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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) DUYURULAR

1.- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak ülkemizi ziyaret

etmekte olan Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurula

hitaben konuşma yapma isteğine ilişkin duyuru

B) ÇEŞİTLİ İŞLER

1.- Genel Kurulu teşrif etmiş bulunan Kenya Cumhuriyeti Parlamenter

Hizmetleri Komisyonu Heyetine Başkanlıkça “Hoş geldiniz” denilmesi
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DÖNEM: 24 CİLT: 36 YASAMA YILI: 3

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

36’ncı Birleşim
10 Aralık 2012 Pazartesi

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip
üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak
içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)
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Sayfa



IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ

1.- 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/698) (S. Sayısı: 361)

2.- 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezî
Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap
Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/649,
3/1003) (S. Sayısı: 362)

V.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- Sayıştay Başkanlığının denetim raporlarını Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunmadığı gerekçesiyle 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap
Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerinin yapılıp yapılamayacağı hakkında

VI.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 6 Aralık 2012 tarihli 35’inci
Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin konuşması

VII.- SÖYLEVLER

1.- Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas’ın, Genel Kurula hitaben
konuşması

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın CHP Grubuna ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın BDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
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3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakan Recep Tayyip

Erdoğan’ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına sataşması nedeniyle

konuşması

4.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, İstanbul Milletvekili Mehmet

Akif Hamzaçebi, Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve Yalova Milletvekili

Muharrem İnce’nin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanına sataşması

nedeniyle konuşması

IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında

askerlik hizmeti sırasında meydana gelen ölümlere ilişkin sorusu ve Millî

Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/11150)

2.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2012 hac döneminde

Türkiye’ye verilen ek kontenjana ve bu ek kontenjanın acentelere

kullandırılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan

Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/11409)

3.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, sahipsiz kedi ve köpeklerin

toplanıp yurt dışına kaçırıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik

Bakanından sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

(7/11741)

4.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının

Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi

kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/11758)

5.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının

Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi

kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri

Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/11826)

6.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Bingöl ili kentsel dönüşüm

projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan

Bayraktar’ın cevabı (7/11856)
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7.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, TRT’nin tarım
konulu bazı programlarının yayından kaldırılmasına ilişkin Başbakandan
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/11880)

8.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Gazetecileri Koruma
Komitesinin 2012 Türkiye raporundaki tespitlerine ilişkin Başbakandan
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/11881)

9.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Balâ ilçesinde
TOKİ tarafından yapılan arsa satış işlemlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/11883)

10.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul’un Zeytinburnu
ilçesinde eğitim ve kültür tesisleri olarak değerlendirilmek üzere Bakanlığa
devredilen bir taşınmaza ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/11928)

11.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Hakkâri’de TOKİ tarafından
gerçekleştirilen çalışmalara ve Hakkâri Üniversitesinin yeni kampüs
arazisine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın
cevabı (7/11930)

12.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in
ilçelerine bağlı orman köylerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin’in cevabı (7/11969)

13.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün yabancılara toprak satışıyla ilgili verilerine ilişkin
Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın
cevabı (7/12098)

14.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul’un Zeytinburnu
ilçesinde eğitim ve kültür tesisi olarak değerlendirilmesi kararlaştırılan bir
alana ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın
cevabı (7/12136)

15.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Manisa’daki belediyelerin
İlbank’tan kullandığı kredilere,

Hakkâri’deki belediyelerin İlbank’tan kullandığı kredilere,

İlişkin soruları ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın
cevabı (7/12137), (7/12138)
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16.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’nin

Yahyalı ilçesindeki 75. Yıl TOKİ konutlarının sorunlarına ilişkin sorusu ve

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12142)

17.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Siirt Kredi ve Yurtlar

Kurumundaki sorunlara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat

Kılıç’ın cevabı (7/12150)

18.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’un ilçelerinde

yapılan spor salonları ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Gençlik ve

Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12151)

19.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kredi ve

Yurtlar Kurumunun yurt ve burs imkânlarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve

Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12153)

20.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nde geçim sıkıntısı

çeken emekli bir vatandaşa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet

Şimşek’in cevabı (7/12182)

21.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, hayvanların barınmaları için

oluşturulacak doğal yaşam parklarına ve hayvan barınma evlerine ilişkin

sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12195)

22.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Kur’an kursu öğreticilerine

ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/12214)

23.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, TBMM’de erişimi

yasaklanan bazı internet sitelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet

Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/12217)

24.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yükseköğrenim öğrencilerine

yönelik yurt projelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor

Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12243)

25.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakanlık personelinin

maaş ödemelerinin hangi bankaya yatırıldığına ve promosyon ödemesi ile

ilgili sözleşmeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir

Bozdağ’ın cevabı (7/12245)
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26.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de Bakanlığa

ve diğer bakanlıklara ait lojmanların bakım-onarım çalışmalarına ve kentsel

dönüşüm projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan

Bayraktar’ın cevabı (7/12257)

27.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, TOKİ’nin onaylanan lüks konut

projelerine ve öğrenci yurdu inşaatlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik

Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12258)

28.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in Gülnar ilçesindeki orman

yangını sonrası toplanan yardımlara ve TOKİ’nin yaptığı binaların

maliyetine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın

cevabı (7/12259)

29.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in Gülnar ilçesindeki

kadastro çalışanlarının sayısının yetersizliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve

Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12260)

30.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 6302 sayılı Kanun’un

yürürlüğe girmesinden sonra yabancılara satılan tarım arazilerine ilişkin

sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12262)

31.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık personelinin maaş

ödemelerinin hangi bankaya yatırıldığına ve promosyon ödemesi ile ilgili

yapılan sözleşmeye ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan

Bayraktar’ın cevabı (7/12265)

32.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, amatör spor kulüplerine ve bir boks

okuluna yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat

Kılıç’ın cevabı (7/12272)

33.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık personelinin maaş

ödemelerinin hangi bankaya yatırıldığına ve promosyon ödemesi ile ilgili

sözleşmeye ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

(7/12273)

34.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık personelinin maaş

ödemelerinin hangi bankaya yatırıldığına ve promosyon ödemesi ile ilgili

sözleşmeye ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun

cevabı (7/12331)
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35.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, yabancılara yapılan mülk

satışına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın

cevabı (7/12432)

36.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, TRT’nin bir yayınında

CHP Genel Başkanının isminin sansürlendiği iddiasına ilişkin sorusu ve

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/12696)

37.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bitlis, Siirt, Şırnak ve

Van illerindeki karayolları çevresinde toplanmayan çöplere ilişkin sorusu ve

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12805)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
6 Aralık 2012 Perşembe

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak altı oturum yaptı.

Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı, Mevlânâ Haftası’na,

Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut,

Ülkemizde zeytin ve zeytinyağı üreticileri ile sektörün sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz ve 20 milletvekilinin, Eğirdir Gölü’nün tabii hâlinin ve
zenginliklerinin korunması için yapılması gerekenlerin (10/441),

İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak ve 19 milletvekilinin, tarihî ve kültürel eserlerin
korunmasında yaşanan sorunların (10/442),

Muğla Milletvekili Tolga Çandar ve 20 milletvekilinin, Türkiye'nin taraf olduğu tüm uluslararası
göç hareketleri, ülkemizdeki yabancı göçmenlerin statüleri ve sorunları ile ulusal ve uluslararası
planda karşılaştığımız sorunların (10/443),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön
görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, (2/866) esas numaralı Tababet ve Şuabatı San’atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanun Teklifi’ni geri aldığına ilişkin önergesi okundu, teklifin geri verildiği
açıklandı.

İzmir Milletvekili Oktay Vural, ataması yapılmayan öğretmenlerin Başbakandan beş dakikalık
bir randevu alabilmek için on bir gündür Abdi İpekçi Parkı’nda beklediklerine ve bu konuya
duyarlılık gösterilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

BDP Grubunun, 15/11/2012 tarihinde Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve arkadaşları tarafından
Şanlıurfa ilinin Akçakale ile Ceylânpınar ilçeleri ve Mardin ilinin Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt’a
Suriye tarafından düşen bombalar ve sınırdan Türkiye’ye geçen 100 bini aşkın mültecinin
durumlarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu
Meclis araştırması önergesinin (1823 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen
diğer önergelerin önüne alınarak 6 Aralık 2012 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda
okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis
Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan İstanbul Kâğıthane ve Ayamama
dereleri üzerindeki imara aykırı yapıların dere yataklarını yok etmesi ve yoğun yağışlarda adı geçen
derelerin taşması sonucu oluşan can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla vermiş olduğu (10/1) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin
görüşmesinin, Genel Kurulun 6/12/2012 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde,

Yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.
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AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun 6 Aralık 2012 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde 337
sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesine;
bu birleşimde 337 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanamaması hâlinde haftalık
çalışma günlerinin dışında 7 Aralık 2012 Cuma günü saat 14.00'te toplanmasına ve bu birleşimde 337
sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, belirtilen bu birleşimlerde gece
24.00’te günlük programların tamamlanamaması hâlinde günlük programların tamamlanmasına kadar
çalışmalarına devam etmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın bazı ifadelerine
ilişkin bir açıklamada bulundu.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök’ün şahsına,
Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın AK PARTİ Grup

Başkanına,
Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Adalet ve Kalkınma

Partisine,
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök ve Adıyaman

Milletvekili Ahmet Aydın’ın şahsına,
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ’ın Cumhuriyet

Halk Partisine ve şahsına,
İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın, İstanbul Milletvekili İdris Güllüce’nin şahsına,
İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, İstanbul Milletvekili İdris Güllüce’nin şahsına,
İstanbul Milletvekili İdris Güllüce, İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve İstanbul

Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın şahsına,
Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.
Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:
1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel

kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul
Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin
Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili
Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel
kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum
Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya
Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/650) (S. Sayısı: 339),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile
Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat
Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/625) (S. Sayısı: 342),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.
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5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel
kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu’nun (1/638) (S. Sayısı: 337) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamadan
sonra kabul edildi.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükselen
Galatasaray futbol takımını tebrik ettiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, 337 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın geçici
7’nci maddesi üzerinde verilmiş 2 önergeyi işleme almadığı gerekçesiyle tutumu hakkında bir usul
görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

Alınan karar gereğince, 10 Aralık 2012 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 21.52’de
birleşime son verildi.

Sadık YAKUT
Başkan Vekili

Muhammet Rıza YALÇINKAYA Mine LÖK BEYAZ Tanju ÖZCAN
Bartın Diyarbakır Bolu

Kâtip Üye Kâtip Üye Kâtip Üye

Özlem YEMİŞÇİ Fatih ŞAHİN
Tekirdağ Ankara

Kâtip Üye Kâtip Üye
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II.- GELEN KÂĞITLAR
No: 47

7 Aralık 2012 Cuma
Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların
İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/718) (Adalet ve
Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)

2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
(1/719) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İç Güvenlik
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/720)
(İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/721)
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:
30.11.2012)

Tezkereler

1.- İstanbul Milletvekili Gülay Dalyan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1056) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

2.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1057) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu'nun Yasama
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1058) (Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

4.- Hakkari Milletvekili Adil Kurt'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1059) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

5.- Hakkari Milletvekili Adil Kurt'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1060) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

6.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1061) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

7.- Hakkari Milletvekili Adil Kurt'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1062) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)
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8.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1063) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

9.- Hakkari Milletvekili Esat Canan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1064) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

10.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1065) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

11.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1066) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

12.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1067) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

13.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1068) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, bir protesto eyleminde bir vatandaşın işkence ve kötü
muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10893)

2.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan bir olaya ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10894)

3.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, 2002-2012 yılları arasında gözaltına alınan ve tutuklanan
üniversite öğrencilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10895)

4.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, cezaevlerinin engelliler açısından fiziki yetersizliklerine
ve Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevinde yatan bir engelli mahkuma ilişkin Adalet Bakanından yazılı
soru önergesi (7/10896)

5.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Samsun-Ordu sınırında yürütmeyi durdurma
kararına rağmen inşaatı devam eden bir termik santrale ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/10897)

6.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bir askerin, tutuklanma nedeniyle tedavisinin yarım
kalmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10899)

7.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TSK İç Hizmetler Kanununun bazı maddelerinin
yeniden düzenlenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10900)

8.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, 6352 sayılı Kanunun tutuklu sayısına etkisine ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10901)
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9.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, cezaevlerinde basılı eser ve yayınlara erişim yasaklarına
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10902)

10.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Silivri cezaevinde açlık grevi yapan tutuklulara
yönelik müdahale ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10903)

11.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, tarım kredi kooperatiflerinin verdiği
kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11667)

12.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, buğday, buğday unu, bisküvi, makarna ve
irmik ithaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11668)

13.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, ek ödemelerin emekli maaşına
yansıtılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11669)

14.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, özelleştirilen Türk Telekom A.Ş.’den hazineye
aktarılan paya, şirketten alınan vergiye ve şirketin kâr zarar tablosuna ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/11670)

15.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya ilinde yer alan bazı mesire alanlarının imar
değişikliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11671)

16.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, kayısı ihracatının artırılması için yapılacak
çalışmalara ve kayısı üretiminin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11672)

17.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki Devlet Demiryollarına
ait misafirhanenin kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11673)

18.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yaklaşık 200 akademisyen tarafından yapılan
“Üniversitenin Çağrısı” adlı bildiriye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11674)

19.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Balaban Beldesinde selden zarar gören
kayısı üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11675)

20.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Türkiye genelindeki HES projelerine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11676)

21.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depremi sonrası ortaya çıkan sorunlara ve deprem için
toplanan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11677)

22.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, ülkemizde tüketilen doğalgaz, petrol ve elektriğin
maliyeti ile bunların satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11678)

23.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, THY’de çalışan bazı personele ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11679)

24.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, ekmek üretiminde yaşanan suistimallere ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11680)

25.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, benzin fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/11681)

26.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, THY’nin yurtdışından uçak alımlarında hazine
garantisi verilip verilmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi
(7/11682)
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27.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, 2003-2012 yılları arasında bankaların kredi kartı ücret
ve komisyonları ile hesap işletim ücreti adı altındaki gelirlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından
(Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11683)

28.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Iğdır’da bir şehit çocuğunun kamuda ikinci iş hakkından
yararlanamamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11690)

29.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş bağlanan
vatandaşların mağduriyetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11691)

30.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye’deki çocuk gelinlere ilişkin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11692)

31.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kadının doğum sonrası ücretli izin süresinin uzatılmasına
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11693)

32.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11694)

33.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında yasal düzenlemelerin
KHK kapsamında yapılması sorununun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11695)

34.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında hükümetin
eleştirilmesinin yargıya intikali sorununun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11696)

35.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında seçim barajı ve siyasi
partilerin kapatılması sorunlarına yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru
önergesi (7/11697)

36.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında siyasi partiler arası
uzlaşı ve diyaloğa yönelik projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11698)

37.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında yeni Anayasa ile ilgili
görüşlerin paylaşılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11699)

38.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında tutukluluk süreleri
sorununun çözümüne yönelik projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11700)

39.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında kadınların işgücüne
katılımına yönelik projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11701)

40.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında şiddet mağduru
kadınlara yönelik projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11702)

41.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında çocuk haklarına
yönelik projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11703)
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42.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında engelli kişilere yönelik
projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11704)

43.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında ayrımcılık suçu
mağdurlarına yönelik projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11705)

44.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında havacılık sektöründe
yasaklanan grevlerle ilgili soruna ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11706)

45.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında nefret söylemi suçları
sorununa ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11707)

46.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında devam etmekte olan
bir davaya ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11708)

47.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında Uludere’de yaşanan
olaylara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11709)

48.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında ek protokolden
kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru
önergesi (7/11710)

49.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında Ege Denizinde petrol
ve doğalgaz aranması ile ilgili sorunun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11711)

50.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında kayıt dışı istihdam
sorunun çözümüne yönelik projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11712)

51.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında enflasyon sorunun
çözümüne yönelik projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11713)

52.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında özelleştirmeden elde
edilen gelirlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11714)

53.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında işyeri kurma sürecinin
maliyetinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11715)

54.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında uzlaşmazlıkların
mahkeme dışında çözümlenmesi mekanizmasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru
önergesi (7/11716)

55.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında yükseköğretime katılım
oranının artırılmasına yönelik projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11717)

56.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında kamu ihalelerinin AB
müktesebatına uyumuna yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11718)

57.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında TBMM AB Uyum
Komisyonunun yetkilerinin genişletilmesine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11719)
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58.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında kamu harcamalarının
denetimi sorununun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru
önergesi (7/11720)

59.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında vicdani ret hakkının
tanınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11721)

60.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında Alevilerin sorunlarına
yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11722)

61.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında bir mahkeme kararına
ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11723)

62.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında sendikaların dernek
kurma özgürlüğüne yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11724)

63.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında bazı konulara yönelik
yürütülen projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11725)

64.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında basın özgürlüğüne
yönelik projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11726)

65.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında tutuklu bulunan
kişilerle ilgili sorunların çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru
önergesi (7/11727)

66.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında basın özgürlüğü
alanında yürütülen projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11728)

67.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında güvenlik güçlerinin
orantısız güç kullanmasını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı
soru önergesi (7/11729)

68.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında insan haklarına yönelik
çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11730)

69.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında Deniz Feneri Davası
ile ilgili iddialara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11731)

70.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında bazı kamu personeli
hakkında soruşturma açılamamasından kaynaklanan sorunun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin
Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11732)

71.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB ilerleme raporu kapsamında kadın haklarına saygıya
yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11733)

72.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin
Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11734)

73.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, asgari ücretten vergi alınmayacağı iddialarına ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11735)
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74.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, ülkemizde iş ve meslek danışmanlığı eğitimine ve
konuyla ilgili personel alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11737)

75.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11739)

76.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11740)

77.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Katar ve Suudi Arabistan uyruklu
bazı kişilerin Türklerin yönetiminde Suriyeli muhaliflere yardım ettiği iddialarına ilişkin Dışişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11749)

78.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 17 Ekim 2007-17 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılan
sınır ötesi operasyonların sayısına ve operasyonlarda kullanılan mühimmatların maddi karşılığına
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11750)

79.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Rusya’dan Şam’a gitmekte olan Suriye hava yollarına
ait bir uçağın askeri mühimmat taşıdığı şüphesiyle Ankara’ya indirilmesine ilişkin Dışişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11751)

80.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, İsrail’in Kırıkhan mevkiinde bulunan askeri
tesislere casus amaçlı insansız hava aracı gönderdiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/11752)

81.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11753)

82.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ülkemizde ithal edilen ve tüketilen benzin ve
doğalgaz miktarları ile bunların fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru
önergesi (7/11756)

83.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’da tarımsal amaçlı kullanılan elektrik
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11757)

84.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakırspor’un içinde bulunduğu duruma ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/11759)

85.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Yunanistan’ın ucuz pamuk satışının yerli pamuk
üretimini tehdit etmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11761)

86.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, sokak hayvanlarının kesilerek kaçak et yapımında
kullanıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11762)

87.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, pamuk üretimine, ithalatına ve GSM 102
kredilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11763)
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88.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Aydın’da görülen şap hastalığına ve aşılama
çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11764)

89.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’da tarımsal amaçlı kullanılan elektrik
fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11765)

90.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11766)

91.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kooperatifçiliğin geliştirilmesi için yapılan
çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11767)

92.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, üniversitelerin kooperatifçilik bölümlerine ve
kooperatifçiliğin desteklenmesi için yapılması planlanan eğitim faaliyetlerine ilişkin Gümrük ve
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11768)

93.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, yılın kooperatifi seçimine ve kooperatiflerin
desteklenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11769)

94.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, İzmit Kadın ve Sosyal Yaşam Merkezinin yapım
ihalesine ve ihaleyi kazanan firmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11773)

95.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde Merkez ilçeye bağlı bir kasabanın elektrik
borcundan dolayı suyunun kesilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11774)

96.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, 2003-2012 yılları arasında işlenen tefecilik suçu ile
ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11775)

97.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanıp yurt dışına
kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11776)

98.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı bir köyün
kanalizasyon ve içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11777)

99.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Çatak ilçesine bağlı bir köyde köy korucuları ile ilgili
iddialara ve koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11778)

100.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in Ovakışla ve Kolludere
beldelerine yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11779)

101.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır Adliyesinden çalınan uyuşturucuya ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11780)

102.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından
yapılan yakacak ihalesi hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11781)

103.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, İzmir’de polislerin bir kişiye şiddet uyguladığı
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11782)

104.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, bazı vatandaşların gözaltında kayboldukları
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11783)
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105.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Ankara’nın trafik sorununa ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11784)

106.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Tunceli Emniyet Müdürünün bir açıklamasına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11785)

107.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, artan terör olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/11786)

108.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in ve ilçelerinin nüfusuna ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11787)

109.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, silah ruhsatı bulunan 24. Dönem milletvekillerine
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11788)

110.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 13 Ekim 2012 günü miting düzenlemek için Ankara
Valiliğine yapılan başvurunun reddine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11789)

111.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in Mutki İlçe Belediyesine yapılan
yardımlar, hibeler ile belediyenin borç ve alacak miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/11790)

112.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis Merkez’deki bir köyün yol
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11791)

113.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, BDP Bingöl il binasına gerçekleştirilen saldırıya
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11792)

114.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11793)

115.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sağlık sektöründe görev yapan polis ve özel güvenlik
görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11794)

116.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan ilçesinde bir mahallenin yol
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11795)

117.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, emniyet hizmetleri sınıfındaki personelin ek göstergesinin
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11796)

118.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’da ve Edirne’de Atatürk büstlerine saldırı
yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11797)

119.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kişi ve
kurumlara gönderilen yol katılım payı bedellerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/11798)

120.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11799)

121.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis İl Halk Kütüphanesindeki eserlere
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11800)
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122.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakırlı Hattat Hamit Aytaç ile ilgili çalışmalara
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11801)

123.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, İstanbul’daki taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili
verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11802)

124.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11803)

125.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’da zorlu kış şartlarından kaynaklanan
mağduriyete ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11806)

126.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11807)

127.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı bir
hizmet alım ihalesi ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11808)

128.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Bakanlığa ait yasal mevzuatta yapılan bazı
değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11809)

