak mıdır, yapılacaksa ne 
zaman yapılması düşünülmektedir, yapılmayacaksa çiftçimizi hangi 
yöntemlerle desteklemeyi düşünüyorsunuz? Çiftçilerimizin en önemli maliyet 
kalemleri (gübre, ilaç, mazot, tohum vb) ile ilgili olarak destekleme yapmayı 
düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız zaten sayısız güçlüklerle mücadele 
eden çiftçimizi kaderine mi terk edeceksiniz? 

CEVAP - 2) 2003 yılında da DGD ödemeleri yapılacak olup, 2003 yılı 
uygulamaları ile ilgili önümüzdeki günlerde yayımlanacak olan Uygulama 
Tebliği hükümleri çerçevesinde müracaatlar alınarak İşlemlere! başlanacaktır. 

SORU - 3) 2003 yılı içersinde ayçiçeği, zeytinyağı ve pamuk üreticisine 
verilecek prim miktarları ne zaman açıklanacak, ne miktarda olacak ve ne 
zaman ödenecektir? 

CEVAP - 3) Ayçiçeği, zeytinyağı ve pamuk üreticisine verilecek prim ile 
İlgili çalışmalar devam etmekte olup, Tarımda Yeniden Yapılandırma ve 
Destekleme Kurulu'nun önerileri çerçevesinde, kısa zaman İçerisinde 
yayımlanacak olan Uygulama Tebliği İle kamuoyuna açıklanacaktır. 
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3- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, petrol fiyatlarına ve ham petrol stoklarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı (7/302) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji Bakanı Hilmi GÜLER tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOGLU 
Adana Milletvekili 

1. Hükümetiniz iş başına geldiğinde ulusal ve uluslararası pazarda petrol 
fiyatları ne idi (varil/dolar bazında)? 

2. İş basma geldiğiniz tarihte ham petrol stoklarımız var mıydı? Varsa ne 
kadardı? Ne kadarlık ihtiyacımız karşılanmıştı? 

3. Devletimizi petrol alımlarında kaç yıllık bağlantılarla sözleşme 
imzalamaktadır? Yapılmış olan en son bağlantının miktarı, fiyatı ve tarihi 
nedir, ülkemizin ne kadarlık ihtiyacım karşılamaktadır? 

4. Bir varil petrolden hangi miktarda hangi ürünlerden elde etmektesiniz? 
Dağılımı nasıl olmaktadır? 

T.C. 
ENERJİ VE TAQİI KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

/ ^ A n k a r a 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- £ ?/ 

Konu' : Yazılı Soru önergesi *££ ^ / . A R Î 20P3 

4 8 2 9 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nm 17.03.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
1065 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/302-1066 esas 
no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Petrol İşleri Genel 
MUdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(77302-1066) 

Soru 1 ; 

Hükümetiniz işbaşına geldiğinde ulusal ve uluslararası pazarda petrol fiyatları ne İdi. 
(varil/dolar bazında)? 

Cevap 1 : 

Ulusal ve uluslararası pazarda petrol fiyatları ekli tablolarda gösterilmiştir. 

Soru 2 : 

İşbaşına geldiğiniz tarihte ham petrol stoklarımız var mıydı? Varsa ne kadardı? 

Ne kadarlık ihtiyacımız karşılanmıştı? 

Cevap 2 : 

Kasım 2002 ayı sonu İtibariyle faaliyet gösteren 5 rafinerde toplam 897 000 M. ton 

hampetrol stoğu bulunmuştur. Kasım 2002 ayında rafinerilerde toplam 2 023 629 M. ton 

hampetrol işlenmiş ve toplam 2 014 081 M. ton ürün elde edilmiştir. Rafineriler operasyon 

amaçlı ortalama 10-15 günlük ham petrol stok miktarı ile çalışmaktadırlar. 

Soru 3 : 

Devletimizi petrol alımlarında kaç yıllık bağlantılarla sözleşme imzalamaktadır? 

Yapılmış olan en son bağlantının miktarı, fiyatı ve tarihi nedir, ülkemizin ne kadarlık 

ihtiyacını karşılamaktadır? 