129.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’teki Kredi ve Yurtlar Kurumuna
bağlı yurt sayısına ve kapasitelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11810)

130.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, yeni eğitim sistemi kapsamında açılan imam hatip
ortaokullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11811)

131.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ders kitaplarının yazımındaki usulsüzlük
iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11812)

132.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ders kitaplarının taşıması gereken niteliklerin denetimine
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11813)

133.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Van’da deprem sonrası yapılan okullara yeni isim
verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11814)

134.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Siverek Kız Anadolu Lisesinin eğitime
başlamamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11815)

135.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Mersin’de Toroslar Kaymakamlığı tarafından İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğünde okullardaki görevlilerin kıyafetleriyle ilgili bir yazı gönderildiği iddiasına
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11816)

136.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki
sağlık meslek lisesinin bina sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11817)

137.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, bilim ve sanat merkezlerine ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11818)

138.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, FATİH Projesi kapsamında akıllı tahta uygulamasına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11819)
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139.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ücretli öğretmenlerle ilgili bir açıklamasına
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11820)

140.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11821)

141.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11822)

142.- Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, Afyonkarahisar’da bir mühimmat
deposunda meydana gelen patlamada şehit olan askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı
soru önergesi (7/11823)

143.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Milli
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11824)

144.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Simav ilçesinde depremden zarar gören
esnaf ve sanatkârların kredi borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11836)

145.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/11838)

146.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te kent merkezindeki logolu
aydınlatmaların maliyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru
önergesi (7/11839)

147.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz Bölgesinden Batum Limanına
deniz yolu ile ulaşım sağlanması ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından
yazılı soru önergesi (7/11840)

148.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de yapılan bir baraj nedeniyle bazı köy
yollarının su altında kalmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru
önergesi (7/11841)

149.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/11842)

150.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, basın çalışanlarının ve yerel basının
sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11843)

151.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin
Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11844)
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No: 48
10 Aralık 2012 Pazartesi

Sözlü Soru Önergeleri
1.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, şehit ve gazi çocuklarının okul servislerinden ücretsiz

yararlanabilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/2448) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bolu Cezaevinin bazı sorunlarına ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2449) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su
ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2450) (Başkanlığa geliş
tarihi: 22.11.2012)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su
ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2451) (Başkanlığa geliş
tarihi: 22.11.2012)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da görülen hayvan hastalıklarına ve alınan
tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2452) (Başkanlığa
geliş tarihi: 22.11.2012)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su
ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2453) (Başkanlığa geliş
tarihi: 22.11.2012)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Et ve Balık Kurumu şubesi açılması
talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2454) (Başkanlığa
geliş tarihi: 22.11.2012)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır içesine bağlı bazı köylerin yol, su ve
aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2455) (Başkanlığa geliş
tarihi: 22.11.2012)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su
ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2456) (Başkanlığa geliş
tarihi: 22.11.2012)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki hastanelerde diş doktoru ihtiyacına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2457) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki hastane ve sağlık
ocaklarındaki sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2458)
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su
ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2459) (Başkanlığa geliş
tarihi: 22.11.2012)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki hastane ve sağlık
personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2460) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde karla mücadele
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2461)
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)
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15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da turizmin geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2462) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Üniversitesinin öğretim elemanı ve yurt
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2463) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da üniversite sınavlarına hazırlanan
öğrencilere yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2464)
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki liselerde öğretmen
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2465) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesindeki liselerde öğretmen
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2466) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

20.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, orman köylerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/2467) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

Yazılı Soru Önergeleri
1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Esendere Sınır Kapısında meydana gelen hayali ihracat

ve kaçakçılık olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12952) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2012)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hükümetin İsrail politikasına ve Türkiye-İsrail arasındaki
siyasi, askeri ve ticari ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12953) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2012)

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 4-C statüsünde çalışan personelin kadroya geçirilip
geçirilmeyeceklerine ve aile yardımı almalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12954)
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

4.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, CIA ile MİT tarafından üst düzey görevliler hakkında
şantaj kasetleri hazırlandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12955)
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

5.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Türkiye Bilimler Akademisine ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/12956) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

6.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, kamu kurumlarının lojmanlarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12957) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan ilindeki toplumsal gösterilerle
ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12958) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ ilindeki toplumsal gösterilerle
ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12959) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Edirne ilindeki toplumsal gösterilerle
ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12960) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

10.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, FİŞEKSAN ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12961) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)
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11.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, suç işleyen veya kaçırılan çocuklar ile ilgili
verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12962) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

12.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, bazı Suriyeli sığınmacıların camilerde kaldığı iddiasına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12963) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

13.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, gazilere ödenen şeref aylığına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/12964) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır ilindeki toplumsal
gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12965) (Başkanlığa geliş
tarihi: 22.11.2012)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Düzce ilindeki toplumsal gösterilerle
ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12966) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

16.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Kilis’te Cuma Hutbesinde yaşandığı iddia edilen bir
olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12967) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

17.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Van Muradiye Devlet Hastanesinde işe alınan
bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12968) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

18.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Beşparmak Dağlarındaki maden ocaklarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12969) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

19.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, 6191 sayılı Kanun uyarınca TSK ile ilişiği
kesilenlerden hak kayıplarının giderilmesi için yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/12970) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

20.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca
kullanılan resmi araçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12971) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

21.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, şehit ailelerinin desteklenmesi konusundaki bir
açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12972) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

22.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinin desteklenmesine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12973) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

23.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Kalkan-Bezirgan ve Kaş-Kasaba-Gömbe yollarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12974) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

24.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İsrail ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/12975) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

25.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, İSDEMİR’in özelleştirilmesi sonrası çalışanlarına
devredilen hisselerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12976) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

26.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine geçiş
yapan öğretmenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12977) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

27.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Selim-Başköy karayolunun asfalt çalışmalarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12978) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin
faaliyetlerine ve ekonomiye etkilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru
önergesi (7/12979) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)
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29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bankacılık sektörüne ait verilere ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12980) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

30.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerde taşeronlaşmaya
ve taşeron firma çalışanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi
(7/12981) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

31.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, esnaf ve sanatkârların Halk Bankasından
kullandıkları kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12982)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

32.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12983) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

33.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12984) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

34.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerde taşeronlaşmaya
ve taşeron firma çalışanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi
(7/12985) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

35.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/12986) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

36.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/12987) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

37.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/12988) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

38.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/12989) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

39.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerde taşeronlaşmaya
ve taşeron firma çalışanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi
(7/12990) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

40.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün sanal ortamda
yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12991)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

41.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12992) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

42.- Yozgat milletvekili Sadir Durmaz’ın, kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12993) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

43.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, açlık grevlerine katılan tutuklu ve hükümlülere ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12994) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

44.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, selden zarar gören Çerkezköy adliye binasına ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12995) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

45.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, selden zarar gören Çerkezköy adliye binasına ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12996) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)
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46.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Antalya’da hakim ve savcıların katılımı ile yapılan
bir toplantıya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12997) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2012)

47.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hakim ve savcılara yönelik indirimli silah
kampanyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12998) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2012)

48.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, elektronik kelepçe uygulamasından yararlanan tutuklu ve
hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12999) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

49.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, cezaevlerindeki ıslah çalışmalarına ve görevlendirilen
psikologlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13000) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

50.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimen-kullere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13001) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

51.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13002) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

52.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, açlık grevine katılan mahkumların sağlık sorunlarına ve
tedavilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13003) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ailelerine ikinci iş imkanı sağlanmasına yönelik
yasal düzenlemenin uygulanmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13004) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

54.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli vatandaşlara evde bakım hizmeti
verenlere bağlanan maaşa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13005)
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

55.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kadına yönelik şiddetle ilgili bazı verilere ilişkin Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13006) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sokakta yaşayan, çocuk bakım
evlerinde kalan ve çalışan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi
(7/13007) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

57.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalara
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13008) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

58.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, engellilerin ve engelli yakınlarının maaşlarına ilişkin Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13009) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

59.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13010)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

60.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/13011) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)
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61.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/13012) (Başkanlığa geliş
tarihi: 23.11.2012)

62.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, KİŞGEM’lerle ilgili bazı verilere ilişkin Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13013) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

63.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13014) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)

64.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13015) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)

65.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13016) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

66.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13017)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

67.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, teknik öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13018) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

68.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Konak Sosyal Güvenlik Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13019) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2012)

69.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, engelli istihdamı ile ilgili istatistiklere ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13020) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

70.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, engellilerin ve engelli yakınlarının maaşlarına ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13021) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

71.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13022)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

72.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13023) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)

73.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Ankara’da bir taşınmazın kentsel dönüşüm
alanı olarak belirlenmesine ve bu alanda lüks bir konut projesi başlatılmasına ilişkin Çevre ve
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13024) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

74.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de vakıfların dağıttığı kömürden dolayı
yaşanan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13025)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

75.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2002’den bu yana yabancılara yapılan taşınmaz
satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13026) (Başkanlığa geliş
tarihi: 23.11.2012)

76.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da karbondioksit salımının azaltılmasına
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13027) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

– 295 –

DİLEK –

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



77.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlık’taki görevde yükselme sınavlarına
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13028) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

78.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlık’taki uzman ve mühendis maaşları
arasındaki farka ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13029) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)

79.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13030) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

80.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13031) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)

81.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13032) (Başkanlığa geliş
tarihi: 23.11.2012)

82.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Şam’da muhacir olarak yaşayan Türkmenlere ilişkin
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13033) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

83.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Suriyeli muhaliflerle ilişkilere ilişkin Dışişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13034) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

84.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13035) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

85.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13036) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

86.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Suriye sınırında yaşanan gelişmelere ilişkin
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13037) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

87.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Esendere Sınır Kapısında meydana gelen hayali ihracat
ve kaçakçılık olaylarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13038) (Başkanlığa
geliş tarihi: 21.11.2012)

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-Irak arasındaki ekonomik ilişkilere ve dış ticaret
politikasına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13039) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2012)

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-İran arasındaki ekonomik ilişkilere ve dış ticaret
politikasına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13040) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2012)

90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilere ve
dış ticaret politikasına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13041) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2012)

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-Ermenistan arasındaki ekonomik ilişkilere ve
dış ticaret politikasına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13042) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2012)
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92.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilere
ve dış ticaret politikasına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13043) (Başkanlığa
geliş tarihi: 21.11.2012)

93.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-KKTC arasındaki ekonomik ilişkilere ve dış
ticaret politikasına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13044) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2012)

94.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkilere ve dış
ticaret politikasına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13045) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2012)

95.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2009-2012 yılları arasındaki karşılıksız
çeklere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13046) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

96.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki batık tutara
ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13047) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

97.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara
ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13048) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

98.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13049) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

99.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13050) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

100.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13051) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

101.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13052) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)

102.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13053)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

103.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, YURTKUR kredisi kullanan öğrencilere ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/13054) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

104.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/13055) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

105.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/13056) (Başkanlığa geliş
tarihi: 23.11.2012)

106.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Akıl Küpü Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13057) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

107.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, üç gün hastalığına ve bu hastalık sebebiyle
hayvanları telef olan üreticilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı
soru önergesi (7/13058) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)
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108.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, zeytinyağı alım fiyatına ve üreticilerin
mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13059)
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

109.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da bazı tarım arazileri ile ilgili yapılan
düzenlemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13060)
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

110.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün ağıl
sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13061) (Başkanlığa
geliş tarihi: 21.11.2012)

111.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, hayvanlarda görülen üç gün hastalığına ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13062) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

112.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Suriye’den kaçak yollarla ülkemize sokulan
hayvanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13063) (Başkanlığa
geliş tarihi: 22.11.2012)

113.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında ihraç edildikten sonra
iade edilen yaş meyve ve sebzelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru
önergesi (7/13064) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

114.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, balıkçılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13065) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

115.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13066) (Başkanlığa geliş
tarihi: 23.11.2012)

116.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13067)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

117.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13068) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)

118.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Esendere Sınır Kapısında meydana gelen hayali ihracat
ve kaçakçılık olaylarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13069)
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

119.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Esendere Sınır Kapısında meydana gelen hayali ihracat
ve kaçakçılık olayları ile ilgili rapor yazan Bakanlık müfettişleri hakkında soruşturma açıldığı
iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13070) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2012)

120.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13071) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

121.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13072) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)

122.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13073) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)
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123.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK tarafından kaçırılan vatandaşlara ve kurtarılmaları
için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13074) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2012)

124.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, Çerkezköy ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13075) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

125.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, terör örgütü üyesi bazı kişilere ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13076) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

126.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, güvenlik güçlerinin kullandığı biber gazına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13077) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

127.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bitlis’te
yaşanan toplumsal olaylarla ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/13078) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

128.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, hakkında inceleme ve soruşturma yapılan
belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13079) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2012)

129.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’de yapılan etkinliklere polis tarafından
müdahale edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13080) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2012)

130.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, evlere yemek servisi yapan motosikletli
çalışanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13081) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

131.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Ankara Emniyet Müdürlüğünün biber gazı stokuna
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13082) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

132.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, İstanbul’da yaşanan bir olaya ve polisin kimyasal gaz
kullandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13083) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

133.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Selendi ilçesindeki bazı köy ve mahallelerin yol
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13084) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

134.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, İstanbul’da bir gösteride kullanılan biber gazına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13085) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

135.- Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un, halen tutuklu olan bir askerin gözaltı süreci
ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13086) (Başkanlığa geliş
tarihi: 22.11.2012)

136.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğünce
kullanılan resmi araçlara araç takip sistemi kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/13087) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

137.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir dernek tarafından medrese adı altında bir eğitim
kurumu açılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13088) (Başkanlığa
geliş tarihi: 22.11.2012)

138.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su
ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13089) (Başkanlığa geliş
tarihi: 22.11.2012)
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139.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da karla mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13090) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

140.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Akçay ve Karaköse ilçelerine bağlı köylerin
yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13091)
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

141.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı köylerin yol, su ve
aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13092) (Başkanlığa geliş
tarihi: 22.11.2012)

142.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde karla mücadele
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13093) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

143.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde karla mücadele
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13094) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

144.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Hamur ve Patnos ilçelerine bağlı köylerin
yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13095)
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

145.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı köylerin yol, su
ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13096) (Başkanlığa geliş
tarihi: 22.11.2012)

146.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’daki köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13097) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

147.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, Hakkâri-Çukurca yolunda kapatılan bir köprüye ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13098) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

148.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13099) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

149.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçe
Belediyesinin faaliyetleri ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13100)
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

150.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara
ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13101) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

151.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13102) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

152.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13103) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

153.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13104) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)
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154.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13105) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

155.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13106) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

156.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Esendere Sınır Kapısında meydana gelen hayali ihracat
ve kaçakçılık olaylarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13107) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2012)

157.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Akıl Küpü Projesine ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13108) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

158.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, emekli hekimlerin maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından
yazılı soru önergesi (7/13109) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

159.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir kamulaştırma davası sonucunda ODTÜ’nün
davacılara yönelik yükümlülüğüne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13110)
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

160.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, mobil servis sağlayan yabancı firmalara ilişkin
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13111) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

161.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, bütçe ve sosyal güvenlik açıklarına ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13112) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

162.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, karayolları bünyesinde çalışan
işçilerin kadro talebine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13113) (Başkanlığa geliş
tarihi: 22.11.2012)

163.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2002’den bu yana yabancılara yapılan taşınmaz
satışlarından elde edilen gelire ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13114) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)

164.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13115) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

165.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13116) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

166.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından yapılan geçici
görevlendirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13117) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2012)

167.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, 24 Kasım Öğretmenler Gününe ve
öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13118) (Başkanlığa
geliş tarihi: 21.11.2012)

168.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’ndeki bir ortaokulun Türkçe öğretmeni
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13119) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2012)
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169.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Akıl Küpü Projesine ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13120) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

170.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, Okul Sütü Projesine ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13121) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

171.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan bazı
atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13122) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

172.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Konya’da dağıtılan bir test kitabı ile ilgili
iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13123) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

173.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, öğretmen atamalarına ve öğretmenlerin özlük
haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13124)
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

174.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Almanca öğretmenleri ile ilgili bazı verilere
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13125) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

175.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, yurtdışına eğitim için gönderilen öğrencilerin
sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13126) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

176.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir dernek tarafından medrese adı altında bir eğitim
kurumu açılacağı iddiasına ve derneklerin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru
önergesi (7/13127) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

177.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki köy okullarının
kitap ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13128) (Başkanlığa geliş
tarihi: 22.11.2012)

178.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13129) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

179.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, okulların fiziki yeterliliklerine ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13130) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

180.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, dershanelerin kapatılacağına dair
açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13131) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

181.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okullarda toplanan aidatlara ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13132) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

182.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Batman’ın Sason ilçesindeki bir köyün okul
sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13133) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

183.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Denizcilik Meslek Liselerinin sorunlarına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13134) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

184.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13135) (Başkanlığa geliş
tarihi: 23.11.2012)
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185.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13136) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

186.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, Batman’da Milli Eğitim Müfettişlerince yapılan bir
incelemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13137) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

187.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Alo 147 hattının farklı amaçlar için kullanıldığı
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13138) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

188.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TSK bünyesinde görev yapan sivil memurların
sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13139) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2012)

189.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TSK’da görevli personelin sorunlarına ve bu konuda
hazırlanan kanun tasarısı taslağına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13140)
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

190.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Suriyeli muhaliflere Türkiye’de eğitim
verildiği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13141) (Başkanlığa
geliş tarihi: 22.11.2012)

191.- Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un, bazı askerlere bilinçli olarak olumsuz sicil
verildiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13142) (Başkanlığa
geliş tarihi: 22.11.2012)

192.- Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un, Afyonkarahisar’da bir cephanelikte
meydana gelen patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13143)
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

193.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13144) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

194.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13145) (Başkanlığa geliş
tarihi: 23.11.2012)

195.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kışlalarda yaşanan şüpheli asker ölümlerine ilişkin
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13146) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

196.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, belediyelerin katı atık bedellerini talep etmeleri
ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13147)
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

197.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Ergene Havzası Koruma Eylem Planına ilişkin
Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13148) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

198.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Osmaniye Çatak Barajının ne zaman yapılacağına
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13149) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.11.2012)

199.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, damacana sular ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13150) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)
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200.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Kamilet Vadisinde HES projeleri yapılacağı
iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13151) (Başkanlığa geliş
tarihi: 22.11.2012)

201.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, orman alanları ile ilgili bazı verilere ilişkin Orman
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13152) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

202.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13153) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)

203.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13154) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

204.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13155) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

205.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamu Hastaneleri Birliklerine ait kadrolara yapılan
atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13156) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2012)

206.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, emekli hekimlerin maaşlarına ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/13157) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

207.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, tıp fakültelerinin eğitim kalitesine ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/13158) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

208.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, antidepresan ilaçların kullanımındaki artışa ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13159) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

209.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, kamu hastaneleri birliklerine ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13160) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

210.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, diyabet hastalarının sorunlarına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13161) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

211.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13162) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

212.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki sağlık kuruluşları ve sağlık
personeli ile ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13163) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)

213.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13164) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

214.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13165) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

215.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13166) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.11.2012)

216.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, açlık grevine katılan mahkumların sağlık sorunlarına
ve uygulanan tedavi yöntemlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13167)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)
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217.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Göcek Tüneli geçiş ücretlerine ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13168) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2012)

218.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, ulaştırma sektöründe karbondioksit salınımının
azaltılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13169)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

219.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlık’taki görevde yükselme sınavlarına
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13170) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)

220.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, yıllar itibarıyla uçak ve yolcu kapasitelerine
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13171) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)

221.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13172) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.11.2012)

222.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlık’ta yapılan nakil ve tayinlere ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13173) (Başkanlığa geliş
tarihi: 23.11.2012)

223.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’a yapılacak 3. havaalanına ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13174) (Başkanlığa geliş
tarihi: 23.11.2012)

224.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, posta hizmetlerinde yaşanan gecikmelere ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13175) (Başkanlığa geliş
tarihi: 23.11.2012)

225.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
gayrimenkullere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi
(7/13176) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

226.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan
taşıtlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13177)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

227.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’daki Batı Çevre Yolu yapım çalışmalarına
ve bu amaçla gerçekleştirilen imar uygulamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13178) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2012)

228.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, uluslararası seyahatlerine ve bunların
maliyetine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13179)
(Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

229.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, kamu başdenetçisine ilişkin Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13180) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

230.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 1920’den günümüze görev yapan parlamenterlere
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13181) (Başkanlığa geliş
tarihi: 29.11.2012)
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231.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’da bir okulda yaşanan bir olayla ilgili
soruşturmaların akıbetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13182) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.11.2012)

232.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ergenekon davasının bir oturumunda
yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13183) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Yüksek Hakem Kurulu yedek üyeliğine atanan

bir kişi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10361)
2.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Bülent Arınç’a suikast girişimi iddiasının akıbetine ilişkin

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10364)
3.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ergenekon Davasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10366)
4.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı

soru önergesi (7/10394)
5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru

önergesi (7/10411)
6.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, milletvekillerinin dokunulmazlıklarıyla ilgili bir

beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10422)
7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakan’ın bir açıklamasına ilişkin

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10429)
8.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, BDP’nin kapatılması ile ilgili bir beyanına ilişkin

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10431)
9.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2000-2012 yılları arasındaki bazı adli istatistiklere

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10438)
10.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2000-2012 yılları arasındaki cinsel taciz veya tecavüz

istatistiklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10471)
11.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, imam hatip okulları ile ilgili bir

açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10489)
12.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 1980-2012 yılları arasında şehit edilen yargı

mensuplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10499)
13.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, toplumsal olaylarda kullanılan gazların insan sağlığı

üzerindeki etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10827)
14.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli Devlet Hastanesinde fluoroskopi

cihazının olmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10828)
15.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, merkezi hastane randevu sisteminin işleyişine ve ücretli

olmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10829)
16.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, öldürülen PKK’lılara ait cesetlerden iç organların

çıkartılarak organ naklinde kullanıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/10830)
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17.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat Devlet Hastanesinin ve ek inşaatlarının
maliyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10831)

18.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, ithal ürünlerin denetimine ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/10832)

19.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan’daki Mengücek Araştırma Hastanesi
binasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10833)

20.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan’daki devlet hastanelerinin kapatılacağı
iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10834)

21.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silifke Devlet Hastanesinin eksikliklerine ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10835)

22.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Ankara 2 No’lu F Tipi Cezaevinin revir
kapasitesine ve hükümlülerin muayene esnasında maruz kaldıkları davranışlara ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/10836)

23.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, aile hekimliği uygulamasına ve aile hekimlerinin
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10837)

24.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 2011-2012 öğretim yılında 8’inci sınıflara Td
aşısı yapılmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10838)

25.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Çankırı ili Orta ilçesindeki sağlık kurumlarına ve
kapasitelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10839)

26.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Alo 182 hattı uygulamasına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/10840)

27.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kas hastası engellilerin tedavilerinde yaşanan sorunlara
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10841)

28.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sivil halka ve
mültecilere hizmet veren ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10842)

29.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, 8’inci sınıf öğrencilerine tetanos ve difteri
aşılarının zamanında temin edilmemesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10972)

30.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Fatih ilçesi Karagümrük mahallesi aile hekimliği
binasının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10973)

31.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesine ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10974)

32.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, başta Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu
Bölgesindeki alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru
önergesi (7/10975)
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10 Aralık 2012 Pazartesi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Cemil ÇİÇEK
KÂTİP ÜYELER: Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36’ncı Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) DUYURULAR
1.- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Filistin

Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurula hitaben konuşma yapma isteğine ilişkin duyuru
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün davetlisi olarak

ülkemizi ziyaret etmekte olan Filistin Cumhurbaşkanı Sayın Mahmud Abbas, Genel Kurula hitaben
bir konuşma yapmak istemişlerdir.

Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Değerli milletvekilleri, gündemimize göre, 2013 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı
ile 2011 yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerine başlayacağız.

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

(1/698) (S. Sayısı: 361) (x)
2.- 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezî Yönetim Bütçesi

Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
( 1/649, 3/1003) (S. Sayısı: 362) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Sayın milletvekilleri…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, şimdi, efendim, 2011 kesin hesap kanunu
görüşülemez. Neden görüşülemez? Çünkü burada, Sayıştay, vermesi gereken istatistik raporlarını ve
birtakım… Şimdi, 3 tane raporu vermemiş. Neyi denetliyoruz biz şimdi Sayın Başkan? Sadece,
bürokrasinin yaptığı harcamaları burada denetliyoruz. Yani, hiçbir denetim yapılmadan bunları
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inceleyeceğiz. Dolayısıyla hem Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre hem Sayıştay
Kanunu’na göre Sayıştay gerekli denetimi yapmadığına göre, 2011 kesin hesap kanunu da
incelenmeyeceği gibi… Yani, bu konuda getirilen Bütçe Plan Komisyonu raporu görüşülmeye açık
bir rapor değil.

Bunu, bu durumdan dolayı, bence, eğer görüşecekseniz 63’üncü maddeye göre usul tartışmasını
açın efendim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, lehte söz istiyorum.
BAŞKAN – Evet, lehte…
Peki, usul tartışması açacağım.
İsimleri alalım.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben aleyhte istiyorum efendim.
BAŞKAN – Aleyhte Kamer Genç…
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Aleyhte…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Lehte…
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Aleyhte…
BAŞKAN – Sayın Kamer Genç aleyhte, lehte Nurettin Canikli ve Sayın Günal…
İDRİS BALUKEN (Bingöl) –“Aleyhte” demiştik Sayın Başkan.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Ben ilk başta söylemiştim.
BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi…
Peki, buyurun efendim.
Üç dakika süre veriyorum Sayın Genç.

V.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
1.- Sayıştay Başkanlığının denetim raporlarını Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmadığı

gerekçesiyle 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerinin yapılıp
yapılamayacağı hakkında

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz Türkiye Büyük
Millet Meclisi bütçeyi inceliyor ama nasıl inceliyor? Biliyorsunuz, AKP iktidarıyla beraber denetim
kaldırıldı. Yalnız Sayıştay denetimi kaldırıldı. Sayıştay denetiminde dış denetim genel değerlendirme
raporu… Bu rapora göre, 132 farklı kamu kurumuna ait, denetçiler tarafından hazırlanan ve tekemmül
ettirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Sayıştay Genel Kuruluna gönderilen
raporlar var. Bu raporlarda, bu 132 farklı kurumun o yıl içinde yaptığı harcamalar, harcamaların
yasalara uygun olup olmadığı; gerekli verimlilik, hukukilik ilkelerine uyulup uyulmadığı konusunda,
bu konuda gerekli denetimin yapılması lazım.

Şimdi, bu raporlar Sayıştay tarafından verilmemiş. Dolayısıyla, aslında, 6353 sayılı Kanun’la
Sayıştay Kanunu’nda birtakım değişiklikler yapıldı ama zaten bu raporlar hazırlanıp da Sayıştay Genel
Kurula verildiği hâlde, o sıralarda, bu kanun ondan sonra yürürlüğe girdi. Dolayısıyla, Sayıştay burada
görevini yapmamıştır. Bu Sayıştayın düzenlemediği dış denetim genel değerlendirme raporuna
dayanmayan 2011 kesin hesap kanununun burada görüşülme niteliği yoktur. Bir başka rapor var, faaliyet
genel değerlendirme raporu var, bunu da göndermemiştir Bütçe Plan Komisyonuna. Ve mali
istatistikleri değerlendirme raporu da Genel Kurula gelmemiştir. Dolayısıyla, Bütçe Plan Komisyonunun
bunları incelemesi lazım. Bütçe Plan Komisyonu neden bu görevini yapmıyor, onu öğrenmek lazım.
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Yani, arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yolsuzlukları önleme meclisi değildir; Türkiye
Büyük Millet Meclisi idarenin yaptığı hırsızlıkları, yolsuzlukları, talanı önleyen bir kurum değildir.
Bunları, biz bu bütçeyle neyi denetleyeceğiz?

Şimdi, Sayın Meclis Başkanı, 6083 sayılı Sayıştay Kanunu yürütme görevini size vermiştir.
Dolayısıyla, sizin, bu Sayıştayı denetlemek için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
69’uncu maddesine göre, Başkanlık Divanı tarafından bir komisyon oluşturmanız lazım ve bunu
denetlemeniz lazım. Bu komisyonu seçtiniz mi, seçmediniz mi? Size soru önergesiyle soruyorum,
sorumuza cevap vermiyorsunuz.

Peki, siz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görevinizi yapmıyorsunuz, Sayıştay
görevini yapmıyor, AKP’nin Bütçe Plan Komisyonu görevini yapmıyor; peki, bu yolsuzlukları, bu
hırsızlıkları kim önleyecek? Buraya gelen rakamların doğru olup olmadığını biz nereden bileceğiz,
biz kâhin miyiz?

Onun için Sayın Başkan, bu raporlar görüşülebilir nitelikte değildir, bu raporları reddedelim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi en kısa zamanda geçici bir bütçe yapmalıdır ve bunu Türkiye Büyük
Millet Meclisine göndermelidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) – Aksi takdirde, bu raporların görüşülebilirlik niteliği
bulunmamaktadır.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genç.

Lehte, Sayın Nurettin Canikli.

Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sizin de süreniz üç dakika Sayın Canikli.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tartıştığımız konu, ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisine Sayıştay tarafından gönderilecek
raporlarla ilgilidir. 6085 sayılı Kanun’la yani 2010 yılının Aralık ayında yürürlüğe giren 6085 sayılı
Kanun’la öngörülen ve Sayıştay tarafından düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisine
gönderilmesi hüküm altına alınan bu raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmemiştir. Bunlar,
tekrar altını çizerek söylüyorum, daha önceki yıllarda gelen raporlar değildir, 5018 sayılı Kanun’da
belirtilmiştir ancak Sayıştay Kanunu değişmediği için bugüne kadar hiç gelmemiştir; ilk defa
gelecekti, gelmemiştir. Nedeni şu: Nedeni, bizim 6353 sayılı Kanun’la yaptığımız değişiklik değerli
arkadaşlar. Biz, bu kanunla Sayıştay Kanunu’nun 35’inci maddesine bir fıkra ekledik.

6085 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra, bu çerçevede, Sayıştay bahsedilen raporlarla
ilgili denetimine başladı. Sayıştay denetçileri denetimlerini tamamladı ve raporları Sayıştay
Başkanlığına gönderdi. Bu tür raporların Sayıştayda tekemmül edebilmesi için başka birtakım
süreçlerden daha geçmesi gerekiyor. Önce daireler tarafından görüşülmesi ve onaylanması, daha
sonra değerlendirme kurulları tarafından görüşülmesi ve onaylanmasından sonra raporlar Türkiye
Büyük Millet Meclisine gönderilecek hâle gelir, tekemmül eder.
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Bu raporlar 2012’nin Haziran ayında Sayıştay Başkanlığına gönderildi. Sayıştay Başkanlığı da
biraz önce söylediğim prosedürün gereği olarak bu raporları görüşmek üzere ilgili dairelere gönderdi.
Tam o arada, Türkiye Büyük Millet Meclisi 6353 sayılı Kanun’la biraz önce zikrettiğim değişikliği
yaptı ve bu değişiklik, bu raporlarla ilgili son derece önemli düzenlemeler içeriyor değerli arkadaşlar.
Bir başka ifadeyle, dairelere gönderilen bu raporlar eski kurala göre, değişmeden önceki hükümlere
göre yapıldığı için değiştirilmiş olan hükümlere aykırılık teşkil ediyor idi. Aynen öyle. Nasıl aykırılık
teşkil ediyor? Şu şekilde, bakın: Biz, 6353 sayılı Kanun’un 45’inci maddesiyle şunu getirdik,
düzenlilik denetimini değiştirdik -bu Meclis tarafından yapıldı bu- diyor ki: “Söz konusu hesap ve
işlemler dışında kalan diğer işlem ve faaliyetler düzenlilik kapsamı dışında değerlendirilemez.”
Birincisi bu.

İkincisi: Bu raporlarda, bahsedilen bu ikinci raporda “Etkililiği, ekonomikliği, verimliliği ve
benzeri gerekçelerle uygun bulunmadığı yönünde görüş ve öneri içeren…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Canikli.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - …yerindelik denetimi sayılabilecek denetim raporu
düzenlenemez.” denilmiştir. Bu anlamda aykırılık teşkil ettiği için daireler bu usulsüzlüğü tespit etti
ve bize gönderildi. Dolayısıyla, herhangi bir hukuksuzluk söz konusu değildir. Sayıştay, bu raporları
6353 sayılı Kanun çerçevesinde yeniden inceleyecektir.

Hepinize teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Akif Hamzaçebi, aleyhte.

Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2011 Yılı
Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın –gerçekten- ekinde olması gereken Sayıştay raporları bu kanun
tasarısıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmamıştır. Burada, biraz önce yapılan
açıklamalar eksik açıklamalardır, doğrusu şudur: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre,
Sayıştay, kamu kurumlarının faaliyetlerini denetlemesi sonucunda muhtelif raporlar düzenler: Yıllık
denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu ve mali istatistikleri
değerlendirme raporu. Bu üç rapor bütçe kanun tasarısı ekinde Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulmak zorundadır.

Nitekim, bu kanun hükmünün yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sayıştay Kanunu’nun yürürlüğüyle
birlikte -2010 yılı Aralık ayında yeni kanun yürürlüğe girdi- Sayıştay 132 kamu kurumunun
hesaplarını denetledi, 2011 yılı hesaplarını; raporlarını düzenledi, ilgili kurumlara gönderdi, “Ne
diyorsunuz, ben böyle tespitler yaptım, görüşünüz nedir?” İlgili kurumlar bu görüşleri Sayıştaya
bildirdi, Sayıştay bu görüşleri aldı, değerlendirdi, nihai şeklini vererek raporları Sayıştay Başkanlığına
sundu. Denetçiler bu işlemleri tamamladı. Bu esnada -bu esnada dediğim 4 Temmuz 2012 tarihinde-
6353 sayılı Kanun yürürlüğe girdi, Sayıştay raporlarıyla ilgili yeni bir sistem getirdi ama bu raporlar
tamamlanmış, bitmiş, tekemmül etmiş, kurumların görüşleri alınmış; o kanun yürürlüğe girdikten
sonra düzenlenecek olan raporlar içindir. Gerçekle hiçbir ilgisi yok bunun. Bu raporlar Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulmak zorundadır.
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Şimdi, 132 kamu kurumunun denetim sonuçlarını Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunmamıştır, Parlamentodan gizlemiştir. Hiç bunun lamı cimi yok arkadaşlar. Burada olmak
zorundadır bu raporlar.

Bu açıdan, 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı meşru bir tasarı değildir. İstediğiniz kadar
“Arkasında Parlamento çoğunluğu var.” deyin, ortada meşru bir kanun tasarısı yoktur.

Bu raporları, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayıştay Başkanlığından istedik. Biz istedik.
Ben Bilgi Edinme Kanunu’na göre istedim, bekliyorum. Parlamentonun yapmasını engellediğiniz o
denetimi Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yapacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız.

Ama, böyle bir olayı, yani bütçe kanunu tasarısı ekinde olması gereken bir belgenin olmaması
nedeniyle kanun tasarısının eksik görüşülmesi olayını ilk kez yaşıyoruz. Usulüne uygun bir bütçe
kanunu tasarısı yoktur…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – …bu tasarı meşru değildir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.

Şimdi, lehte olmak üzere Sayın Mehmet Şandır.

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz ve milletimiz
için önemli olan bütçe müzakerelerine başlarken bize göre de çok önemli bir tartışmayı burada birlikte
yapıyoruz.

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetim sistemi, kuvvetler ayrılığı.
Yasamayla yürütmenin münasebetini belirleyen temel husus, yasamanın yürütmeyi denetleme erkinin
işleyip işlemediği hususudur. Şimdi konuştuğumuz konu da Türk milleti adına, Türkiye Büyük Millet
Meclisi adına yürütmeyi denetleyen Sayıştayın raporlarının buraya getirilemeyişi hususudur. Sayın
Canikli’nin “Kanunu çıkarttık, 6353 sayılı Kanun’un 45’inci maddesine göre bu yetkisi kalmadı.”
demesinin hiçbir değeri, hiçbir anlamı yok. Yani, yürütmeyi kim denetleyecek o zaman? Bizi
milletimiz izliyor. Bütçe ortaya koyuyoruz, bütçeyle beraber kesin hesap kanununu da görüşüyoruz.
Şimdi, kesin hesabı neye dayalı olarak burada konuşacağız? Sayıştayın denetlemesi yok. Bakın,
Anayasa’nın 164’üncü maddesi bu konuda çok açık: Hiçbir şekilde ertelenmesi mümkün değil, diyor.
“Kesin hesap kanun tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş
olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandıramamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve
bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.” Yani, bir anayasal hüküm ortada. Sizin burada parmak
sayısıyla çıkarttığınız Sayıştayı işlevsiz hâle getiren 6353 sayılı Kanun’un 45’inci maddesine
dayanarak “Burada Sayıştay denetimine gerek yoktur.” demeniz gerçekten denetim yetkisini yok
saymanızdır, Türkiye’nin kuvvetler ayrılığı sistemini yok saymanızdır.

Değerli arkadaşlar, mesele şu; iktidarınız, AKP iktidarının yönetim anlayışı, zihniyeti şu:
Denetimden kaçan bir anlayışınız var. Bakın, Sayıştay raporları buraya gelmiyor. Gelmesi gerekir,
anayasal bir hüküm. 2011 yılının kesin hesabını yapacağız, 2011 yılı Sayıştay denetim raporlarını
buraya getirmeniz lazım; sonra çıkardığınız kanun o hükmü ortadan kaldırmaz.

Yalnız bu değil. Bakınız, Meclis araştırma komisyonları kuruyoruz, onların raporlarını da buraya
getirmiyorsunuz.
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Bir başka husus: Kanun hükmünde kararname çıkarıyorsunuz, onları da buraya getirmeniz lazım,
onları da getirmiyorsunuz.

Yani, sizin temel bir karakteristiğiniz var, o da milletin denetiminden kaçıyor olmanızdır. Burada
gelip parmak sayısıyla bu işi meşrulaştırmanızın, kanunileştirmenizin hiçbir değeri ve anlamı yoktur.
Bu yaptığınız işlem Anayasa’ya aykırıdır.

Usul tartışmasının lehinde olmakla beraber, tavrınızın aleyhinde söz aldım.

Hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şandır.

Komisyon söz talep etmiştir bu konuyla ilgili olarak. Şimdi, istek üzerine Komisyona söz
veriyorum.

Buyurun Sayın Bilgiç.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) –
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkanım, ilgi raporlar, aslında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu’nda da belirtilen
raporlardır. 2010 Aralık ayında çıkan 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda da bunlara yer verilmiştir.
Anayasa gereği olarak bize gelmesi gereken en önemli rapor genel uygunluk bildirimidir.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Hayır, hayır Sayın Bilgiç.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Anayasa 164’ü ne yapacağız?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) –
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda genel uygunluk bildirimine baktığımızda ilgi raporları da ihtiva
ettiğine dair bir hüküm vardır. Yani bu, bütçenin hem komisyonda hem de Genel Kurulda
görüşülmesine herhangi bir mâni hâl oluşturmamaktadır. Ki komisyonda bütçenin tümü üzerindeki
görüşmeleri yaptığımızda da buna ilişkin olarak herhangi bir şekilde bir komisyon üyesinden de bir
itiraz gelmemiştir.

Teşekkür ediyorum. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Muhalefet şerhimiz var!

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Nasıl gelmedi? Sayın Başkana sordum, Sayın Başkan oradaydı.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sayın Başkan, yalan konuşuyor! Yanlış değil, yalan konuşuyor!

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkan oradaydı, ona sordum.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) –
Tümü üzerindeki görüşmelerde gelmedi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, müsaade ederseniz bir açıklama yapayım, ondan sonra
gerekiyorsa…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Şahidi burada! Meclis Başkanlığı bütçesinde de var.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarına bak. Ayıp ya!
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BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, müzakeresini yaptığımız konuyla ilgili olarak ben Sayıştay
yetkililerini 3 defa davet ettim, kendileriyle 3 defa görüştüm bu raporların neden tasarıyla beraber
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmediği hususunu. Aslında, komisyonun ilk günkü
toplantısında olmamakla birlikte, Sayıştay bütçesi görüşülürken -ve muhalefet şerhlerinde de var-
bu konu gündeme geldi.

Şimdi, Sayıştay yetkililerinin birlikte yaptığımız toplantıda bana söylediği husus şudur: “4
Temmuz 2012 tarih ve 6353 sayılı Kanun’un 45’inci maddesiyle 6085 sayılı Kanun’un 35’inci
maddesine eklenen fıkra ile tüm mali denetim ve raporlama süreçlerini etkileyen yeni birtakım
hükümler getirilmiştir.”

Bu Rapor Değerlendirme Kurulunun 27/1 sayılı Kararı’ndan okuyorum: “Ancak hâlen rapor
süreci tamamlanmamış 2011 denetimlerini bu fıkra hükümlerinden istisna tutan geçici madde
düzenlemesi de yapılmamıştır. Kurul, denetim grupları veya deneticinin yerine geçip yeni
düzenlemeye uygun değerlendirme ve düzeltme yapamaz. Bu nedenle, Başkanlıkça denetim raporları
ilgili denetim gruplarına iade edilmeli ve raporlar, 6085 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin (2)’nci
fıkrası yönünden yeniden incelenip gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kurula gönderilmelidir.

3) Denetim raporlarının 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 35’inci maddesine eklenen (2)’nci
fıkraya uygun hâle getirilmeden Başkanlıkça Rapor Değerlendirme Kuruluna sunulması ve burada
görüşülmesi usul açısından mümkün değildir.

Öte yandan, 6085 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinin (2)’nci fıkrasında ‘…Dış denetim genel
değerlendirme raporu ile Kurulca görüş bildirilen kamu idarelerine ilişkin denetim raporları Sayıştay
Başkanınca genel uygunluk bildirimiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.’ hükmü yer
almaktadır. Dolayısıyla, Kurulca görüş bildirilen raporların Türkiye Büyük Millet Meclisine
gönderilmesi zorunludur. Ancak kamu idaresi denetim raporlarının önemli bir bölümü hâlen
dairelerce görüşülüp kurula gönderilmemiştir. Bu durumda, kanunda belirtilen süreye yetiştirilmesi
fiilen imkânsız bulunan raporlara kurulca görüş verilmesi bu yönüyle uygun görülmemiştir. Ayrıca,
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 35’inci maddesinin (2)’nci fıkrasının işletilebilmesi için fıkrada
öngörülen yönetmeliklerin çıkarılmış olması gerekmektedir. Bu yönetmelikler çıkarılmadan ve
fıkrada belirtilen kanuni süreçler tamamlanmaksızın…”

OKTAY VURAL (İzmir) – Mazeret çok Sayın Başkan.

BAŞKAN – “…kurula sunulmuş olan raporlar hukuken eksik raporlardır. Bu bakımdan, bu
raporların kurulda görüşülmesi mümkün görülmemektedir.” diye…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayıştay görevini yapmıyor yani.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – İşlevini yapmamış o zaman.

BAŞKAN – …oy çokluğuyla bir karar verilmiş. Dolayısıyla, 13 Eylüle kadar bu söylenen
gerekçeler sebebiyle bu raporların yetiştirilme imkânı olmadığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla, bu
tartışmalar muhalefet şerhinde de var. Sayıştay bütçesi yarın görüşülecek, burada da yapılabilecektir.
Yukarıda da belli ölçüde bir eksiklik, bir tenkit konusu olmakla birlikte, konunun tasarının
görüşülmesine engel teşkil etmediği kanaati hasıl olduğundandır ki komisyonda görüşmeler de devam
etmiştir. Dolayısıyla, şimdi bu konuyu…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkanım, ben çok küçük bir bilgi…
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, bir açıklama yapmak istiyorum.
BAŞKAN – Söz verdim, artık müsaade ederseniz…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Müsaade ederseniz, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak

Sayın Bilgiç “Bunlar gündeme gelmedi.” dedi.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Hayır, tümü üzerindeki görüşmelerde demek istedim

Sayın Günal.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Milliyetçi Hareket Partisinin…
BAŞKAN – Ben söyledim onu.
MEHMET GÜNAL (Antalya) - …hem 2013 muhalefet şerhinde hem de kesin hesap muhalefet

şerhinde var.
BAŞKAN – Ben söyledim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Zatıalinizin orada bütçesi görüşülürken de TBMM olarak

denetleme yetkimizin elimizden alındığını ve Sayıştay bunları yapmadığı zaman bizim bütçe
hakkımızın gasp edildiğini hem TBMM bütçesinde konuştuk hem Sayıştayın bütçesinde konuştuk ve
tutanaklarda vardır.