Cevap 3 : 

98/10745 sayılı Kararname uyarınca, 6326 sayılı Petrol Kanunu'na göre petrol 

hakkı sahibi rafineri şirketleri ham petrol ve petrol ürünlerini müsaadeye bağlı olmaksızın 

ithal edebilmektedir. TÜPRAŞ ham petrol alımlarını genellikle yıllık anlaşmalar veya 

ihtiyaç halinde spot piyasadan karşılamaktadır. Yıllık anlaşmalarda fiyatlar, üretici ülkelerin 

ilan ettikleri Dated Brent bazlı aylık afişe fiyatlar üzerinden yapılmaktadır. TÜPRAŞ 

tarafından 2003 yılı için yapılan yıllık anlaşmalar aşağıda gösterilmiştir. 
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ÜLKE 

İRAK 
İRAN 
S. ARABİSTAN 
LİBYA 
CEZAYİR 
TATARİSTAN 
SURİYE 

MİKTAR 
M.TON 

5 000 000 
4 800 000 
3 500 000 
4 000 000 

300 000 
2 400 000 
1 100 000 

TOPLAM 21 100 000 

2003 yılında rafinerilerde TÜPRAŞ 24 milyon ton, ATAŞ 2.9 milyon ton olmak üzere 
toplam 26.9 milyon ton hampetrol işlenmesi planlanmaktadır. Bu miktarın 2.1 milyon tonu 
yerli hampetrollerden karşılanacaktır. 

Soru 4 : 

Bir varil petrolden hangi miktarda hangi Ürünlerden elde etmektesiniz? Dağılımı 
nasıl olmaktadır? 

Cevap 4 : 

Her cins hampetrolün değişik hidrokarbon kompozisyonu olup ürün verimlilikleri 
farklıdır. Rafineriler tarafından ürün dağılımları rafineri operasyonları ile ham petrolün 
miktar ve özelliğine güre ayarlanmaktadır. 2002 yılında rafinerilerde toplam 26.2 
milyon M.Ton hampetrol işlenmiş ve aşağıdaki ürünler elde edilmiştir. 

ÜRÜN 
L P G 

NAFTA 
N.BENZIN 
S.BENZIN 
K.S.BENZIN 
SOLVENT 
JET YAKITI 
GAZ YAĞI 
MOTORİN 
KAL. YAKITI 
FUEL OİL-6 
H.V.G.O. 
MADENİ YAG 
ASFALT 
DİĞERLERİ 
TOPLAM 

MİKTAR (M.Ton) 
739 636 

1 453 384 
286 279 
993 348 

2 428 974 
2 772 

1 181 393 
40 363 

7 461 455 
1 160 477 
6 809 005 
485 025 
298 594 

1 245 574 
1 464 407 

26 050 685 
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4- Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, 2002-2003 öğrenim yılı Başbakanlık burslarının 

ödenmemesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/305) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasmı arz 
ederim. 11.03.2003 

«=İ£55lc5^X—<j£lf 

Eşref ERDEM 
Ankara Milletvekili 

Ülkemizin uzun vadeli yatırımlarından olan ve artık bir devlet politikasına dönüşen, 
yükseköğrenim gören yoksul ve başanlı öğrencilere Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
.Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından ödenen Başbakanlık Bursu; bu yıl henüz ödenemödiği 
gibi, hak sahipleri bile belirlenememiştir. 

Ayrıca Türki Cumhuriyetler'den gelip, ülkemizde yükseköğrenim gören 1000 kadar öğrenci 
de burslarım alamadıkları için mağdur olmuşlardır. Bu durum devletimize olan güveni 
zedelemekte, itibarımızı sarsmaktadır. 

1. 2002-2003 öğrenim yılı neredeyse bitmek üzeredir. Bugüne kadar Başbakanlık Bursu' mm, 
her öğrenim yılı başında kaç Öğrenciye Verileceği duyurulurken, bu yıl neden kamuoyuna 
hiçbir açıklamada bulunulmamıştır? 

2. Bu yıl kaç öğrenciye burs vermeyi düşünüyorsunuz? 

3. Ara sınıflarda okuyan, yaklaşık 156 bin başarilî've ihtiyaç sahibi yüksekokul öğrencimizin, 
her yıl aydan aya düzenli olarak aldıkları Başbakanlık Bursu, bu yıl neden yatırılmamaktadır? 

4. Batık bankalara milyar dolarlar bulunurken, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük ve en 
önemli yatınm olan başanlı yükseköğrenim gençliğimiz için 10 trilyonluk bir kaynak 
bulunamıyor mu? 

5. Radyo Televizyon Üst Kurulu, Gümrükler ve diğer gelirlerden Sosyal Yardımlaşma ve 
•Dayanışmayı Teşvik Fonu'na verilmesi kaydıyla, Hazine'ye yılda 400-450 milyon dolar 
dolayında bir pay aktarıldığı bilinmektedir. Aiicak, Hazine'nin bu parayı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na aktarmadığı söylenmektedir. Bu doğru mudur? 