BAŞKAN – Evet, tamam.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bilgiç’in söyledikleri gerçeği yansıtmıyor.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Tümü üzerindeki görüşmelerdir kasıt.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Şu anda eğer bakılırsa hem kesin hesap muhalefet şerhimizde

hem de bütçeye ilişkin muhalefet şerhimizde bu aksaklıklar…
BAŞKAN – Sayın Günal, ben o kısmı söyledim. Muhalefet şerhinde de var, ilk gün o olmasa bile
OKTAY VURAL (İzmir) – Biz de Komisyon Başkanına hitaben söylüyoruz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kamuoyunu ve Genel Kurulu bilgilendirmek açısından ben de

belirtmek istedim Sayın Başkan.
BAŞKAN – Ben Genel Kurula söylüyorum, herkes dinliyor, kamuoyu da dinliyor. Dolayısıyla,

ilk günkü görüşmelerde gelmemiş olmakla birlikte, daha sonraki görüşmelerde konu Sayıştay bütçesi
görüşülürken en evvel gündeme gelmiş ama buna rağmen görüşmeler de devam etmiştir. Onu ifade
ettim, muhalefet şerhinde de vardır. Bir defa daha tavzihen ifade ediyorum.

Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonun sayın

sözcüsü, bütçe ve kesin hesap kanun tasarıları ekinde genel uygunluk bildiriminin olması nedeniyle,
diğer raporların o kadar önemli olmadığı anlamında bir açıklama yaptı. Doğrusu, amacını aşan bir
ifade olarak bunu değerlendirmek isterim. Genel uygunluk bildirimi öteden beri tasarılara eklenir
ama yıllık denetim faaliyet raporu ve yıllık dış denetim genel değerlendirme raporu Parlamentoya ilk
kez gelecek olan belgelerdir ve gerçekten bütçenin tüm harcamalarının ilgili bakanlıklar ve kurumlar
tarafından usulüne uygun ve yerinde harcanıp harcanmadığının denetlenmesinin sonuçlarını içerir. Bu
kadar önemli bir belgeyi, raporu, olmasa da olur bir anlayışla sayın başkan vekili sundular. Bu doğru
değildir, bu raporlar hakikaten olmak zorundadır.

Ayrıca, buna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi görüşü, Plan ve Bütçe Komisyonu raporundaki
karşı oyumuzda yer almaktadır.

BAŞKAN – Peki, çok teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar…
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Sayın Genç söz verdim, bakın, şimdi bu türlü bir müzakereyi yapamayız.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, 5018 sayılı Kanun’un 69’uncu maddesine göre,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanın Sayıştayı denetlemek üzere bir komisyon
oluşturması lazım. Sayıştay Kanunu’na göre, Sayıştay Kanunu’nu yürütme görevi Meclis Başkanına
verilmiştir. Siz görevinizi yapmamışsınız. Evvela bu komisyonu oluşturdunuz mu? Bu komisyonu
oluşturdunuzsa niye Sayıştayı denetleyip de zamanında rapor hazırlaması sağlanmadı? Burada tek
sorumlu sizsiniz.

BAŞKAN – Peki.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ama “Peki.” demekle olmaz ki…
BAŞKAN – Siz soru önergesi verdiniz. Ben süresi içerisinde buna cevap veririm.
KAMER GENÇ (Tunceli) – “Peki.” demekle olmaz.
Bakın, sizin yerinizde başka bir Meclis Başkanı olsaydı şu anda istifa ederdi. Yani devletin

bütçesini sakat getiriyorsunuz buraya. Böyle bir şey olur mu ya! Hırsızları koruyan sizsiniz o zaman.
BAŞKAN – Peki, çok teşekkür ederim.
Sayın milletvekilleri, lehteki ve aleyhteki görüşmeleri ve komisyon görüşünü de dinlediniz,

açıklamamı da dinlediniz.
Görüşmelerin devam edip etmemesini oylarına sunacağım. Görüşmelerin devam etmesini kabul

edenler… Kabul etmeyenler… Görüşmelere devam edilecektir.
Sayın milletvekilleri, komisyon raporları…
KAMER GENÇ (Tunceli) – Çoğunluk kararıyla olmaz.
İZZET ÇETİN (Ankara) – Padişah bütçesi değil! Ayıp ediyor arkadaşlar.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, görüşmelere devam edilmesi usul tartışmasıyla ilgili.
BAŞKAN – Gündeme geçmeden önce bir konu daha var. İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut

Tanal, geçen birleşimde kendisine ait tutanaklara geçen bir beyanını düzeltmek amacıyla İç Tüzük’ün
58’inci maddesine göre söz istemiştir.

Sayın Tanal, hangi konuda efendim? Evvela bir talebinizi alayım, ondan sonra.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Şimdi, efendim, 58’inci maddeye göre, geçen tutanakta geçen

beyanım “Sizin buradaki değer kavramınız ezilenlerin çıkarıdır.” şeklinde, bunu düzeltmek istiyorum ben.
BAŞKAN – Evet, buyurun efendim.
İki dakika size söz vereceğim. (CHP sıralarından alkışlar)

VI.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR
1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 6 Aralık 2012 tarihli 35’inci Birleşimdeki bazı

ifadelerini düzelttiğine ilişkin konuşması (x)
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla

selamlıyorum.

(x) Bu açıklamaya ilişkin ifade 06/12/2012 tarihli 35’inci Birleşim Tutanağı’nın 156’ncı sayfasında
yer almıştır.
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Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin geometrik
olarak çok fazla ihlal edildiğini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarında, milletimiz ve
Parlamento bilsin ki, bu temel hak ve özgürlüklerin ihlaline biz son vereceğiz.

Geçen birleşimde geçen “Sizin buradaki değer kavramınız ezilenlerin çıkarıdır.” kavramını şu
şekilde düzeltiyorum: “Sizin buradaki değer kavramınız ezenlerin çıkarıdır.” şeklinde düzeltilmesini
arz ederim.

Saygılar efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim.

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
1.- 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

(1/698) (S. Sayısı: 361) (Devam)
2.- 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezî Yönetim Bütçesi

Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/649, 3/1003) (S. Sayısı: 362) (Devam)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, komisyon raporları 361 ve 362 sıra sayılarıyla bastırılıp
dağıtılmıştır.

Şimdi, Hükûmetin sunuş konuşmasını yapmak üzere Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’e söz
vereceğim.

Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce

heyetinizi ve ekranları başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.
17 Ekim 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 2013 Yılı Merkezî Yönetim

Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın Plan ve Bütçe
Komisyonundaki görüşmeleri tamamlanmıştır.

Yoğun ve yorucu çalışmaları, değerli katkıları dolayısıyla Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli
Başkan ve üyelerine, bu sürece önemli katkılarda bulunan bakan arkadaşlarım ve kamu idarelerinin
temsilcilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabı ve 2013 yılı
merkezî yönetim bütçesi hakkında Genel Kurulumuzu bilgilendireceğim.

İlk olarak dünya ve Türkiye ekonomisinin görünümüyle ilgili değerlendirmelerimi sizlerle
paylaşmak istiyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; küresel ekonomiye dair belirsizlikler son dönemde azalsa
da hâlâ önemini korumaktadır. Gelişmiş ekonomilerde büyüme zayıf, işsizlik ise yüksek
seyretmektedir. Kamu borçlarının sürdürülebilirliğine ilişkin kaygılar devam etmektedir. Avro
bölgesinde alınan önlemlere rağmen güven ortamı hâlâ tam olarak sağlanamamıştır. Gelişmekte olan
ekonomilerde ise büyüme son yıllardaki trendin oldukça altında seyretmektedir.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda yayımladığı tahminlerini 2012 yılı için 0,7, 2013
yılı için 0,9 puan aşağı yönlü revize etmiştir.
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Bu çerçevede, küresel ekonomik büyüme IMF tarafından 2012 yılı için yüzde 3,3, 2013 yılı için
yüzde 3,6 olarak tahmin edilmektedir. Bu oranlar kriz öncesi dönemde görülen yaklaşık yüzde 5
civarındaki büyümenin oldukça altındadır.

Gelişmiş ekonomilerin 2012 yılında yüzde 1,3, 2013’te ise yüzde 1,5 ile potansiyelin oldukça
altında büyümesi beklenmektedir.

Dünya ekonomisinin yüzde 21’ini oluşturan Amerika Birleşik Devletleri’nde iş gücü piyasası ve
iç talepteki zayıf gidişat, büyümenin bir süre daha ılımlı seyredeceğini göstermektedir. 2011 yılında
yüzde 1,8 büyüyen Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2, önümüzdeki yıl ise
yüzde 2,1 büyümesi beklenmektedir.

Dünya ekonomisinin yüzde 19'unu oluşturan avro bölgesinde ise birçok ülke teknik olarak
resesyona girmiştir. 2011 yılında yüzde 1,4 oranında büyüyen avro bölgesinin 2012 yılında yüzde 0,4
daralması, 2013 yılında ise neredeyse yerinde sayarak sadece yüzde 0,2 büyümesi beklenmektedir.
Bölge ekonomisinin 2007 sonundan bu yana yüzde 1,9 oranında küçüldüğü göz önüne alındığında,
krizin bölge üzerindeki etkisi çok daha iyi anlaşılacaktır.

Gelişmiş ülkelerdeki sorunlar, gelişmekte olan ülkeleri ticaret, finansman ve beklentiler kanalı
ile olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme bu yıl
büyük oranda yavaşlamıştır. 2011 yılında yüzde 6,2 oranında büyüyen gelişmekte olan ekonomilerin
2012 ve 2013 yıllarında, sırasıyla, yüzde 5,3 ve yüzde 5,6 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelişmiş ekonomilerde büyüme zayıf seyrederken işsizlik
hâlâ son on yılın en yüksek seviyelerindedir. Avro bölgesinde 2007 sonunda yüzde 7,4 olan işsizlik
oranı, ekim itibarıyla yüzde 11,7 ile tarihî rekor seviyesine çıkmıştır. Bu oranın 2013 yılında da yüzde
11,5 ile yüksek bir düzeyde seyretmesi beklenmektedir. İspanya ve Yunanistan'da ise işsizlik oranları
yüzde 25'i aşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 2007 yılında yüzde 5 olan işsizlik oranının,
2012 ve 2013 yıllarında yüzde 8 civarında olacağı öngörülmektedir.

Gelişmiş ekonomilerde kriz döneminde yaşanan ekonomik daralma ve kamunun bu dönemde
üstlendiği yükümlülükler dolayısıyla mali dengeler bozulmuş, aradan geçen beş yıla rağmen bu
dengelerde kayda değer bir iyileşme sağlanamamıştır.

Avrupa Merkez Bankasının aldığı önlemler sayesinde, İspanya ve İtalya gibi önemli ülkelerin iflas
riski azalmakla birlikte, avro bölgesinde finansal istikrar hâlâ tehdit altındadır. 2 büyük kurtarma paketine
rağmen Yunanistan'da borç dinamiklerinin sürdürülebilir düzeyde olmadığı kanısı oldukça yaygındır.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı, zirve yaptığı 2009 yılından bu yana Amerika
Birleşik Devletleri’nde 4,6 puan, avro bölgesinde ise 3,1 puan düşmesine rağmen hâlâ kriz öncesi
seviyelerin yaklaşık 3 ile 6 puan üzerindedir.

Kamu borçluluk oranları ise artmaya devam etmektedir. Son beş yıl içerisinde kamu borcunun
gayrisafi yurt içi hasılaya oranı Amerika Birleşik Devletleri’nde 40 puan artarak 2012 yılında yüzde
107,2'ye, avro bölgesinde ise 27,2 puan artarak yüzde 93,6'ya çıkmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2012 yılında küresel ekonomik faaliyetlerdeki durgunluğun
etkisiyle enflasyonist baskılar azalmıştır. 2012 yıl sonunda enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan
ekonomilerde, sırasıyla, yüzde 1,7 ve yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir. Bu oranlar, 2011 yılında,
sırasıyla, yüzde 2,5 ve yüzde 6,6 olarak gerçekleşen enflasyon oranlarının altındadır. 2013 yılında
enflasyonun gelişmiş ekonomilerde yüzde 1,7 ile durağan seyredeceği, gelişmekte olan ekonomilerde
ise yüzde 5,7 ile azalmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.
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Sayın Başkan, değerli üyeler; küresel ekonominin önünde aşağı yönlü 3 temel risk
bulunmaktadır. Bu risklerden ilki, avro bölgesinde ekonomik krizin daha da derinleşmesidir. Bu risk,
sadece bölge ekonomileri ve Türkiye için değil, Çin ve Hindistan gibi küresel büyüme açısından da
tabii ki oldukça önemli bir risktir.

“Mali uçurum” olarak adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mali belirsizlikler, küresel
görünüme ilişkin diğer önemli bir risktir. Mali uçurum, yaklaşık 700 milyar dolarlık harcama
kesintileri ve vergi artışlarının 2013 yılında otomatik olarak devreye girmesi ile Amerika Birleşik
Devletleri ekonomisini resesyona sokabilecek büyüklükte bir risktir.

Son olarak, artan jeopolitik gerginlikler uluslararası enerji fiyatlarının hızla yükselmesine yol
açabilecektir. OECD tahminlerine göre petrol fiyatlarında varil başına her 10 dolarlık yükseliş, üye
ülkelerde ekonomik büyümeyi ortalama 0,25 puan düşürecek, enflasyonu ise yine yaklaşık 0,25 puan
artıracaktır.

Tabii, küresel büyümeyi önümüzdeki yıl yukarı çekecek senaryolar da vardır. Örneğin, Amerika
Birleşik Devletleri ve avro bölgesinin kısa zamanda piyasaları rahatlatacak çözümler üretmesi ve
dolayısıyla güven ortamının sağlanması toparlanma sürecini hızlandırabilecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi
istikrarını ve güçlü makroekonomik dengelerini korumaktadır.

Türkiye, 2011'in son çeyreğinden itibaren girdiği yumuşak iniş sürecini başarıyla yönetmiştir. Bu
süreçte, büyüme kompozisyonu iç ve dış talep arasında dengelenmiş, cari açık daralmış, enflasyonist
baskılar azalmıştır.

Bildiğiniz üzere, kriz sonrası dönemde Türkiye ekonomisi çok güçlü bir büyüme sürecine
girmiştir. 2010-2011 yıllarında ortalama yüzde 8,8 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi global
büyüme liginde üst sıralarda yer almıştır. Bu sayede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit
fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıla kriz öncesi seviyenin yüzde 14,2 üzerine çıkmıştır.

Ancak bu dönemde iç talebin yüzde 10,3 ile potansiyelin oldukça üzerinde büyümesi ve dış
finansmana erişimin elverişli olması cari açığı yüksek seviyelere çıkarmıştır.

Bu nedenle, geçen yıl cari açığı kontrol altına almak için önemli tedbirler aldık. Bu çerçevede;

Maliye Bakanlığı olarak ithalatın artış hızını sınırlayacak adımlar attık.

Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırdı.

BDDK ise makro ihtiyati uygulamalarla bu sürece destek verdi.

Alınan bu önlemler neticesinde ekonomimiz 2011'in ikinci yarısından itibaren kontrollü bir
yavaşlama sürecine girmiştir. Bu süreçte iç talep yavaşlarken dış talep büyümenin motoru hâline
gelmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yıl yumuşak iniş sürecini başarıyla yönettik. Küresel
ekonomideki belirsizliklere rağmen önümüzdeki dönemde büyümeyi hızlandırarak 2014 yılında
potansiyel büyüme hızına ulaşmayı hedefliyoruz. Orta Vadeli Programda 2012 yılında büyümenin
yüzde 3,2 oranında gerçekleşeceğini öngördük. Ancak son açıklanan veriler ışığında büyümenin bir
miktar bunun altında kalması olasılığı yüksektir. Ayrıca, büyümede aşağı yönlü revizyon sadece
Türkiye’ye özgü bir durum değildir. Örneğin, IMF gelişmekte olan ülkeler için 2012 yılı büyüme
tahminlerini ortalama 0,8 puan aşağı çekmiştir. Aslında IMF raporundan sonra ortaya çıkan Avrupa
Merkez Bankası ve OECD raporları IMF’ye göre çok daha kötümser bir tablo da çizmiştir.
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Ayrıca, en büyük ticaret ortağımız olan avro bölgesindeki daralma, küresel ekonomideki
yavaşlama ve yüksek uluslararası enerji fiyatları dikkate alındığında ülkemiz için tabii ki bu
büyümedeki sapma makul gibi görülebilir.

Türkiye, IMF tahminlerine göre bu yıl Avrupa’da Letonya ve Kosova’dan sonra en hızlı büyüyen
ülke olacaktır. Bu yılki büyüme oranımız gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin yüzde 2’lik
büyümesinden daha yüksek, Latin Amerika’nın yüzde 3,2’lik büyümesiyle neredeyse başa baş,
gelişmekte olan Asya’nın yüzde 6,7’lik büyümesine göre de oldukça düşük olacaktır.

Büyümenin önümüzdeki yıl yüzde 4, 2014 ve 2015 yıllarında ise yüzde 5 olacağını öngörüyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cari işlemler açığını önemli ölçüde azalttık, enflasyonu

düşürdük, istihdamı artırdık, kamu borçlarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranını azalttık. Özetle,
bütçe açığı ve büyüme hariç Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz hedeflere genel hatlarıyla ulaştık.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, yüksek cari işlemler açığını krize dönüştürmeden
başarılı bir şekilde yönetmiştir. Ekim 2011’de 78,4 milyar dolara yükselen on iki aylık cari açık,
uyguladığımız doğru makroekonomik politikalarla bu yılın eylül ayında 55,8 milyar dolara gerilemiştir.
Cari açıktaki bu gerileme, yüksek seviyelerde seyreden petrol fiyatlarıyla, en büyük ticaret ortağımız
Avrupa Birliğindeki daralmaya rağmen gerçekleşmiştir. Enerji ithalatını hariç tuttuğumuzda, aslında
Türkiye’nin 3,7 milyar dolar cari fazla verdiğini göreceksiniz. Cari açığın, gayrisafi yurt içi hasılaya
oran olarak, yıl sonunda Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz üzere yüzde 7 civarında
gerçekleşeceğini, 2015 yılında ise yüzde 6,5’a gerileceğini tahmin ediyoruz. Uygulamaya koyduğumuz
yapısal reformlarla cari açığı orta-uzun vadede daha düşük seviyelere çekeceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yumuşak iniş sürecine paralel olarak enflasyonist baskılar
da azalmıştır. Geçen yılın sonunda yüzde 10,5’a çıkan enflasyon, kasım ayında yüzde 6,4’e inmiştir.
Enflasyonun 2013’te yüzde 5,3’e gerilemesini bekliyoruz. Uzun yıllar çift hanelerde seyreden, hatta
bazen 3 haneye çıkan enflasyonu tek haneye indirerek tarihî bir başarıya imza attık. Zira, 2002 yılında
yüzde 29,7 olan enflasyon ile dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip 6’ncı ülkeydik. Kasım ayı
itibarıyla yüksek enflasyon liginde 54’üncü sıraya kadar geriledik.

Orta-uzun vadede hedefimiz, enflasyonu düşük tek haneli rakamlara indirmektir. Böylelikle,
büyümenin önündeki en büyük kısıtı ortadan kaldırmış olacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önümüzdeki dönemde büyümemizi destekleyecek önemli
unsurlardan biri, son yıllarda yakaladığımız güçlü istihdam artışıdır. Birçok ülkede kriz sonrası
istihdam kayıpları telafi edilemezken 2009 yılından bu yana yaklaşık 4 milyon net istihdam sağladık.
Manşet işsizlik oranı yüzde 8,8 ile son on yılın en düşük düzeyine inmiştir. Bu dönemde iş gücüne
katılım oranının 2,3 puan arttığı göz önüne alınırsa işsizliği azaltmadaki başarımız daha iyi
anlaşılacaktır. Nitekim, Uluslararası Çalışma Örgütünün verilerine göre, Türkiye, krizden çıkış
sürecinde işsizliği en hızlı düşüren ülke olmuştur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sürdürülebilir yüksek büyüme için ekonomik istikrar ve
güven ortamının rolü çok önemlidir. Bu bilinçle, Hükûmet olarak her zaman mali disipline önem verdik.
Bugün birçok ülke borç sorunuyla mücadele ederken Türkiye’de kamu borçlarının sürdürülebilirliğine
ilişkin hiçbir tereddüt kalmamıştır. İktidara geldiğimiz 2002 yılında genel devlet açığının gayrisafi yurt
içi hasılaya oranı yüzde 11 civarındaydı, hükûmetlerimiz döneminde kararlılıkla uyguladığımız ihtiyatlı
maliye politikaları sayesinde bu oranı ciddi ölçüde azalttık, 2012 gibi nispeten sıkıntılı bir yılda dahi
genel devlet açığının yüzde 1,6 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu oran OECD ülkeleri için
öngörülen yüzde 5,5’luk açığın üçte 1’inden az, Maastricht Kriteri’nin ise neredeyse yarısı kadardır.
Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranını 2015 yılında yüzde 0,9’a indirmeyi hedefliyoruz.
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Çok değil, bundan on yıl önce Türkiye’de kamu borçlarının sürdürülebilir olmadığı kanısı
piyasalara hâkimdi ancak kısa sayılabilecek bir sürede kamu borç stokunu ülkemiz için bir sorun
olmaktan çıkardık. 2002 yılında yüzde 74 olan kamu borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının
2012 yılında yüzde 36 civarına düşeceğini öngörüyoruz. Bu oran yüzde 60’lık Maastricht Kriteri’nin
yaklaşık 24 puan altında, OECD ortalamasının ise üçte 1’i kadardır. Kamu borç stokunun gayrisafi
yurt içi hasılaya oranı önümüzdeki dönemde de azaltmaya devam ederek 2015 yılında yüzde 31’e
indirmeyi hedefliyoruz. 2002 yılında yüzde 36,3 olan kamu net dış borç stokunun gayrisafi yurt içi
hasılaya oranı Haziran 2012 itibarıyla eksi yüzde 0,3 olmuştur. Yani hazinemiz net bazda dünyadan
alacaklı konuma gelmiştir.

AK PARTİ hükümetleri öncesinde hem borcun faizi hem de faiz giderlerinin vergi gelirleri
içerisindeki payı oldukça yüksekti. 2002 yılında reel faiz oranları yüzde 25’in üzerinde, faiz
giderlerinin vergi gelirlerine oranı ise yüzde 86’lar civarındaydı. Mali disiplin sayesinde reel faizi
sıfırlarken faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranını 2012 yılında yüzde 17,6’ya kadar düşüreceğiz.
Bunların bir yansıması da tarihin en düşük seviyelerine inen hazine borçlanma faizleridir. Çok değil,
on dokuz yıl önce hazine ihalelerinde yüzde 400’lerin üzerine çıkan yıllık bileşik faiz oranı kasım
ayında yüzde 5,9’a kadar düşmüştür.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önümüzdeki dönemde hane halkı ve bankacılık sektörünün
güçlü bilançoları, iç talebin ve dolayısıyla ekonominin büyümesini destekleyecek önemli iki unsur
olacaktır. Hükûmetlerimiz döneminde sağladığımız ekonomik ve siyasi istikrar ile özel sektörün
önünü açtık. Bizden önceki on yıllık dönemde özel sektör yatırımları reel bazda yüzde 29 azalmışken
AK PARTİ hükûmetleri döneminde 2,7 kat artmıştır. Bu dönemde şirketlerimiz ölçek büyütmüş ve
global düzeyde rekabet edebilir seviyeye gelmiştir. Türkiye, marka değeri açısından dünyanın ilk 20
ülkesinden biri olmuştur. Küresel ticaretten aldığımız pay da önemli oranda artmıştır. Türkiye’nin
küresel ticaretteki payı 2002 yılında yüzde 0,66 iken bu oran 2011 yılında yüzde 1,02’ye kadar
yükselmiştir. 2002 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat ettiğimiz ürün sayısı 9 iken bu rakam
2011 yılında 32’ye yükselmiştir. Benzer şekilde, aynı dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat
yaptığımız ülke sayısı 8 iken bu sayı 2011 yılında 30’a kadar çıkmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu unsurların yanı sıra, önümüzdeki dönemde finansal
koşullardaki esneklik de büyümeyi destekleyecektir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını son 3 ayda 250 baz puan,
ortalama fonlama maliyetini ise son 6 ayda yaklaşık 500 puan düşürmüştür. Kredi faiz oranları da
piyasa faizlerine paralel olarak kademeli bir şekilde düşmektedir. Dolayısıyla, bu da, yine 2013
yılında büyümeyi destekleyici bir unsurdur. Benzer şekilde, kredi notumuzun yaklaşık yirmi yıl
aradan sonra tekrar yatırım yapılabilir seviyeye yükselmiş olması da büyüme üzerinde olumlu bir
rol oynayacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye ekonomisi 1990’lı yıllarda yaşadığı tahribatın ve
2001’deki ağır krizin ardından âdeta dibe vurmuştu. Ancak, son on yılda, AK PARTİ hükûmetleri
döneminde uyguladığımız sağlıklı makro ekonomik politikalar ve gerçekleştirdiğimiz reformlarla
refah düzeyini yükselttik, ülkemizi küresel ekonominin önemli aktörlerinden biri hâline getirdik.
Gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizin kurumsal altyapısını güçlendirdik, yatırım ortamını
iyileştirdik ve uluslararası rekabet gücünü artırdık. Gelişmiş ülkelerle olan gelir makasını hızla
daralttık. 2002 yılında kişi başına düşen millî gelirimiz avro bölgesinin yüzde 37,5’una denk düşerken
bugün bu oran yüzde 51,7 düzeyine yükselmiştir.
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Dünya Ekonomik Forumunun yaptığı Küresel Rekabet Gücü Endeksi’nde Türkiye, 2005 yılında
117 ülke arasında 71’inci sıradaydı, 2012 yılında ise 144 ülke arasında 43’üncü sıraya yükselmiştir.

Uluslararası Yolsuzluk Algı Endeksi’nde de önemli bir mesafe katettik. 2002 yılında 102 ülke
arasında 65’inci sıradayken, yolsuzluk algısı en yüksek olan yüzde 50’lik grup içerisindeydik. 2012
yılında ise 176 ülke arasında 54’üncü sıraya yükseldik ve bir önceki yıla göre tam 7 basamak ilerleme
kaydettik. Artık, yolsuzluk algısı en düşük üçte 1’lik grup içerisinde yer alıyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu olumlu gelişmeler, ülkemizin önemli ve başarılı
bir yapısal dönüşüm içerisinde olduğunu göstermektedir. Ancak, gelinen noktayı yeterli bulmuyoruz,
daha gidecek çok yolumuz var.

Önümüzdeki dönemde de büyüme potansiyelimizi güçlendirecek makroekonomik politikaları ve
yapısal reformları uygulamaya devam edeceğiz. Bu çerçevede, kayıt dışılıkla mücadele, eğitimde
kalitenin artırılması ve iş gücü piyasasında esnekliğin sağlanması önemsediğimiz alanlardır. Bu
alanlarda daha fazla ilerleme sağlamamız, Türkiye'nin 2 temel sorunu olan cari açık ve işsizlikle
mücadelede elimizi güçlendirecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükûmetlerimiz döneminde, cari işlemler açığını orta ve uzun
vadede daha makul seviyelere indirmek için attığımız bazı önemli adımları sizlerle paylaşmak istiyorum.

İlk olarak, son on yılda sağladığımız mali disiplin sayesinde kamu tasarruflarında önemli oranda
artış sağladık. 2002 yılında kamu tasarruflarının gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payı eksi yüzde
4,8’di. Bu oranın 2012 yılında pozitif yüzde 2,4'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yani, bu dönemde
kamu tasarruflarının gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payını yaklaşık 7,3 puan artırdık. Ancak, bu
dönemde özel kesim tasarrufları 11,6 puan azalarak yüzde 11,9'a inmiştir.

Özel sektör tasarruflarını artırmak amacıyla bu yıl, bireysel emeklilik sistemini daha cazip
kılacak düzenlemeler yaptık. Yeni sistemle katılımcıya doğrudan devlet desteği sağlayacağız.

Ayrıca, mevduatın vadesini uzatmak için kanun değişikliği yaptık. Bu amaçla, kısa sürede buna
ilişkin Bakanlar Kurulu kararını açıklayacağız ve ilgili diğer tedbirleri alacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine -cari işlemler açığını azaltmak üzere- 2’nci olarak,
biliyorsunuz, maalesef, ülkemiz petrol ve doğal gaz kaynakları açısından zengin değildir. Türkiye
birincil enerji kaynakları bakımından yüzde 72 oranında dışa bağımlıdır. Bu nedenle, son yıllarda
hızla artan enerji fiyatları, cari işlemler açığında belirleyici bir faktör olmuştur. İşte bu nedenle,
hükûmetlerimiz döneminde, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak amacıyla yerli, yenilenebilir ve
aynı zamanda çevreci enerji yatırımlarını önceliklendirdik.

2011 yılı sonu itibarıyla toplam kurulu elektrik enerji gücümüzün yüzde 36,1'i yenilenebilir enerji
kaynaklarından, özellikle hidroelektrik santrallerinden elde edilmektedir. Şu anda inşa hâlindeki santrallerden
elde edilecek kaynakları da ekleyince ülkemiz yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payı
yüzde 46,6'ya yükselecek ve enerjide dışa bağımlılığımız kayda değer bir oranda azalmış olacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3’üncü olarak, Türkiye’yi katma değer zincirinde yukarılara
taşıyacak adımları attık, atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, uygulamaya koyduğumuz yeni teşvik
sistemi ile ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, AR-GE içeriği yoğun,
yüksek teknolojili ve katma değerli, stratejik önemi haiz yatırımları teşvik ediyoruz. Son on yılda, AR-
GE harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payını yüzde 0,53’ten yüzde 0,86’ya kadar
çıkardık. Hedefimiz, AR-GE harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payını orta vadede
yüzde 2’ye, uzun vadede ise yüzde 3’e çıkarmaktır. Bunun için özel sektöre çok güçlü destekler veriyoruz.
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Yine, verdiğimiz destekler sayesinde, Türkiye Avrupa’nın en çok marka başvurusu yapılan ülkesi
konumuna gelmiştir. Benzer şekilde, endüstriyel tasarımda Türkiye Avrupa’da 3’üncü sıraya
yükselmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4’üncü olarak, küresel rekabet gücümüzü artıracak altyapı
yatırımlarına da öncelik veriyoruz. Hükûmetlerimiz döneminde altyapıda gerçekleştirdiğimiz
yatırımlar sayesinde kara, hava ve demir yollarında büyük mesafeler katettik. Önümüzdeki dönemde
de bu çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

Son olarak, ülkemizde bilgi ve teknoloji yoğun üretim ve ihracatın payını artırmak için beşerî
sermayemizin kalitesini yükseltmek şarttır. Maalesef, hükûmetlerimizden önceki dönemlerde eğitimin
yeterince önceliklendirilememesi sebebiyle 25 yaş üstü nüfusun okulda geçirdiği süre ortalama altı
buçuk yıldır. Bu süre OECD ülkelerinde ortalama on bir yıldır. Bu durum, küresel rekabette
arzuladığımız seviyelere ulaşmamıza engel olmuştur.

Bu nedenle, hükûmetlerimiz eğitimi önceliklendirmiş, bütçeden eğitime ayrılan kaynağı son on
yılda 6 kattan fazla artırmıştır. Ayrıca, zorunlu eğitim süresini on iki yıla çıkararak önümüzdeki
dönemde uluslararası ortalamanın üstüne çıkmayı hedeflemiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda istihdamda yakaladığımız büyük başarılara
rağmen işsizlik hâlâ Türkiye'nin temel sorunlarından biridir. Hükûmet olarak işsizliği daha düşük
seviyelere indirmek için kısa, orta ve uzun vadeli birçok tedbir aldık.

Şimdi, bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum: Kısa vadede işsizliği azaltmak amacıyla
aktif iş gücü politika uygulamalarını son yıllarda önemli oranda artırdık.

Bu programlardan yararlanan kişi sayısı 2008 yılında 32 bin iken bu sayı 2012 yılının ilk on
ayında yaklaşık 377 bin kişiye ulaşmıştır. Orta vadeli perspektifle istihdamı artırmak amacıyla arz-
talep uyumsuzluğunu gidermeye yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdik.

İşsizlerimize beceri kazandırmak amacıyla başlattığımız Uzmanlaşmış Meslek Edindirme
Merkezleri Projesi ile 80 binden fazla kişiyi mesleki eğitimden geçirdik ve bir meslek sahibi yaptık.

GAP, DAP, KOP ve DOKAP gibi bölgesel kalkınma projelerinin de istihdam yaratma potansiyeli
oldukça yüksektir. Bu nedenle Hükûmetimiz son yıllarda bu projelere giderek artan oranda kaynak
ayırmaktadır. Örneğin, GAP projesinin tamamlanmasıyla yaklaşık 1,3 milyon kişiye doğrudan
istihdam, millî ekonomiye ise yıllık 6,6 milyar dolar katkı sağlanması beklenmektedir. Benzer şekilde,
DAP projesinin de 1,2 milyon kişiye istihdam yaratacağı ve ekonomiye yıllık 1,4 milyar dolar katkı
sağlayacağı öngörülmektedir. 2009 ve 2012 yıllarında uygulamaya koyduğumuz teşvik sistemleri
sayesinde yatırımcının üzerindeki istihdam kaynaklı yükleri oldukça azalttık. 2009 yılında
uygulamaya koyduğumuz teşvik sistemi kapsamında 376 bin kişilik istihdam taahhüt edilmiştir. Yeni
teşvik sistemi kapsamında ise 2012 Haziran ayından bu yana öngörülen istihdam 72 bin kişi
civarındadır.

Sayın Başkan, değerli üyeler; işsizlikle uzun vadede mücadele kapsamında eğitimin hem
yaygınlığını hem de niteliğini artırmaya yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Az önce de ifade ettiğim
gibi, hükûmetlerimiz döneminde bütçeden en çok katkıyı eğitime ayırmaya başladık.

İş gücü piyasalarında tabii ki katılıklar ülkemizde istihdamı sınırlayan önemli faktörlerden
birisidir. Bu sorunları çözmek için sosyal taraflarla istişare içerisinde gerekli düzenlemeleri
önümüzdeki dönemde yapmayı ümit ediyoruz.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi sizlere 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap
Kanunu Tasarısı hakkında bilgi vermek istiyorum. 2011 yılında bütçe giderleri 314,6 milyar lira,
bütçe gelirleri 296,8 milyar lira, bütçe açığı 17,8 milyar lira, faiz dışı fazla 24,4 milyar lira olarak
gerçekleşmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe gerçekleşme tahminlerimiz çerçevesinde, 2012 yılı
sonunda bütçe giderlerinin 362,7 milyar lira, bütçe gelirlerinin 329,2 milyar lira, bütçe açığının 33,5
milyar lira, faiz dışı fazlanın 15,5 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz. Buna göre, 2012 yılında
bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı geçen yıl Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz
oranın yaklaşık 0,8 puan üzerinde gerçekleşecektir. Bu da bütçe açığında 12,4 milyar liralık bir
sapmaya tekabül etmektedir. Hedefe oranla bütçe açığındaki sapmada esas itibarıyla harcamalardaki
artış etkili olmuştur. 2012 yıl sonunda merkezî yönetim bütçe giderlerinin 362,7 milyar lirayla
başlangıç ödeneğine göre yüzde 3,3 oranında yani 11,7 milyar lira daha yüksek gerçekleşmesini
bekliyoruz. Bu giderlerin başlangıç ödeneğine göre daha yüksek gerçekleşecek olmasında esas
itibarıyla yatırımlar etkili olmuştur.

Bütçe harcamalarındaki sapmanın yüzde 55'i sermaye giderleri ve sermaye transferlerindeki
artıştan kaynaklanmaktadır. Bu harcamalar ülkemizin üretken kapasitesini ve büyüme potansiyelini
artırıcı niteliktedir. Buna ilaveten personel giderleri ile mal ve hizmet alım giderleri de artışta etkili
olmuştur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2012 yılında bütçe gelirlerinin 329,2 milyar lira ile vergi
gelirlerinin ise 278,8 milyar lirayla bütçe hedefleri doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu
yıl küresel ekonominin önemli ölçüde yavaşlamasına ve beklentilerin kötüleşmesine rağmen –tabii
ki bunun Türkiye’ye yansımaları var- bütçe gelirlerinde sapma olmayacak olması takdir edersiniz ki
bir başarıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yıl bütçe açığındaki sapmayı kontrol altına almak için,
vergi artışları dâhil, bazı tedbirleri aldık. Bu dönemde mali disiplinin önemini kavrayan pek çok ülke
de benzer önlemlere başvurmuştur. Hatta özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi gibi gelir etkisi
kısa sürede görülen önlemler genel olarak tercih edilmiştir. Örneğin, 2009-2012 döneminde, 27 AB
ülkesinin 22'si ÖTV’yi, 14'ü KDV gelirlerini artırıcı yönde düzenleme yapmıştır. Dolaylı vergilerin
yanı sıra birçok ülke, gelir vergisi, sosyal güvenlik kesintileri ile servet üzerinden alınan vergileri de
artırmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan’a uygun
olarak hazırlanan 2013 yılı bütçesi, Maliye Bakanlığım döneminde hazırlanan 4’üncü, AK PARTİ
hükûmetleri döneminde hazırlanan 11’inci bütçedir.

2013 yılı bütçesi, mali disiplini ve makroekonomik istikrarı korumayı amaçlayan, büyümeyi,
istihdamı ve yatırımları destekleyen, eğitim, sağlık ve altyapıyı önceliklendiren, sosyal nitelikli
harcamalara ağırlık veren, toplumsal refahı gözeten bir bütçedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de 2013 yılı bütçesine baz oluşturan makroekonomik
tahminleri sizlerle paylaşmak istiyorum: Gayrisafi yurt içi hasıla büyüklüğü 1 trilyon 571 milyar lira,
ithalat 253 milyar dolar, ihracat 158 milyar dolar, büyüme oranı yüzde 4, deflatör yüzde 5,3, TÜFE
-yıl sonu- yüzde 5,3.

Bu çerçevede, 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin büyüklükleri aşağıdaki gibidir:
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Bütçe giderleri 404 milyar lira, faiz hariç giderler 351 milyar lira, bütçe gelirleri 370,1 milyar
lira, vergi gelirleri 317,9 milyar lira, vergi dışı gelirler 52,2 milyar lira, bütçe açığı 34 milyar lira, faiz
dışı fazlayı 19 milyar lira olarak öngördük.

Büyüme, büyümenin kompozisyonu ve deflatör tahminleriyle 2012 yılında alınan tedbirler
birlikte değerlendirildiğinde bütçe gelir tahminlerimizin gerçekçi olduğu görülecektir. 2013 yılında
harcamaların bütçe öngörüleri çerçevesinde kalması için gerekli tedbirleri alacağız. Bu çerçevede
kamu harcama programlarında verimlilik artışı sağlamak amacıyla idari bir mekanizma oluşturacağız.
Önemli harcama programlarını tek tek gözden geçireceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu kaynaklarının nereye harcanacağını bilmek
vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır. Bu nedenle, şimdi sizlere 2013 yılı bütçesiyle toplayacağımız
gelirleri nereye harcayacağımızı ve bu bütçenin vatandaşlarımıza neler getireceğini anlatmak
istiyorum.

2013 yılı bütçesi, eğitimi, dolayısıyla uzun vadeli geleceğimizi önceliklendiren bir bütçedir.
2013 yılında eğitime ayırdığımız kaynağı bir önceki yıla göre yüzde 20,7 oranında artırarak 68,1
milyar liraya çıkarıyoruz. Böylece 2002 yılından bu yana bütçeden eğitime ayrılan kaynağı 6 kattan
fazla artırarak eğitimin bütçe içindeki payını yüzde 9,4’ten yüzde 17’ye yükseltmiş olacağız.

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla
uygulamaya konulan FATİH Projesi’ni 2013 yılında da destekleyeceğiz. 2012 yılında bu proje için
bütçeden ayırdığımız kaynak 803 milyon lira iken 2013 yılında bunu 1,4 milyar liraya çıkarıyoruz.

Bu yıl yeni bir uygulamayla üniversite birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden alınan
harçları kaldırdık. Artık, 2,3 milyon öğrencimize yükseköğretimi harçsız sunuyoruz. Bu çerçevede,
üniversite öğrencileri için 498 milyon liralık katkı payını bütçeden karşılayacağız. Üniversitelerimizin
öğretim elemanı ve personel ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayabilmek için ilave 14 bin atamaya
izin veriyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmak için daha
fazla kaynak ayırıyoruz. 2013 yılında kamu sağlık harcamaları için Sosyal Güvenlik Kurumu ve
merkezî yönetim bütçesinden 67,9 milyar liralık kaynak öngörüyoruz. Bu rakam 2012 yılına göre
yüzde 11,1’lik bir artış ifade ediyor, 2002’ye göre ise 5 kattan fazla bir artışı yine ifade ediyor.
Böylece eğitimden sonra en fazla kaynağı sağlığa ayırmış oluyoruz.

Tüm illerimizde uygulanan aile hekimliği hizmeti ile vatandaşlarımıza kolayca ulaşabilecekleri
birinci basamak sağlık hizmeti sunuyoruz. Aile hekimliği için 2013 yılı bütçesinde yüzde 17,1
oranında bir artışla 4 milyar liralık kaynak tahsis ediyoruz.

Hükûmetlerimiz döneminde sağlık göstergelerinde önemli iyileşmeler elde ettik. Erişilebilir,
etkin ve kaliteli sağlık hizmetleriyle son on yılda bebek ölüm oranı binde 31,5’tan binde 7,7’ye indi.
Türkiye’nin dokuz yılda elde ettiği bu başarıya OECD ülkeleri otuz bir yılda ancak ulaşabilmişti.

Sayın Başkan, değerli üyeler; 2013 yılı bütçesiyle yatırımları ve istihdamı dolayısıyla reel
ekonomiyi daha fazla destekleyeceğiz. Bu amaçla, işveren prim desteği, tarımsal kredi faiz desteği,
esnaf kredi faiz desteği, teşvik ödemeleri ve KOBİ destekleri için ayırdığımız kaynağı yüzde 23,3
oranında artırarak 10,2 milyar liraya yükseltiyoruz.
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Tarıma ve çiftçimize desteğimizi artırarak devam ettiriyoruz. 2013 yılı merkezî yönetim
bütçesinde çiftçimize doğrudan hibe olarak yapılacak ödemeler için ayrılan kaynağı bir önceki yıla
göre enflasyonun neredeyse 5 katı, yani yüzde 25 artırarak yaklaşık 9 milyar liraya çıkartıyoruz. Bu
rakam 2002 yılında yaklaşık 1,9 milyar lira idi. Tarıma yapılan toplam destek tutarını ise, 2002
yılından bu yana 4 kattan fazla artırarak, 2013 yılında 13,1 milyar liraya çıkartmış olacağız. Az önce
zikrettiğim desteklerin yanı sıra, birçok tarımsal ürünün KDV oranını yüzde 1 gibi düşük bir seviyede
tutarak da tarımsal üretimi ve ticareti destekliyoruz. Ayrıca, OECD hesaplamalarına göre, Türkiye’de
toplam tarımsal desteğin gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 2,2'dir. Bu oran ile ülkemiz OECD'de
en yüksek tarımsal desteği sağlayan 2'nci ekonomi konumundadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 yılında yatırımlara daha fazla kaynak ayıracağız.
2013 yılında merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kurumların yatırım ödeneklerini 2012 yılı
başlangıç ödeneğine göre yüzde 20 oranında artırarak 39,2 milyar liraya çıkarıyoruz.