- 7 4 5 -



T.B.M.M. B : 5 7 27 . 3 . 2003 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ö 

0 : 5 

SAYI : B.02.0.00$/Q3l/Ol2t 
KONU : 

££/ 3 /2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 17.03.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A. 
01.0.GNS.0.10.00.02-7/305-1078/4375 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar va Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.03.2003 tarih ve 
B.02.0. KKG.0.12/106-93-4/1255 sayılı yazısı ve eki. 

Ankara Milletvekili Sn. Eşref ERDEM tarafından Sn. Başbakanımıza tevcih olunan, 
Sn. Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevap verilmesini 
tensip buyurdukları 7/305-1078 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı 
kuruluşu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan alınan cevabi yazı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. "*T. 
Prof. Dr. Beşir ATALAY 

Devlet Bakanı 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 

DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 

Sayı : B.02.0.SYF/ fc^^sö 
Konu: 

-•2-£..&3/2003 

D E V L E T B A K A N L İ Ğ İ N A 
( Sayın Prof.Dr. Beşir ATALAY ) 

İLGİ: 21.03.2003 gün ve B.02.0.005/031/0700 sayılı yazınız. 

İlgi yazjnız ekinda gönderilen, Ankara Milletvekili Sn. Eşref ERDEM'in 7/305-
1078 sayılı yazılı scru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

BiJgilsrinize arz ederim. 

MevlÜt BİLİCİ 
Genel Sekreter 
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A N K A R A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N E Ş R E F E R D E M İ N 7 / 3 0 5 - 1 0 7 8 N O ' L U 

Y A Z I L ! S O R U Ö N E R G E S İ N İ N C E V A B I : 

B a ş b a k a n l ı k S o s y a l Y a r d ı m l a ş m a v o D a y a n ı ş m a y ı T e ş v i k F o n u t a r a f ı n d a n 
1 9 8 9 y ı l ı ndan b u y a n a a i les i sınır l ı ge l i re s a h i p y ü k s e k ö ğ r e n i m öğrenci ler ine? F o n 
k a y n a k l a r ı ö l ç ü s ü n d e b u r s y a r d ı m ı yap ı lmak tad ı r . 

H e r y ı l Ün i ve r s i t eye y e n i kay ı t baş l ayan öğ renc i l e r i n b a ş v u r u l a r ı a l ı n m a k t a ve 
b a ş v u r u l a r b i lg i sayar o r t a m ı n d a değer lend i r i lmek ted i r , 

ö ğ r e n c i l e r e ö d e n e c e k aylık h u r s tu tar ı da , Y ü k s e k Ö ğ r e n i m Kred i v© Yur t la r 
K u r u m u G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n Ödediği ayJık k r e d i t u t a r ı n a para le l o la rak 
be l i r l enmek ted i r . 

2 0 0 2 - 2 0 0 3 ö ğ r e t i m yı l ının yon t bu rs b a ş v u r u l a r ı iç in B a ş v u r u K ı l a v u z u v© 
B a ş v u r u F o r m u b a s ı m ı v e dağ ı t ım ı i ş lemler i K a s ı m 2 0 0 2 a y ı n d a yap ı lmış t ı r . 
B a ş v u r u l a r ı n t o p l a n m a s ı O c a k 2 0 0 3 A y ı s o n u n a k a d a r s ü r m ü ş t ü r . 

B a ş v u r u l a r a i l işkin F o r m - K ı l a v u z b a s ı m ı dağ ı t ım ı v e b a ş v u r u l a r ı n t o p l a n m a s ı 
beli? b i r s ü r e y i ge rek t i rmek ted i r . 

D i ğ e r ta ra f tan , 2 0 0 2 - 2 0 0 3 ö ğ r e t i m yılı y e n i b a ş v u r u l a r ı n ı n g e t i r e c e ğ i ma l i 
. y ü k ü n F o n ' a k a y n a k l a n i ç indek i p a y ı n ı n ne o l acağ ı da ö n e m t a ş ı m a k t a d ı r . 

1- 20Ü2 -2003 ö ğ r e t i m y ı l ında burs b a ş v u r u d e ğ e r l e n d i r m e l e r i s o n u ç l a n d ı r ı l m ı ş 
o l u p . Ma r t 2 0 0 3 A y ı s o n u n d a i lan ed i lmiş t i r . 

Z a t e n , Y ü k s e k Ö ğ r e n i m K r e d i v e Yur t l a r K u r u m u n d a n y e n i k red i a l acak 
ö ğ r e n c i l e r d e h e n ü z b e l i r l e n m e m i ş v e İfan ed i lmemiş t i r . 