Yine, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmiyoruz. İktidara geldiğimiz 2002
yılından bu yana kamu çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da
ezdirmeyeceğiz. Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 2002 Aralık ayında 392 lira iken,
2012 Aralık ayında 1.758 liraya çıkmış ve buradaki artış yüzde 348,5 olmuştur. Bu dönemde, tabii
ki, enflasyonun yüzde 141 civarında olduğunu dikkate alırsanız hakikaten bu artışı çok daha iyi bir
şekilde anlamış oluruz. Yine, benzer bir şekilde, aile yardımı ödeneği dâhil ortalama memur maaşı
2002 Aralık ayında 578 lira iken 2012 Aralık ayında 2.042 liraya çıkmıştır. Burada da artış yüzde
253,3 olmuştur. Benzer şekilde, net asgari ücret 2002 Aralık ayında 184 lira iken 2012 Aralık ayında
740 liraya çıkmış, artış oranı yüzde 301,5 civarında olmuştur.

Tabii, benzer şekilde emekli aylıklarını da artırdık. Benim sizlere dağıttığım kitapçıkta bunun
bütün detayları olduğu için sizleri daha fazla rakamlara boğmak istemiyorum ama çok açık ve net bir
şekilde şunu ifade etmek isterim: 2002 yıl sonundan 2012 Kasım sonuna kadar enflasyonun yüzde
141,4 olduğunu biz göz önünde bulundurursak çalışanlarımıza ve emeklilerimize enflasyonun çok
üstünde artışlar yaptığımız açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Bu tutarlar ve artış oranları çalışan ve emekli vatandaşlarımızın mali durumlarını 2002 yılına
göre ciddi bir şekilde iyileştirdiğimizi ve gelirlerinde önemli ölçüde reel artışlar yaptığımızı açık bir
şekilde ortaya koymaktadır. Son olarak, emekli maaşları arasındaki farkı gidermek için 2012 yılında
6283 sayılı Kanun’u çıkardık. 2013 başında uygulamaya konulacak intibak düzenlemesi için bütçede
2,7 milyar liralık kaynağı ayırdık.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 yılı bütçesiyle sosyal güvenlik sistemini güçlü bir
şekilde desteklemeye devam ediyoruz. 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna yapılan transferlerin yıl sonu gerçekleşme tahminine göre yüzde 16 artarak 72,9 milyar
liraya çıkacağını tahmin ediyoruz. Yaşlılarımıza, engellilerimize, fakirlerimize, kimsesizlerimize,
çocuklarımıza ve kadınlarımıza daha fazla kaynak ayırıyoruz. Sosyal hizmetler ve sosyal yardım
harcamaları için 2013 yılı bütçesinde yüzde 25,1’lik artışla 26,4 milyar liralık kaynak ayırdık.

Yine, AR-GE faaliyetlerini de desteklemeye devam ediyoruz. 2013 yılında, başta TÜBİTAK
AR-GE projeleri olmak üzere, üniversite ve sanayi kesimi AR-GE projelerini destekleyeceğiz. Bu
kapsamda, 2013 yılı bütçesinde toplam 2,8 milyar liralık ödenek öngördük.
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Yerel yönetimlere de daha fazla kaynak ayırıyoruz. 2013 yılında mahallî idarelere toplam 37,7
milyar liralık destek sağlayacağız. Bu desteğin 33,4 milyar lirası 2013 yılı merkezî yönetim
bütçesinden ayrılan gelir paylarından oluşmaktadır. Bu rakam, 2012 yılına göre yüzde 18’lik bir artışı
ifade etmektedir.

Sayın Başkan, değerli üyeler; kentsel dönüşüme de ilk defa 2013 yılında can suyu veriyoruz.
Ülkemizi afet riskine karşı daha güvenli hâle getirmek için 2013 yılı bütçesinde çevre katkı payı ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döner sermayesinden gelen tutarlarla birlikte yaklaşık 1 milyar liralık
kaynak ayırdık.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iktidarlarımız döneminde uygulamakta olduğumuz gelir
politikalarının temel amaçları, vergilemede adalet ve etkinliğin artırılması, kayıt dışılığın azaltılması,
mali disiplinin sürdürülmesi, istihdam ve yatırımların teşviki, rekabet ortamının geliştirilmesi,
bölgesel ve sosyal gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. Bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak
gelir politikalarımızı geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyoruz.

Uzun soluklu bir çalışma neticesinde tüm paydaşların görüşlerini alarak hazırladığımız Gelir
Vergisi Kanunu Tasarısı çalışmalarını Maliye Bakanlığı olarak tamamladık, Ekonomi Koordinasyon
Kuruluna sunduk, kanunu önümüzdeki yılın ilk yarısında Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmeyi
hedefliyoruz.

Vergi Usul Kanunu’nu ticari hayattaki gelişmelere paralel bir şekilde gözden geçiriyoruz.
İnşallah, bunu da yine gelecek yılın ilk yarısında yüce Meclisimize getirme imkânı buluruz.

Vergi adaletini iyileştirecek düzenlemeler yaptık, yapıyoruz. Vatandaş ile devlet arasındaki
ilişkiyi daha adil kılabilmek amacıyla, fazla ve yersiz tahsil edilen vergilerin faiziyle birlikte iadesine
olanak sağlayan düzenlemeyi bu yıl hayata geçirdik.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden ayrılanlardan anapara üzerinden alınmış vergilerin iadesi için
gerekli düzenlemeleri yaptık.

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerimize basit usule dönme imkânı getirdik. Böylece, iş
hacmi daralan mükelleflerin daha maliyetli bir vergi rejimine tabi tutulmasının önüne geçmiş olduk.

Ödeme gücü yüksek kesimlerin de yararlandığı vergi avantajlarını vergi adaletini güçlendirecek
şekilde yeniden gözden geçirdik. Bu konuda daha fazla adım atmak için çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Bu kesimler için önceden var olan mesken kira geliri istisnasını kaldırdık. Konut
teslimlerinde uygulanan KDV oranlarını belirlerken konutun fiyat ve sınıfını da dikkate almaya
yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Ümit ediyorum ki önümüzdeki birkaç hafta içerisinde buna
ilişkin Bakanlar Kurulu kararını çıkarmış oluruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maalesef kamuoyunda “Türkiye'de vergi yükünün çok
yüksek olduğu” yönünde doğru olmayan bir kanaat yerleşmiştir. Oysa Türkiye'de vergi yükü, yani
sosyal güvenlik primleri dâhil toplam vergilerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 26’dır. Bu
oranla ülkemiz, OECD ülkeleri arasında vergi yükü en düşük 6’ncı ülke konumundadır. Ortalama
vergi yükü OECD ülkelerinde yüzde 33,9, Avrupa Birliği ülkelerindeyse yüzde 38,4’tür. Dolayısıyla,
Türkiye’deki vergi yükünün yüzde 26 olduğunu dikkate alırsak hakikaten Türkiye'de vergi yükünün
çok yüksek olduğunu iddia etmek zordur.
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Ancak, bir eleştiriyi kabul etmek gerekirse o da vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin
payının yüksek olmasıdır. Ülkemizde, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde
47,7 ile OECD ortalamasının 13 puan üzerindedir fakat burada asıl önemli olan konu dolaylı verilerin
yüksekliğinden ziyade, dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmamasıdır. Dolaylı vergilerin gayrisafi
yurt içi hasıla içerisindeki payı ülkemizde yüzde 12,4’tür. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasının
yaklaşık 1 puan altında, OECD ortalamasının ise yaklaşık 1,4 puan üzerindedir. Dolayısıyla, burada
sorun, dolaysız vergilerin, doğrudan vergilerin düşük olmasıdır. Türkiye’de dolaylı vergi oranları,
alkollü içecekler, tütün mamulleri, petrol ürünleri, binek otomobiller ve mobil iletişim hariç, yüksek
değildir. Hatta ülkemizde genel KDV oranı yüzde 18’le, AB ülkelerinde ortalama yüzde 21, OECD
ülkelerinde ise ortalama yüzde 19 olan oranın altındadır.

Ayrıca, hükûmetlerimiz döneminde eğitim, sağlık, turizm ve tekstil gibi sektörlerde KDV
oranını yüzde 18’den yüzde 8’e, bazı gıda ürünlerinde ise KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e
indirdik.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kayıt dışılıkla mücadeleyi terörle mücadele kadar önemli
görüyorum. Çünkü, kayıt dışılık, haksız rekabet ile gelir dağılımını bozan, firmalarımızın ölçek
büyütmesini engelleyen ve nihayetinde ülkemizin kalkınmasını ve toplumsal refahı sekteye uğratan
önemli bir olgudur. Bu nedenle hükûmetlerimiz döneminde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin
önemli adımlar attık. Bu çabalarımızın sonucunda başarı da söz konusu. TÜİK istatistiklerine göre,
kayıt dışı istihdam son on yılda 12 puan azalarak Ağustos 2012’de yüzde 40,1’e kadar geriledi.
Benzer şekilde uluslararası çalışmalar da ülkemizde kayıt dışılığın azalmaya başladığını
göstermektedir. OECD ülkeleri için yapılan bir araştırmaya göre, ülkemizde kayıt dışılık 2003
yılından bu yana 5 puan azalarak yüzde 27,2’ye kadar gerilemiştir. Ancak kayıt dışılık oranı -yani
Türkiye’deki oran- AB ülkelerinde ortalama yüzde 19,2 olan oranın üzerindedir. Amacımız, orta ve
uzun vadede kayıt dışılığı AB ortalamasına, daha sonra da altına düşürmektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kayıt dışılıkla mücadelede iki temel unsura özellikle önem
veriyoruz. Bunlardan ilki, vergi denetimindeki etkinlik, ikincisi ise mükelleflerin vergiye gönüllü
uyumunu artırmaktır.

Etkin ve güçlü vergi denetimi için gerek insan kaynağı gerekse teknolojik altyapının
geliştirilmesine büyük önem veriyoruz.

Vergi denetiminde bilişim altyapımızı güçlendiriyoruz.

Elektronik denetim ve teftiş sistemlerini uygulamaya koyduk.

Mükelleflerin vergiye uyum düzeyini ölçmek için Mükellef Karne Projesi’ni başlatıyoruz.

Bölgesel ve sektörel mükellef faaliyetlerini daha etkin takip etmek için Sektör Bilgi Sistemi
Projesi’ni hayata geçiriyoruz.

Elektronik ticareti, hazırladığımız robot yazılımlar sayesinde yakında takip etmeye başlayacağız.

Kara ve deniz yolu ile şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığında elektronik bilet
uygulamasını başlattık. Kayıtlı ekonomiye geçişte önemli bir rol oynayan bu sistemi diğer sektörlere
de yaygınlaştıracağız.

Elektronik Öndenetim Sistemi ile mükellefin vergiye tabi faaliyetlerini mobil teknolojiler
kullanarak yerinde tespit edeceğiz.

– 328 –

DİLEK 67–70

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012 O: 1



Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce de ifade ettiğim üzere, kayıt dışılıkla mücadelede
önemli olan ikinci unsur, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirme bilincidir. Bu
kapsamda yürüttüğümüz faaliyetlerimiz hakkında da özet bilgiler sunmak istiyorum.

Öncelikli olarak vergi bilincinin yerleşmesi ve kalıcı hâle gelmesi adına, hükûmetlerimiz
döneminde ilk kez Mükellef Hakları Bildirgesi’ni yayınladık, vergi incelemelerine süre kısıtlaması
getirdik.

Mevzuata aykırı rapor yazılamayacağını güvence altına aldık. Rapor değerlendirme komisyonları
ile vergi inceleme raporlarında kaliteyi artırma çabasına girdik.

Görüş değişikliği gibi idarenin sorumluluğunda olan hatalar nedeniyle mükelleflerimize ceza
kesilmesinin önüne geçtik.

Vergiye gönüllü uyumu artırmak için hizmet seçeneklerini de genişletiyoruz.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile kira geliri elde eden mükelleflerimize
beyannamelerini bu yıl önceden hazırlayıp gönderdik ve burada başarı sağladık. Böylece, bir önceki
yıla göre, ilk defa beyanname veren gayrimenkul sermaye iradı mükellef sayımızı 371 bin kişi artırdık
yani bir yılda yüzde 144’lük bir artış söz konusu. Bu sistemi diğer gelir unsurlarını da kapsayacak
şekilde önümüzdeki yıl genişletme çabası içerisinde olacağız.

Hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışıyla, Özelge Sistemi kapsamında mükelleflerimizin
başvurularının tamamını elektronik ortamda sonuçlandırıyor, özelgeleri İnternet’te yayınlıyoruz.

Katma Değer Vergisi İadesi Risk Analiz Sistemi’yle KDV iadelerini elektronik ortamda en kısa
zamanda sonuçlandırıyoruz.

Elektronik Arşiv Projesi sayesinde mükelleflerimizin arşivleme maliyetlerini düşürüyoruz.

Vatandaşlarımıza İnternet üzerinden borç sorgulama imkânını bu sene getirdik.

Elektronik Beyanname Sistemi’yle artık beyannamelerin yüzde 99’undan fazlasını elektronik
ortamda alıyoruz.

Mükelleflerimize, vergi yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirmeleri için, ödemelerini
elektronik ortamda yapma, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezalarını da kredi kartıyla ödeme
kolaylığı getirdik.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi bilincinin artırılması amacıyla yoğun bilgilendirme
çabalarını da yürütüyoruz. Kayıt dışılıkla mücadelede her yönden etkinliği artıracak, 2011-2013
dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı’nı büyük bir kararlılıkla
uyguluyoruz ve bu uygulamaları biz her altı ayda bir ilerleme raporuyla kamuoyuyla da tabii ki
paylaşıyoruz. Bu çerçevede risk esaslı yaklaşım ile yüksek riskli alanlarda Sosyal Güvenlik
Kurumuyla ortak denetimler yapmaya başladık ve bu denetimleri artırıyoruz. Mükelleflerin
faaliyetleriyle sicil kayıtlarını uyumlu hâle getiren Mükellef Bilgileri Bildirim Sistemi’ni uygulamaya
koyduk. İş Yeri Elektronik Denetim Defteri ve Elektronik Sicil Merkezîni oluşturduk.

Kayıt dışılığın yoğun olduğu inşaat sektöründeki faaliyetleri elektronik sistemlerle takip
ediyoruz.

Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile tütün mamulleri ve alkollü içecek kaçakçılığıyla mücadelede
etkinliği artırdık.
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10 numaralı yağ olarak bilinen ve kaçak akaryakıt olarak kullanılan ürünlerde vergi oranlarını
arttırdık, vergi tecil ve terkin uygulamasına son verip vergi iade sistemine geçtik.

Araçların ithalat veya imalat ile nihai tüketiciye satış aşamalarını takip ediyoruz.

Kayıt dışı iş yerlerinin kayıt altına alınmasına yönelik olarak iş yerleri için elektrik ve doğal gaz
aboneliği sırasında mükellefiyet kaydının aranmasını şart koştuk.

Banka POS cihazlarıyla, yazar kasaları uyumlu hâle getiriyoruz. Bu sayede POS’tan geçen her
alışverişin fişi otomatik olarak kesilmiş olacak.

Kozmetik ürünlerde takip sistemini hayata geçiriyoruz.

Hal Kayıt Sistemi ile Serbest Bölgelerde Bilgisayar Uygulama Programı’nı inşallah yakında
tamamlayacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelir politikalarımızı ekonomik ve sosyal politikalarla
uyumlu, reel ekonomiyi destekleyecek, istihdam ve yatırımları teşvik edecek, sermaye birikimi ve
tasarrufları güçlendirecek ve iş yapma ortamını iyileştirecek şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Bu
çerçevede bu yıl attığımız en önemli adımlardan biri uygulamaya koyduğumuz yeni teşvik sistemidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ hükûmetleri döneminde üretim ve istihdamı
artırmak amacıyla vergi yükünü azalttık. 2002 yılında yüzde 33 olan kurumlar vergisini 2006 yılında
yüzde 20’ye indirdik. Böylece kurum kazançları üzerindeki toplam vergi yükünü yüzde 65’ten yüzde
34’e indirdik.

Hükûmetlerimiz döneminde gelir vergisi oranlarını da düşürdük. En yüksek vergi dilimine
uygulanan yüzde 49,5’luk vergi oranını 2006 yılında yüzde 35’e indirdik. Benzer şekilde en düşük
vergi dilimine uygulanan vergi oranını yüzde 22’den yüzde 15’e çektik.

2008 yılında, çalışanların medeni durumlarını ve çocuklarını da dikkate alarak vergi sistemimize
kazandırdığımız asgari geçim indirimiyle 4 çocuklu bir asgari ücretlinin gelir vergisi yükünü yüzde
12,8’den sıfıra kadar indirdik

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Ek süre veriyorum Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) – Teşekkür ediyorum.

İstihdam üzerindeki prim yüklerini azalttık. Sigorta primi işveren payının 5 puanlık kısmını
bütçeden karşılamaya devam ediyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi politikasını ülkemizin rekabet gücünü artıracak
şekilde geliştirdik, geliştirmeye devam edeceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kısa kesmek için sonuç kısmına geleceğim.
Hükûmetlerimiz döneminde sağladığımız siyasi istikrar, güven ortamı ve uyguladığımız tutarlı
makroekonomik politikalar sayesinde Türkiye son on yılda büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine
girmiştir.

Bu dönemde, milletimizin güçlü desteğini arkamıza alarak birçok yapısal sorunu çözüme
kavuşturduk. Ülkemizin fiziki ve kurumsal altyapısını iyileştirdik. Beşerî sermayemizin kalitesini
yükselttik, vatandaşlarımızın refah seviyesini artırdık. Tüm bunları yaparken mali disiplinden taviz
vermedik, yapısal reformları kararlılıkla uyguladık. Bu sayede Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle arayı
hızla kapatmasının önünü açtık.
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Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü için çok daha büyük hedeflerimiz var. 2013 yılı bütçemizi,
önceki yıllarda olduğu gibi, 2023 hedefleriyle uyumlu olarak hazırladık. Daha önce hazırladığımız ve
başarıyla uyguladığımız bütçelerde olduğu gibi 2013 bütçesini de eğitimi, sağlığı, altyapıyı, katma
değeri yüksek yatırımları ve AR-GE’yi önceliklendiren bir hizmet bütçesi olarak tasarladık.

Biz bu bütçeyi eser odaklı olarak hazırlarken Edebali Hazretleri’nin şu sözlerine sadık kaldık:
“Hayvan ölür, semeri kalır; insan ölür eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından

ağlamalı… Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli.
Osman! Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın.
Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın…” (AK PARTİ sıralarından

alkışlar)
2023 hedeflerine doğru yürürken insanı merkezîne alan, toplumsal refahı artırmayı ve geliri

daha adil dağıtmayı ilke edinen bir bütçeyle huzurlarınıza geldik.
Bu ülke uzun bir süre kısır çekişmelerden, günü kurtarmaya yönelik popülist politikalardan,

dünyaya entegre olamamaktan ve iç dinamiklerini harekete geçiremeyip 75 milyonunun hakkını,
hukukunu yeterince koruyamamaktan ve har vurup harman savurmaktan çekti ne çektiyse.

Evet, bu bütçe çalışmalarımızda bizi her zaman destekleyen Sayın Başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan başta olmak üzere, bakan arkadaşlarıma, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Başkan ve
üyelerine, Genel Kurul çalışmalarına katılan kıymetli milletvekillerine ve kamu idarelerinin
temsilcilerine şükranlarımı sunarım.

2013 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yapacağınız, yapıcı, yol
gösterici ve katkı sağlayıcı eleştiri, tespit ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi tekrar saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın milletvekilleri, bütçe görüşmeleri, 5/12/2012 tarihli 34’üncü Birleşimde alınan karara

uygun olarak bastırılıp dağıtılan programa göre yapılacaktır.
Başlangıçta, bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde siyasi parti grupları ve Hükûmet adına

yapılacak konuşmalarda süre birer saat (Hükûmetin sunuş konuşması hariç. Bu süre birden fazla
konuşmacı tarafından kullanılabilir.) Kişisel konuşmalar da onar dakikadır. Kişisel konuşmalarda
bütçenin tümü üzerinde şahsı adına 2 milletvekiline söz verilecektir.

Şimdi bütçenin tümü üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını sırayla
okuyorum:

Barış ve Demokrasi Partisi adına Siirt Milletvekili -eş başkan olarak ifade edilmektedir- Sayın
Gültan Kışanak, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Genel Başkan ve Osmaniye Milletvekili
Sayın Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Genel Başkan ve İstanbul Milletvekili
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili ve Grup
Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş ve Karaman Milletvekili Sayın Lütfi Elvan.

Şahısları adına: Lehinde Manisa Milletvekili Sayın Hüseyin Tanrıverdi, aleyhinde Balıkesir
Milletvekili Sayın Ahmet Duran Bulut.

Ayrıca, Hükûmet adına da söz verilecektir.
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Değerli milletvekilleri, sayın hatipler konuşmaya başlamadan evvel sizlerden bir hususu,
gündemin önemi ve sayın konuşmacıların konuşmalarının insicam içerisinde dinlenebilmesi
bakımından; Genel Kurul salonunda karşılıklı konuşulmamasını, bir konuşma söz konusu olacaksa,
karşılıklı -sayın bakanlar dâhil olmak üzere- talep söz konusu olacaksa bunların Genel Kurul dışında
yapılmasını herhangi bir ikaza mahal bırakmadan hassaten rica ediyorum.

Şimdi, gruplar adına ilk söz, Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Gültan Kışanak.

Buyurun Sayın Kışanak. (BDP sıralarından ayakta alkışlar)

Süreniz bir saat.

BDP GRUBU ADINA GÜLTAN KIŞANAK (Siirt) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hakkında, partimizin ve birlikte mücadele
ettiğimiz Türkiye demokratik muhalefetinin görüşlerini paylaşmadan önce hepinizi saygıyla
selamlıyor, tüm Türkiye halklarına saygılarımı sunuyorum.