2 - Y e n i d ö n e m d e b u r s v e r i l e c e k ö ğ r e n c i s a y ı s ı , S o s y a l Y a r d ı m l a ş m a v o 
D a y a n ı ş m a y ı T e ş v i k F o n u ' n u n k a y n a k d u r u m u n a g ö r o b e l i r l e n m e k t e d i r . 

F o n u n halt haz ı r k a y n a k m e v c u d u g ö z ö n ü n d e b u l u n d u r u l a r a k 2 0 0 2 - 2 0 0 3 
ö ğ r o t i m y ı l ı nda ö n c e k i y ı l l a rdan b u r s a l m a y a h a k k a z a n a n v e başar ı l ı o l d u k l a r ı t esp i t 
e d i l e n 1 6 0 . 2 3 6 ö ğ r e n c i y e e k o la rak , yen i 67.70O ö ğ r e n c i y e d a h a b u r 3 ve r i l ecek t i r . 

3- A r a s ın ı f la rda o k u y a n v e d a h a ö n c e b u r s a l m a y a h a k k a z a n m ı ş o l a n ih t iyaç 
s a h i b i v e başar ı l ı 1 6 0 . 2 3 6 ö ğ r e n c i n i n bu rs ö d e m e s i n d e h e r h a n g i b i r s ık ın t ı o l m a y ı p , 
E k i m 2 0 0 2 a y ı n d a n b u y a n a b u r s ö d e m e l e r i y a p ı l m a k t a d ı r . 

•4- Ü l k e m i z d e ö n c e k i y ı l l a rda a r k a a r k a y a y a ş a n a n e k o n o m i k kr iz ler s o n r a s ı n d a 
y o k s u l l u ğ u n , e k o n o m i k v e s o s y a l boyu t lu t o p l u m s a l s o r u n l a r ı n ar t t ığ ı aş i ka rd ı r . 
Ö n c e k i y ı l l a rdak i u y g u l a m a v e po l i t i ka la r ın d o ğ a l s o n u c u o l a r a k F o n k a y n a k l a r ı n d a d a 
s ık ın t ı s ö z k o n u s u d u r . A n c a k , t ü m sosya l y a r d ı m p r o g r a m l a n ö n c e l i k l e r i n e g ö r e 
a k s a t ı l m a d a n u y g u l a n m a k t a d ı r . 

•Sosya l Y a r d ı m l a ş m a v e D a y a n ı ş m a y ı T e ş v i k F o n u , il v o i l çe l e rde say ı l a r ı 9 3 1 ' e 
u l a ş m ı ş V a l i v e K a y m a k a m l ı k l a r ı m ı z b a ş k a n l ı ğ ı n d a k u r u l u b u l u n a n S o s y a l 
Y a r d ı m l a ş m a v e D a y a n ı ş m a Vak ı f la r ı a rac ı l ığ ıy la f a k i r v e m u h t a ç v a t a n d a ş l a r ı m ı z ı n 
h o r t ü r İh t iyaç lar ın ın k a r ş ı l a n m a s ı a m a c ı y l a bu Vak ı f l a ra k a y n a k a k t a r m a k t a d ı r . 

F o n k a y n a k l a r ı y o k s u l v a t a n d a ş l a r ı m ı z iç in çeş i t l i s o s y a l y a r d ı m p r o g r a m l a r ı 
u y g u l a n m a s ı n d a ku l lan ı lmak tad ı r . Bu rs y a r d ı m l a r ı S o s y a l Y a r d ı m l a ş m a v e 
D a y a n ı ş m a y ı T e ş v i k F o n u ' n u n uygu lad ığ ı s o s y a l y a r d ı m p r o g r a m l a r ı n d a n b i r t anes i 
o l u p . F o n kaynak la r ı ö l ç ü s ü n d e 1909 y ı l ı ndan bu y a n a s ü r d ü r ü l m e k t e d i r . 

A r a s ın ı f la rda o k u y a n v s d a h a ö n c e bu rs a l m a y a h a k k a z a n m ı ş o l a n ih t iyaç 
s a h i b i v e başar ı l ı 1 6 0 . 2 3 6 ö ğ r e n c i y e ay l ık 65 M i l y o n T L . ü z e r i n d e n (özü r l ü 
ö ğ r e n c i l e r e 7 5 M i l yon T L . ) 4 ayl ık t o p l a m 4 2 Tr i l yon 2 5 0 M i l y a r T L . b u r s ö d e m e s i 
yap ı lm ı ş t ı r .Bu rs iç in k a y n a k b u l u n a m a m a s ı g ib i b i r s o r u n y o k t u r . 