Öncelikle, cezaevlerinde bulunan milletvekili arkadaşlarımızı da selamlıyor, halkın iradesinin
eksik yansıması nedeniyle bu Parlamentoda yürütülen bütün çalışmaların eksik olduğunu ve
meşruiyetinin tartışmaya açık olduğunu da ifade etmek istiyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bireyin, kadınların, halkların, emekçilerin, bu kesimlerin,
tüm toplumsal kesimlerin haklarının bir grup azınlık tarafından gasbedildiği, egemenlik tarihi ceberut
devletlerin, firavunların, Ebu Cehil’lerin ve nemrutların tarihidir. Bu tarih insanlığa giydirilmiş bir
deli gömleğidir; insanın insanla, doğayla, kendi emeğiyle, bedeniyle, benliğiyle çatışmasının adıdır.
Bu zihniyet ve yönetim anlayışı bugün kapitalist uygarlık olarak tanımlanmakta ve insanlık bu
cenderenin içerisine hapsedilmeye çalışılmaktadır. Oysa başka bir yönetim anlayışı mümkün, eşit ve
adil bir yaşam mümkün, başka bir dünya mümkündür. Meseleye buradan baktığımızı belirterek bütçe
hakkındaki görüşlerimizi ifade etmek istiyorum çünkü eleştirilerimizin doğru anlaşılabilmesi için bu
dünya görüşünün de bilinmesi gerekiyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya ve Türkiye son kırk yıldır görülmemiş ölçüde
sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu süreç, hem mazlum…

BAŞKAN – Sayın Kışanak, bir dakikanızı rica edeyim.

Değerli arkadaşlarım, baştan ricamı söyledim, buna rağmen hâlen salonda uğultu var. Konuşmayı
ben de takip edemiyorum. Daha işin başındayız. Lütfen, kimin kimden -ne söyleyeceği varsa- ne
talebi varsa Genel Kurul dışında yapılması, bizim burayı sükûnetle yönetebilmemiz bakımından
lüzumludur, hassaten rica ediyorum.

Buyurun Sayın Kışanak.

GÜLTAN KIŞANAK (Devamla) – Bu süreç, hem mazlum dünya halkları hem de dünya
emekçileri için çok önemli sonuçlar yaratacak özelliklere sahip bir süreçtir.

”Kapitalizmin altın çağı” olarak nitelenen İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem sona erdi.
1970’lerin sonlarından itibaren kapitalizm önceki dönemden farklı bir sermaye birikimi sürecine
girdi. Son kırk yıldır devlet ve sosyal demokrasi uygulamaları birer birer ortadan kaldırıldı.
Uluslararası sermayenin saldırıları karşısında emekçi halkların mücadelelerle kazanmış oldukları
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel kazanımlar da birer birer ortadan kaldırıldı, kaldırılmaya
çalışılıyor hâlâ.
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Bu yeni dönem, küreselleşmenin ve finanslaşmanın hızlandığı neoliberal dönemdir. Bu süreçte
dev sanayiler emeğin bol, örgütsüz ve çok ucuz olduğu Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye gibi
ülkelere kaydırıldı. Böylece, sermayenin yeniden kârlılık imkânları ortaya çıkarıldı. İşte, bugün AKP
Hükûmetinin bizlere büyüme ve zenginleşme olarak sunduğu politikanın altyapısında böylesi bir
küresel gelişme bulunuyor.

Türkiye’de de neoliberal ekonomik politikalar ile kamusal alan daraltıldı. Özelleştirmeler ile
halkın vergileriyle yaratılmış olan kamu iktisadi teşebbüsleri sermaye gruplarına peşkeş çekildi, talan
edildi. Eğitim ve sağlık hizmetleri metalaştı, sermayede alınıp satılan, kâr konusu olan hizmetler
hâline dönüştü. Özelleştirme gelirleriyle bütçe açıkları kapatıldı, finans sermayesine olan borçların
anapara ve faizleri ödendi. Böylece, devlet eliyle yerli ve yabancı sermayeye tam bir kaynak transferi
yapılmış oldu ancak bu durum 2008’den bu yana farklı bir seyir izlemeye başladı. Krize çözüm olarak
getirilen finanslaşma, bugün beşinci yılını doldurmakta olduğumuz 2008 küresel kapitalist krizin de
tetikleyicisi oldu.

Değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz kriz 1929 buhranı sonrasında dünyanın yaşadığı
en derin krizlerden birisidir. ABD’de başlayan kriz Avrupa’yı da sarmalayarak tüm dünyaya giderek
yayıldı. Kriz sonrasında Avrupa kendi içinde çözüm arayışlarına girdi. Önce teşvik yöntemi denendi,
başarısız oldu. Bunun ardından hükûmetler 2010’dan itibaren kemer sıkmaya yöneldiler. Geldiğimiz
noktada, Yunanistan ile başlayan süreç Portekiz, İrlanda, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerini içine
alacak şekilde yaygınlaşarak devam ediyor. Türkiye de kemer sıkma süreci içerisine girmiş bulunuyor.
Türkiye’de ücret artışları komik düzeylerde tutuluyor. Başta, özel tüketim vergileri ve KDV oranları
olmak üzere artırıldı; elektrik, petrol ve doğal gaza son bir yılda yüzde 40 oranında zamlar yapıldı.
Sosyal harcamalar kısıtlandı, giderek de kısıtlanmaya devam ediyor.

Kapitalizmin son otuz yıldır içine girdiği durgunluk ve ardından patlak veren krizin çok önemli
politik sonuçları da oldu. Burjuva demokrasileri giderek önemini yitirmeye başladı. Bizim gibi az
gelişmiş ve burjuva demokrasisi bile sayılmayacak yönetimlerin olduğu ülkelerde ise neoliberal
politikalara paralel olarak baskıcı, otoriter yönetim anlayışları gelişmeye başladı.

Gelinen noktada, mevcut krizin daha da derinleşeceği ve giderek bunun Türkiye’yi de daha fazla
etkisi altına alacağı görülmektedir. Önümüzdeki yılların, kemer sıkma önlemleri, yılları olarak
geçeceğini öngörebiliriz. Durum böyle olunca, sistemin egemenleri için geriye askerî yönelimlerle
yıkıcı güçlerini harekete geçirme seçeneği kalıyor. Bu nedenle de Türkiye’nin de içinde bulunduğu
ve yer yer uluslararası güçlerin taşeronluğuna talip olduğu bu gidişat, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da
halklara daha fazla zulüm politikalarını reva gören savaş sürecinin tetikleyicisi oldu.

Küresel kapitalizmin çöküşü hızlandıkça egemen güçlerin ve devletlerin saldırganlığı da arttı ve
bir kez daha cehennemin kapısı aralanmaya başladı. Bölgemizde, Orta Doğu’da bölgesel bir savaşın
eşiğine geldik, dayandık.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bu gelişmelerin tam da odağında olan bir ülkedir. Kısa dönemde
bir ekonomik kriz patlak vermese de 2012 yılı verileri, Türkiye ekonomisinin ciddi bir durgunluğa
doğru yol aldığını göstermektedir. Sermaye örgütleri bile 2013’ün zor geçeceğini ifade ediyorlar.
Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre bile Türkiye ekonomisi, 2012 yılının ilk çeyreğinde
yüzde 3,2; 2’nci çeyreğinde ise yüzde 2,9 oranında arttı. Ancak, mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış büyüme oranı, 2012’nin 1’inci çeyreğinin geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde eksi
0,4 oldu. Geçen yılın son çeyreği ise, ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyümüştü.
Kısacası, Türkiye ekonomisi geçen yılın 3’üncü çeyreğinden beri reel anlamda hiç büyümedi.
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Yıllardır uygulanan emekçi düşmanı düşük ücret politikaları, kitlesel işsizlik ve bireysel tüketici
kredileri artarak sürdürülemez bir boyuta ulaştı. Bu durumda, iktidarlar kendilerini yaşatmak için 2
yol denerler:

Bunlardan 1’incisi, emeğin gücünün verimliliğini artırarak yani mevcut emeğin daha da yoğun
sömürülmesiyle büyümeyi sürdürmektir. Bunun için bir yandan yeni Sendikalar Yasası ile emek
örgütlenmesi baskı altına alınmak istendi; 4+4 düzenlemesi, ulusal istihdam stratejisi ve Çıraklık
Kanunu gibi değişikliklerle bu sürecin yasal hazırlıkları yapıldı; böylece de geleceğin, bu koşullara
itiraz etmeyen suskun işçileri yaratılarak Türkiye komple bir modern kölelik rejimine sürükleniyor.

2’nci yöntem de, içerideki kirli savaşı değişik biçim ve alanlarda sürdürürken dışarıda da savaş
kışkırtıcılığı yapmaktır. Bugün, AKP iktidarı tam da bu yolu deniyor. Bu savaşlar ile sadece krizi
ertelenemeyen ve çözülemeyen bir sürecin biraz daha zamanla farklı bir mecraya akması bekleniyor;
aynı zamanda, direnen halklara, emekçilere ve demokrasi güçlerine de gözdağı veriliyor. Savaş
bahanesiyle demokratik hak ve özgürlükler, her türlü muhalif örgütlenme, grev, gösteri ve miting
hakkı yasaklanarak ortadan kaldırılıyor. Savaş kışkırtıcılığı ile aynı zamanda milliyetçilik, şovenizm
ve ırkçılık da azgınlaştırılıyor.

Değerli milletvekilleri, geçen yıllarda yaşanan ekonomik büyümenin toplumun refah düzeyini
yükselttiği, toplumsal sorunlarımızı çözmeye hizmet ettiğini söylemek de mümkün değildir. Türkiye,
temel sosyal kalkınmışlık özelliklerine sahip değildir; gelir dağılımındaki adaletsizlik ve bölgeler
arası kalkınmışlık farkı ise giderek artıyor.

Kürtlerin yoğunluklu olarak yaşadığı illerde, bugün savaş koşullarının ağır ve yıkıcı yükü altında
ezilen halkımız, aynı zamanda, yoksullukla da baş etmeye çalışıyor. Bölgeler arası kalkınmışlık
farkını gösteren grafikler bu konuda çarpıcı bir gerçeği ortaya koymaktadır. Değerli milletvekili
arkadaşlar, bu grafik, Türkiye’de, ekonomik ve sosyal olarak gelişmiş kentlerle giderek bundan
yoksun olan kentler arasındaki çizgiyi gösteriyor ve son sıralardaki 16 kentin ismini okuyorum:
Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Ardahan, Iğdır, Kars, Siirt, Mardin, Bingöl, Van, Bitlis, Şırnak,
Hakkâri, Ağrı ve Muş. Sanırım, bu illerin isimleri, size Kürt sorununun ne demek olduğunu da
anlatmak için yeterlidir.

İsimlerden bir şey anlamadıysak bir de haritaya bakabiliriz. Türkiye’nin nasıl derin çizgilerle ve
hatlarla ayrıldığını, yarıldığını ve bölündüğünü buradan görebiliriz. Kırmızıyla boyalı olan bölümlerin
tamamı yoğun olarak Kürtlerin yaşadığı illerdir ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi itibarıyla
Türkiye’nin en kötü illeridir ve bu tablo, AKP Hükûmetinin iktidara geldiği 2012 yılından bu yana
hiç değişmedi. Birileri, buradan çıkıp bize rakamlar açıklayabilir, “Şu kadar para gönderdik, bu kadar
kaynak aktardık, şu kadar kamu yatırımı yaptık, şu kadar baraj inşaatı yaptık, şu kadar duble yol
yaptık.” diyebilir ama bizim hayatımızda bir şeyin değişmediğinin göstergesi budur.

Bir ülkede bütçe niye yapılır? Bütçe 2 şey için yapılır:

1) Kamu kaynakları oluşturmak için paranın kimlerden alınacağını tarif etmek için.

2’ncisi de adil ve eşit bir yaşamı sağlayabilmek için bu kaynakların nereye, nasıl harcanacağını
göstermek içindir.

Bu nedenle, bu bütçede -biraz sonra ayrıntılarını da vereceğim- hem kamu kaynağı oluşturma
yöntemleri adaletsizdir, ayrımcıdır hem de kamu kaynaklarını harcama yöntemleri adaletsiz, ayrımcı
ve eşitlik politikalarından uzak bir yaklaşımdır.
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Kimse bize kasaba politikacılığı yapmasın, “Şu kadar para verdim, bu kadar kaynak ayırdım, şu
işi yaptım, bu işi yaptım.” demesin. Ortada temel göstergeler vardır. Para harcandığında, bir durumun
değişmesi beklenerek bu para harcanır. Bir durum değişmiyorsa, insanların sosyoekonomik kalkınmışlık
düzeyinde bir değişiklik yaşanmıyorsa demek ki o paralar boşa harcanmıştır ya da yanlış yerlere
harcanmıştır, birilerine rant olarak peşkeş çekilmiştir. Biz, bugün bölgedeki kamu yatırımlarında
ihalelerin kimlere, nasıl, hangi kriterlerle verildiğini ve nasıl çarçur edildiğini çok iyi biliyoruz.

BAŞKAN – Sayın Kışanak, bir dakikanızı rica edeceğim.
III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) ÇEŞİTLİ İŞLER
1.- Genel Kurulu teşrif etmiş bulunan Kenya Cumhuriyeti Parlamenter Hizmetleri Komisyonu

Heyetine Başkanlıkça “Hoş geldiniz” denilmesi
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ülkemize resmî bir ziyarette bulunan Kenya Cumhuriyeti

Parlamenter Hizmetleri Komisyonu Heyeti şu anda Meclisimizi teşrif etmiş bulunuyorlar; kendilerine
yüce Meclisimiz adına “Hoş geldiniz.” diyorum. (Alkışlar)

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
1.- 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

(1/698) (S. Sayısı: 361) (Devam)
2.- 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezî Yönetim Bütçesi

Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
( 1/649, 3/1003) (S. Sayısı: 362) (Devam)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kışanak.
GÜLTAN KIŞANAK (Devamla) – Değerli arkadaşlar, Türkiye’de ayrımcılık sadece Kürtlere

yapılmıyor, bu ülkenin yoksul, emekçi insanlarına karşı da ayrımcılık yapılıyor ve hiçbir eşitleyici
politika bütçe yapma sürecinde ve kamu kaynaklarını harcama sürecinde hayata geçirilmiyor.

Şu göstereceğim grafik de bunun göstergesidir. Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde “Gelir
dağılımının en adaletsiz olduğu ülke” sırasındadır. Tüm OECD ülkeleri içerisinde gelir dağılımının
en bozuk olduğu yani en fazla gelire sahip olan insanlarla en düşük gelire sahip olan insanlar
arasındaki makasın ne kadar açık olduğunu gösteren bir grafiktir; bu grafik de 2002’den bu yana
değişmemiştir, değiştiğini iddia eden varsa burada bunu gösterebilir.

Bu nedenlerle, bütçe burada halka sunulurken şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi dikkate
alınarak sunulmalıdır. Bütçe, halkın anlayamayacağı birtakım büyük rakamların yan yana konulduğu,
birtakım oranların peş peşe sıralandığı bir istatistik belgesi değildir. Bütçe, halka “Senden şu kadar
vergi alacağım, bu vergileri de senin hayrın için, senin iyiliğin için, senin daha rahat yaşaman için
şöyle harcayacağım.” demek ve bunun hesabını vermektir. Bu kürsüden şimdiye kadar böyle bir
bütçe açıklaması duymadık, böyle bir izahat duymadık. Hayatımızda ne değişecek? Edirne’deki
çiftçinin, Hakkâri’deki çobanın, Diyarbakır’daki yoksulun, İzmir’deki kadının, Mersin’deki tarım
işçisinin, mevsimlik işçinin hayatında ne değişecek? Bu soruların cevabını göremiyoruz. Tam tersine,
2002 yılından beri, istatistiki verilerin anlaşılmaz, karmaşık ve kıyaslanamaz olması için ellerinden
gelen bütün yolu, yöntemi deniyorlar.
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Değerli arkadaşlar, biraz da bu ülkede nasıl bu bütçenin kimlere yaradığını sizlerle paylaşmak
istiyorum. İnsanlarımız temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamlar nedeniyle hayat pahalılığı altında
ezilmektedir. 2013 merkezî yönetim bütçesi, yüzünü sermayeye, sırtını halka ve emekçilere dönmüş
bir savaş ve kriz bütçesidir. Bu nedenle, bütçe hazırlanırken katılımcılık ilkesi de göz ardı edildi,
toplumsal kesimlerin ihtiyaçları, talepleri hiçbir şekilde dikkate alınmadı. 2013 bütçesi, daha önceki
AKP bütçeleri gibi, toplumla müzakere ve onay alma gereği duyulmadan yapıldı. Bu bütçe,
demokratik katılımcılığı esas almayan, işçinin, köylünün, emeklinin, yoksulun, kadının, çocuğun,
gencin, bir bütün olarak toplumsal alanın büyük bir bölünmüşlüğünün dışa vurulmuş bütçesidir. Bu
bütçede yoksula, emekçiye, kadına, Kürtlere hayır gelecek hiçbir düzenleme yoktur.

Bu bütçe, bir mali disiplin, yani kemer sıkma bütçesidir yani toplumun çok büyük bir kısmı için
sosyal harcamaların kısılması, daha düşük maaş ve ücretler, vergilerin artması, yoksulluk ve işsizliğin
artması, küçük işletmelerin batması demektir.

2013 bütçesi bir savaş bütçesidir, zira kaynakların önemli bir kısmı “iç ve dış güvenlik” adı
altındaki harcamalara ayrılmış durumdadır. Bu hâliyle, Maliye ve Hazine gibi kurumlar dışında en
fazla bütçe askerî harcamalara, polise ve cezaevi hizmetlerine ayrılmıştır. Millî Eğitime ayrılan
bütçenin yüzde 81’i ise personel maaşlarına ayrılmıştır, eğitimin kalitesini artırabilecek bir bütçeden
söz etmek mümkün değildir.

Tek başına Diyanete ayrılan bütçeye baktığımızda da bu ülkede başka bir eşitsizliğin nasıl
körüklendiğini görebiliriz. Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan 4,6 milyar liralık ödenek, Kültür ve
Turizm, Ekonomi, Dışişleri, Kalkınma gibi birçok bakanlığın bütçesinden fazladır.

Diyanet İşleri Başkanlığının hâlihazırda 129 bin memur 141 bin çalışanı vardır. İnanç özgürlüğü
konusunda çok ciddi problemleri olan bir ülke Türkiye, böyle bir ülkede sadece bir mezhebe yönelik
din hizmeti sunan bir kuruma bu kadar büyük bir bütçenin ve kamusal kaynağın ayrılması, toplumsal
sorunları ve eşitsizlikleri büyüten, inanç özgürlüğüne ilişkin sorunları da arttıran bir yaklaşımdır. Bu
bütçe, milyonlarca Alevi yurttaşın eşit yurttaşlık taleplerini reddeden AKP Hükûmetinin eşitsizliği
daha da büyüten bir politika izlediğinin açık göstergesidir.

Bu bütçe, bir bütün olarak yüzünü egemenlere, sırtını da emekçi halka dönmüş bir bütçedir.
Bütçeden köylüye ve yoksullara yapılan doğrudan yardım, bütçenin toplamının sadece yüzde 2’sini
oluşturuyor. Değerli halkımız, bu konunun çokça siyasi istismarı yapılıyor. Köylülere verilen
doğrudan yardımların ve sosyal politikalar kapsamında verilen yardımların çokça fazla siyasi istismarı
yapılıyor ancak bunun bütçedeki payı yüzde 2. Buna karşılık, çeşitli vergi muafiyeti ve istisnaları,
vergi indirim ve tescilleri, sermaye sübvansiyonları biçiminde sermaye sahiplerine verilen destekler
bütçenin yüzde 13’üne denk düşüyor. Öyle görülüyor ki önümüzdeki yılda sermaye vergi kıyağının
tadını çıkartırken emekçilerin payına düşen de tazyikli su, cop, biber gazı olacaktır.

Bu iktidar sermayeye dikensiz bir gül bahçesi sunmak için çırpınıp dururken haklarını arayan
emekçilerin de her fırsatta önüne güvenlik kuvvetlerini çıkartmış, gazla, copla, polis zoruyla, hak
aramalarını engellemeye çalışmıştır. İşte, bütçedeki rakamlar önümüzdeki sene de bu politikanın
böyle devam edeceğinin temel işaretlerini vermektedir.

2013 bütçesi gelir yönünden de son derece adaletsiz bir bütçedir. AKP hükûmetleri döneminde
vergi yükü sermayenin üzerinden alınarak adım adım, giderek emekçilerin sırtına yıkıldı. En tepede
gelir elde edenlere uygulanan vergi yüzde 45’ten önce 40’a, daha sonra da yüzde 35’e indirildi.
Kurumlar vergisi yüzde 33’ten yüzde 30’a sonra da yüzde 20’ye düşürüldü. Bugünlerde ise gelir ve
kurumlar vergisi tek bir vergi altında toplanarak sermayenin yükü iyice hafifletilmek isteniyor.
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Tüm bunların sonucunda AKP iktidarı döneminde dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek
düzeyde adaletsiz bir vergi yükü dağılımı ortaya çıkmıştır. Buna göre bir asgari ücretli net gelirinin
yüzde 70’i oranında vergi ve prim yükü altındadır. Bankaların efektif yükü yüzde 5, dev
holdinglerinki ise yüzde 4’ü aşmamaktadır. Ayrıca, tüketim aşamasındaki vergilerden de anlıyoruz
ki KDV ve ÖTV’yle birlikte bu tüketim vergisi de ağırlıklı olarak emekçi sınıfların sırtındadır. 2
milyon civarındaki sermaye geliri elde eden beyannameli mükellefin ödediği gelir vergisinin toplam
gelir vergisi içerisindeki payı sadece yüzde 1’dir, yani dolaysız vergilerin de çok büyük kısmını
emekçiler ödemektedir. Bu tablo Türkiye’deki vergi adaletsizliğinin ne boyutlarda olduğunu ortaya
koymaktadır.

Değerli halkımız, açıkçası üretirken vergiyi bizden alıyorlar, tüketirken vergiyi bizden alıyorlar,
emekçiyi soyup soğana çeviren bir sömürü düzeninin içerisinde ha bire halktan, yoksuldan,
emekçiden, emeğiyle geçinenden vergi alıyorlar. Ayrıca, büyük ölçüde emekçilerden alınan vergiler,
bu bütçede de görüldüğü gibi, daha çok da savaş harcamalarına, güvenlik giderlerine harcanmakta,
böylesi bir yolla emekçilere, yoksullara ikinci bir mağduriyet yaşatılmaktadır. Verdiğimiz vergiler
-ağır yükü omuzlarımızda- bizi yaşam karşısında ne kadar güçsüzleştiriyor bunu yaşıyoruz, ayrıca da
verdiğimiz bu vergiler bize savaş politikası, ölüm ve zulüm olarak geri dönüyor.