Tü rk l C u m h u r i y e t l e r i n d e n g e l e n öğ renc i l e r in b u r s ö d e m e s i n d e d e h e r h a n g i bir 
s ık ın t ı o l m a y ı p . A ra l ı k 2 0 0 2 a y ı n d a n b u y a n a b u r s ö d e m e l e r i yap ı lm ış t ı r . 

5 - F o n u n Gel i r le r i ; 

• K a n u n v e K a r a r n a m e l e r l e k u r u l u b u l u n a n v e y a k u r u l a c a k • o l an 
f o n l a r d a n B a k a n l a r K u r u l u karar ıy la % 10 'a k a d a r a k t a r ı l a c a k m i k t a r l a r d a n , ' 

• Ge l i r v e k u r u m l a r ve rg i s i m ü k e l l e f l e r i n d e n t ahs i l e d i l e c e k İ lave 
% 4 ' l e r d e n , 

- T ra f i k p a r a ceza la r ın ın % 50 's lnd 'en, 
m R T Ü K ge l i r le r in in % 15 ' i nden , 
« B ü t ç e y e k o n u l a c a k ö d e n e k l e r d e n , 
• • H e r nevî b a ğ ı ş v e y a r d ı m l a r d a n . 
- D iğe r g ö l i r l n n i e n 

o l u ş m a k t a d ı r . 

Haz in© t a r a f ı n d a n F o n gel i r ler in in a k t a r ı l m a m a s ı g ib i b i r d u r u m s ö z k o n u s u 
değ i ld i r . 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarıları ile 2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu tasarılarının, 

Gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer alması, Bütçe görüşmelerine, 23.3.2003 
Pazar günü güven oylamasından sonra başlanması ve resmî tatil günleri dahil, her gün saat 
11.00'den 13.00'e kadar ve saat 14.00'ten günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalara 
devam olunması ve görüşmelerin 6 günde tamamlanmasının, 

3.- Başlangıçta Bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 
(Hükümetin sunuş konuşması hariç) l'er saat (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kul
lanılabilir), kişisel konuşmaların 10'ar dakika ile sınırlandırılmasının, 

4.- İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince yapılacak görüşmelerde, her turda gruplar ve Hükümet 
adına yapılacak konuşmaların 30'ar dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kul
lanılabilir), kişisel konuşmaların 10'ar dakika olması, kişisel konuşmalarda her turda İçtüzüğün 61 
inci maddesine göre biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin bir
den fazla turda söz kaydı yaptıramamasının, 

5.- Bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz olarak yerinden sorulması ve her tur için soru-
cevap işleminin 20 dakika ile sınırlandırılmasının, 

6.- Bütçe görüşmelerinin sonunda Gruplara ve Hükümete 45'er dakika süre ile söz verilmesi 
(bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir), İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre yapıla
cak kişisel konuşmaların ise 10'ar dakika olmasının, 

Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
(Genel Kurulun 18.3.2003 tarihli 49 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
7.- Danışma Kurulunca; 28 3.2003 Cuma günü Genel Kurul çalışması yapılmaması, bugünde 

görüşülmesi kararlaştırılan günlük programda yer alan, Bütçe ve Kesinhesap Kanunu tasarılarının 
görüşmelerinin, 29.3.2003 Cumartesi günü saat 13.30'da yapılması ve anılan programdaki konu
ların bitimine kadar çalışmaların sürdürülmesinin Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 26.3.2003 tarihli 56 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
'*Anayasa Komisyonu 

27.3.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

*(10/9) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu 
28.3.2003 Cuma 
Saat: 10.00 



TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI GÜNDEMI 
57 NCİ BİRLEŞİM 27 . 3 . 2003 PERŞEMBE Saat: 11.00 

1-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. X - 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) 

(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 20.3.2003) 
2. X -2001 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/280, 3/87, 3/89, 3/90) (S. Sayısı: 78) (Dağıt
ma tarihi: 20.3.2003) 

3. X - 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/531) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma tarihi: 20.3.2003) 

4. X - 2001 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/281, 3/88) (S. Sayısı: 79) (Dağıt
ma tarihi: 20.3.2003) 

_ _ _ _ _ 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5$* 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

$$• 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

gebe 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

>q5< 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterin 



BUGÜNKÜ PROGRAM 

Öğleden evvel Öğleden sonra 
Saat: 11.00 -13.00 14.00 - Program bitimine kadar 

X. TUR 32. - ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI (Bütçe-Kesinhesap) 

- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Katma) (Bütçe-Kesinhesap) 
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Katma) (Bütçe-Kesinhesap) 

33. - MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe-Kesinhesap) 

34.-GELİRBÜTÇESİ 
- 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
Oylanmamış Maddelerinin Oylanması 
(C.H.P., AK PARTİ) 

_ 4 -
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