Değerli arkadaşlar, 2013 bütçesi, sorun giderici, demokratikleşme, insan haklarına duyarlı, kısaca
insan odaklı bir bütçe olmaktan da uzaktır. Çünkü bu bütçe yasalarda yer alan; katılımcılık, şeffaflık,
hesap verilebilirlik gibi temel kriterlerin tamamı göz ardı edilerek hazırlanmıştır.

Günlerdir siyaset alanında çokça tartıştığımız bir konu bugün de bütçe görüşmeleri başlarken bu
çatı altında bir kez daha tekrarlandı. AKP iktidarı denetim yapmadan, halka hesap vermeden yeni bir
sürecin bütçesini yapma yoluna girdi. Açıkça halka hesap vermeden, halkı soymanın bir yolunu
arıyor. Bunun sorumlusu başka hiçbir yerde aranamaz, doğrudan sadece ve sadece AKP Hükûmetidir.
Denetimle ilgili yasaları değiştiren AKP Hükûmeti ve AKP Grubudur. Sonrasında bunda çıkmazı
gördüğünde yeni değişikliği yapan AKP Grubudur. O da yetmedi, genelgeyle durumu zapturapt altına
almaya çalışan AKP Grubudur, AKP Hükûmetidir. Yani bugün ortada bir denetimsizlik varsa bunun
sorumlusu Sayıştay değil bunun sorumlusu AKP Hükûmetinin tam da kendisidir.

Değerli halkımız, 2011 yılı bütçe kesin hesapları üzerinden yapılan denetimlere ilişkin 132 rapor
hazırlanmıştır ancak Meclise ve halka sunulamıyor çünkü AKP Hükûmeti, yaptığı yasa değişiklikleri
atraksiyonuyla bunun önünü kesmiştir.

Hesap vermeden vergi almaya çalışan bir iktidar anlayışını nasıl tanımlayacağız? Bunu
dünyadaki örneklerine de bakarak tanımlayabiliriz.

Değerli arkadaşlar, hesap veren yönetimin adı demokrasidir çünkü hesabınızı verirsiniz halk da
sizin hesabınızı sandıkta keser. Ancak, hesabınızı vermeden iktidarda kalmak istiyorsanız, adınız
otoriter olur, bunun başka bir yolu yoktur. “Vergileri canımın istediği gibi, kamu otoritesine, kamunun
gücüne, devletin zoruna dayanarak toplayacağım ama bu vergileri canımın istediği gibi harcayacağım,
size de hesap vermeyeceğim.” diyen otoriter bir hükûmet anlayışıyla, bir yönetim anlayışıyla karşı
karşıyayız.

Arkadaşlar, bu Hükûmet halka açıkça “Sen parayı ver, vergiyi ver gerisine karışma. Ben nasıl
istersem, işime nasıl gelirse öyle harcarım.” diyor. Bunu diyen bir iktidar, bunu söyleyen bir yönetim
anlayışının topladığı para da vergi değil, haraçtır. Hesabını vermeden aldığınız her kuruş ancak haraç
olabilir.
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Değerli arkadaşlar, hepimiz hayatta karşılaşırız, sokakta yaşamaya mecbur kalmış evsiz
yurttaşlarımızdan bir kısmı yoldan geçerken “Ağabey, bir şarap parası.” der. O bile dürüstçe söyler,
istediği parayla şarap alacağını söyler ama siz, halktan aldığınız parayı nereye harcadığınızın hesabını
vermeden halktan yeniden para istiyorsunuz. 2013 yılında da sadece harcama yapılmayacak, halktan
bir de vergi alacaksınız. Yani hesabını vermediğiniz bir harcamayı sürdürüp gideceksiniz.

Değerli arkadaşlar, bu, hiçbir şekilde demokratik bir yönetim anlayışıyla bağdaşmayan “Ben
yaptım oldu, benim canımın istediği şekilde bu ülkeyi yönetirim.” diyen saltanat anlayışıdır.
Halkımızın da buna artık prim vermemesi gerekiyor.

Değerli arkadaşlar, bu bütçeye biraz da sosyal kesimler açısından baktığımızda, karşılaştığımız
en önemli eksikliklerden birisi de, bu bütçede kadının adı yoktur, bu bütçede kadının adı hiçbir şekilde
yoktur. Neden derseniz, bunu izah edeceğim.

Türkiye'de çalışan, çalışan çalışma yaşındaki her 3 kadından 2’si işsizdir. Lise ve üzeri eğitim
düzeyine sahip kadınlarda işsizlik oranı çok daha fazladır. Türkiye’de kadın istihdamı, resmî verilere
-artık güvenirliliği kalmamış resmî verilere- göre bile yüzde 24 düzeyindedir, erkeklerde ise bu oran
yüzde 70 yani kadınlar erkeklere göre üçte 1 oranında daha dezavantajlıdır istihdam karşısında.

Kamusal istihdamda ise tam bir ayrımcılık politikası sürüp gidiyor. Kamuda kadın istihdamı
daha çok sekreterlik ve büro işlerine hapsedilirken, üst düzey yöneticilik konumuna kadınlar
getirilmiyorlar. Türkiye’de kamuda üst düzey yöneticilerin sadece yüzde 10’u kadınlardan oluşuyor.

Ücret karşılığı çalışan kadınların da çok büyük bir kısmı sömürünün çok katmerli olduğu, kayıt
dışı işçiliğin çok yüksek olduğu hizmet sektöründe, tarım sektöründe ve tekstilde çalışıyor.

Kayıt dışı istihdam yükünün kadınların sırtında olduğunu kanıtlayan 2012 yılı verileri var. 2008-
2009 dönemine göre 2012 yılında kayıt dışı çalışma 480 bin kişi olarak daha da artmıştır yani 480
bin kişi daha kayıt dışı çalışmaya mecbur kalmıştır. Ancak erkekler için aynı dönemde kayıt dışı
oranı 198 bin azalmış, bu yükün tamamı kadınların sırtına yüklenmiştir. Kadınlarda ise 678 bin kayıt
dışı istihdam artışı görülmektedir.

Değerli arkadaşlar, açıkça, kadınlara yönelik böylesine ayrımcı, böylesine derin bir sömürü
çarkının işlediği bir ülkede bütçe yaparken kadınların durumunu düzeltmeye yönelik bir önlem
alınmamasının adı “Ben kadınlara yönelik ayrımcılık ve eşitsizlik politikasını destekliyorum.”
demektir. AKP Hükûmeti, sermaye karşısında emekçileri güçsüzleştirdiği gibi kadınları da erkek
emeğinin karşısında güçsüzleştiren bir politikanın sahibidir. Bu, egemenlik zihniyetinin dışa
vurumudur. Kafasında kadınları eşit görmeyen, kadınlarla eşit bir yaşamı paylaşmayı kendisine zül
sayanların istihdam alanında da, ekonomik hayatta da kadınlara eşit bir gelecek öngörmesi mümkün
değildir. Bazı bakanlar geçmişte, bütçeyle ilgili, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yönelimi içerisinde,
içinde olacaklarını ifade ettiler ancak hâlâ böyle bir yaklaşımdan eser yok. Toplumsal cinsiyete
duyarlı yani cinsiyet farklılığını azaltacak politikalara kamu kaynağı ayıran bir bütçeden söz
edemiyoruz

Fakat bu bütçe sadece kadınları göz ardı etmekle kalmıyor, bir savaş bütçesi olduğu için kadınları
ikinci kez de vuran bir bütçe hâlindedir çünkü biz biliyoruz ki yaşanan bütün çatışma bölgelerinde,
bütün savaş süreçlerinde faturanın en ağırını kadınlar ve çocuklar çeker. AKP Hükûmetinin
hazırladığı bütçe, hem cinsiyet konusunda ayrımcı hem de militarist bir bütçe olduğu için kadınlara
ağır faturası olacak bir bütçedir.
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Değerli arkadaşlar, yalnız hakkını yemeyelim, AKP Hükûmeti döneminde grafiği yükselen bir
durum var, bunu kamuoyuyla açıkça paylaşmak lazım. Bu gördüğümüz grafik AKP Hükûmeti iktidarı
devraldığı günden bugüne giderek yükselen, son iki yılda ise pik yapan bir grafiktir; bu grafik de
örtülü ödeneğin grafiğidir. AKP Hükûmeti döneminde hızla yükselen, istikrarlı bir şekilde artan bir
tek şey vardır, o da örtülü ödenek harcamalarıdır. Değerli arkadaşlar, örtülü ödenek demek, bu ülkede
yönetimin rutin dışına çıkması demektir. Biz bu “rutin dışına çıkma” lafını, 1990’lı yıllarda dönemin
Cumhurbaşkanı Sayın Demirel’den duyduk ve siyasi literatürümüze böyle geçti. Yani kanunsuz
uygulamalar, yani yasaların bize vermediği, yasaların iktidara tanımadığı imkânları, olanakları
kullanmanın adı rutin dışına çıkmak oldu. Çetelerin adı, derin devletin adı, kontrgerillanın adı,
Yeşil’in adı, faili meçhul cinayetlerin adı, yurt dışında yapılan kanunsuz operasyonların adı rutin
dışına çıkmak oldu ve AKP Hükûmeti döneminde gördük ki bu rutin dışı uygulamaların harcamaları
istikrarlı bir şekilde artmış. Yani AKP Hükûmeti, demek ki bu ülkenin yasalarının kendisine
vermediği kanun dışı idari uygulamalarını istikrarlı bir şekilde artırmıştır. Halkın vermediği bir
yetkiyi, yasaların vermediği bir yetkiyi ve halka açıklayamadığı faaliyetleri örtülü ödenekten finanse
etmektedir; bu da bu ülkenin barışına, bu ülkenin demokrasi ihtiyacına yapılmış en büyük kötülüktür.

Değerli arkadaşlar, ülkelerin yaşam kalitesi açısından 2 tane önemli şey vardır, eğitim ve sağlık.
AKP Hükûmeti döneminde yaşam kalitemizin ne kadar düştüğünü, eğitim ve sağlık hizmetleriyle ilgili
izlenen politikalarda görebiliriz. Bu politikalar, AKP Hükûmeti döneminde eğitimi tamamen zapturapt
altına alan, ideolojik bir yönelime sokan, iktidarın arka bahçesi hâline getiren bir alana çevirmiştir;
bilimsel, demokratik, eşitlikçi, nitelikli, erişilebilir eğitim hizmetlerinden artık bahsedemez hâle geldik.

Bu ülkede temel sorunlarımızdan biri olan Kürt sorunu da en çok ana dil konusunda kamuoyunun
tartıştığı bir konudur. Ana dilde eğitim talebi; en demokratik, en insancıl, çağa, demokratik değerlere
en uygun taleptir. Ana dilde eğitim hakkının gasbedilmesi asimilasyon politikasının tam da kendisidir.
Ana dilde eğitim hakkı gasbedilen halkların dillerinin süreç içerisinde zamanla eridiği, yok olduğu,
otantik, kültürel bir mecraya sürüklendiği görülmektedir. Ana dilde eğitim hakkına karşı çıkmak da
bir insanlık suçu olan asimilasyon politikasını savunmaktır. Kimse hem “asimilasyondan vazgeçtik”
hem de “ana dilde eğitim olmaz.” diyemez. Açıkçası, ana dilde eğitime karşıysanız, asimilasyondan
da yanasınız. Çıkıp, bunu açık yüreklilikle söylersiniz: “Biz, süreç içerisinde, bu ülkede Türkçe
dışındaki dillerin azalmasını, kaybolmasını, yok olmaya doğru giden, belki kültürel, otantik bir figür
olarak kalma sınırında korumaya alabileceğimiz bir yaklaşım içerisindeyiz.” dersiniz. En nihayetinde
zaten, bu ülkede güya Kürtçeyle ilgili eğitim alanında yapılan değişikliklere verilen ad “yaşanan
diller” adıdır, yani ölmesine izin verilmeyen ama geliştirilmesi için de imkân sunulmayan dillerdir.
Çünkü otantik, kültürel figürlerin de bir turizm değeri vardır herhâlde.

Değerli arkadaşlar, bu ülkede iş kazaları ise artık “kaza” kelimesi ile tanımlanmanın ötesinde bir
noktaya gelmiştir, iş kazaları açıkça iş cinayetine dönüşmüştür. Son on yılda, AKP iktidarı döneminde
tam 11 bin emekçi iş kazası yani iş cinayeti sonucunda yaşamını yitirmiştir. Bunun yasal dayanaklarını,
iş güvenliğini sağlayabilecek denetimi ortadan kaldıran yasal dayanaklarını AKP Hükümeti hazırlamıştır,
denetimi ortadan kaldırmıştır, istihdam konusunda taşeronlaşmanın önünü açmıştır, hak arama yollarını
kapatmıştır, sendikalı olma imkânını ortadan kaldırmıştır. Bütün bunlar da “iş kazası” dediğimiz iş
cinayetlerine davetiye çıkarmıştır. Bu, açıkça, göz göre göre taammüden adam öldürme suçuyla eş değer
bir yaklaşımdır çünkü yasal düzenlemeleri yapılmıştır, ortamı sağlanmıştır, idari yönelimleri bu şekilde
olmuştur. Açıkça, işverenlere “İşçiyi canınız isterse öldürebilecek kadar çalıştırabilirsiniz. Önünüz açık,
elinizi tutan bir iktidar ve denetim mekanizması yoktur. Size karşı mücadele edebilecek sendikaların
kolunu kanadını da kırdık.” demiştir. Açıkça, işçileri, emekçileri korumasız, kalkansız, sermayenin önüne
âdeta arenaya atılır gibi atmıştır. Karşılığında da 11 bin emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir.
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Değerli arkadaşlar, çocuk işçiliği de Türkiye'nin çok büyük bir sorunudur. Bu konuda da
“İyileştirme yaptık.” denilen bütün laflara rağmen, ortada 1 milyonu aşkın sömürülen çocuk emeği
vardır. 6-17 yaş grubunda 1 milyonun üzerinde çocuk ekonomik bir işte çalışmaktadır. Öğrenim
hakkını gereği gibi kullanamamaktadır. Sağlıksız, korumasız, güvencesiz koşullarda, sınırsız bir
sömürü çarkının içerisindedir.

Bu nedenle, Türkiye'nin çocuğa, kadına, emekçiye verdiği değer çok açık ve ortadadır. On yıldır
kesintisiz olarak tek başına iktidar erkini elinde gasbeden, elinde tutan AKP iktidarı bu kesimlerin
tamamına düşmanca davranmaktadır.

Bunları söylerken biz sadece politika olsun diye, kamuoyunda yankı bulsun diye söylemiyoruz.
Hayatın ta içinden, ta gerçeklerinden bakarak söylüyoruz.

Mevsimlik tarım işçileri sorunu bu ülkede bir çocuk sömürüsü sorunudur, çocuğu eğitimden
yoksun bırakma sorunudur, çocuğu sağlıksız çevre koşullarında yaşamaya mahkûm etme sorunudur.
Bu konuda da zerre kadar ilerleme kaydedilmemiştir.

AB ilerleme raporunda da bu durum açıkça altı çizilerek ifade edilmiştir ve Türkiye, Avrupa ülkeleri
içerisinde çocuklar açısından en riskli ülke olarak tanımlanmıştır. AKP Hükûmetinde Türkiye “en”lerle
çok karşılaştı, karşılaştığı “en”lerden birisi de budur: “Çocuklar açısından en riskli ülke” sıfatıdır.

Değerli arkadaşlar, yine, çözülemeyen Kürt sorunu nedeniyle de çok ağır bir faturayı çocuklar
ödemektedir. AKP Hükûmeti döneminde son on yılda tam 183 çocuk… Bunların her birinin tek tek
adı, soyadı, olayın yaşandığı yer kayıtlı bir şekilde insan hakları kuruluşlarının elinde vardır. Tam 183
çocuk ya güvenlik kuvvetlerinin hedefi olmuştur ya da askerî mühimmatın kurbanı olmuştur. 183
çocuk, 183 Kürt çocuğu AKP Hükûmeti döneminde yaşamını yitirmiştir ve bunlarla ilgili hiçbir
hukuki, yasal süreç de işletilmemiş, adaletin tecelli etmesi için de kasıtlı davranış içerisinde olan ya
da ihmal içerisinde bulunan herhangi bir kamu görevlisine ceza verilmemiştir.

Değerli arkadaşlar, Pozantı Cezaevinde yaşadıklarımızı ise anlatmaya dilimiz bile varmıyor.
Kürt çocuklarına karşı nasıl ırkçı, ayrımcı, faşizan bir uygulamanın yaşandığına, Pozantı Cezaevinde
yaşananlar kamuoyunda tartışıldığında hepimiz tanık olduk; gittik, yerinde de izledik, gördük.

Bu nedenle “Bu Hükûmetin yaptığı bütçeden bu halka hayır gelmez.” sözünü boşuna
söylemiyoruz. Bu tür gelişmeler konusunda bir ilerleme kaydetmeyen bir hükûmetin demek ki halk,
insan, birey, toplum diye bir kaygısı yoktur; çocuk, kadın, emekçi diye de hiçbir kaygısı yoktur.

Değerli arkadaşlar, ben bu Hükûmetin biraz da Avrupa Birliği ve Orta Doğu politikalarına dair
bir iki şey söyleyip sonra da bu ülkede çözüm nasıl olabilir, ona dair de görüşlerimizi sizlerle
paylaşmak istiyorum.

Hepimiz Türkiye'nin adım adım bir savaşın içerisine sürüklendiğini biliyoruz. Kuzey Afrika’da ve
Orta Doğu’da halkların demokrasi ve özgürlük isteği var. Otoriter rejimlerin değiştirilmesini isteyen halklar
gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ancak halkların bu değişim isteğine, bu demokrasi isteğine yön vermek ve
kendi çıkarları için kullanmak isteyen güçler olduğunu da biliyoruz, yaşanan gelişmelerden görüyoruz.
Uzun uzadıya diğer ülkelerdeki gelişmelere değinmeyeceğim ancak Suriye’deki gelişmeler artık hiç
kimsenin kayıtsız kalamayacağı bir aşamaya gelmiştir. Açıkça Suriye’ye yönelik askerî bir müdahalenin
eli kulağındadır. Son siyasal açıklamalar, toplantılar, izahatlar açıkça bize bunu söylüyor. Suriye’ye
önümüzdeki günlerde bir askerî müdahalenin önü açılacaktır ve Türkiye de böyle bir askerî müdahalede
yerini alacaktır. AKP Hükûmetinin şimdiye kadar izlediği politikalar bunun ipucunu veriyor. Bunları
söylediğimizde AKP iktidarı dönüp bize diyor ki: “Esad’dan yana mısınız?” Aslında bu sözü
söyleyebilecek en son iktidar, en son siyasi parti AKP Hükûmetidir. Bu ülkede biz otoriterliğin ne
olduğunu, baskıcı yönetim anlayışının ne olduğunu, zaman zaman faşizme kadar varan uygulamaların ne
olduğunu doğrudan yaşıyoruz. Onun için Esad’ı savunmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz.
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Yine, Esad rejiminin Suriye’de halklara özgürlük getirmediğini, baskıcı, otoriter bir rejim olarak
değişmesi gerektiğini binlerce kez tekrarladık, burada bir kez daha tekrarlıyoruz.

Ancak “Bu nasıl yapılmalı ve yerine ne inşa edilmeli?” sorusunun cevabını tartışmak zorundayız.
İşte, AKP Hükûmeti “Esad’dan yanlısınız.” diyerek bu iki soruyu tartışmamızı önlemeye çalışıyor.
Çünkü kendisi açıkça oradaki birtakım çete faaliyetlerinin destekçisi durumuna düşmüştür. Ayrıca
demokratik bir Suriye geleceğine dair de hiçbir işaret, hiçbir siyasi söylem göremiyoruz. Bu nedenle
bu iki konuyu sonuna kadar tartışmak ve bu iki konuda AKP Hükûmetinin içine girdiği yanlışların
karşısında olmak hepimizin görevidir. Bu görevimizi de sonuna kadar yapacağız. Biz, Suriye’de tüm
halkların, tüm kimliklerin, tüm inançların Suriye’deki demokratik ulus anlayışıyla tüm farklılıkları
içinde koruyacak şekilde, demokratik bir yönetim imkânına kavuşması gerektiğini savunuyoruz.
Bunun için de orada yaşayan Kürtlerin de bizim burada yaşayan Kürtlerin yakından akrabası olan,
bire bir hısmı, akrabası olan Kürtlerin de en demokratik haklarını ve özgürlüklerini yaşabilecekleri
yeni demokratik bir Suriye’nin inşasından yanayız. Ancak AKP Hükûmeti ne yaptı? Başından beri
politikasını bir Kürt karşıtlığı üzerine kurdu, Kürtlerin kendi imkânlarıyla yarattığı demokratik
imkânları ortadan kaldırabilecek bir söylemin sahibi oldu. Kürtlerin demokratik muhalefet içerisinde
temsil edilmesinin imkânlarını ortadan kaldırmaya çalıştı, sadece ve sadece AKP Hükûmetinin
politikalarına hizmet eden bir noktaya çekmek için uğraştı.

Bugün Suriye’de çok büyük bir yıkım, çok büyük bir can kaybı vardır, bundan Esad rejimi
sorumludur ancak AKP Hükûmeti de izlediği yol ve yöntemlerle ortaya çıkan bu tablodaki
sorumluluğundan kaçınamayacaktır. Bugün Suriye’de kentler yerle bir olmuşsa, insanların evi başına
yıkılmışsa, binlerce insan yaşamını yitirmişse, AKP Hükûmetinin izlediği politikada bunun payı
vardır, bunu da görmesi gerekiyor ve bundan sonra daha tehlikeli bir mecraya sürükleniyor. Türkiye,
kendisi doğrudan bir çatışmanın içerisine girerse, bunun faturası hem Suriye için hem Türkiye’deki
halklar için çok daha ağır olacaktır. Bu yoldan kaçınması, bölgesel bir savaş riski vardır, bu riski
ortadan kaldıracak bir politika izlemesi lazım. Yine, mezhep temelli bir savaş riski, bölgesel mezhep
temelli bir savaş riski vardır, bunu ortadan kaldıracak bir politika izlemesi lazım. Yine, etnik
çatışmanın derinleşmesi riski vardır, bunu ortadan kaldıracak bir politika izlemesi lazım.

Değerli arkadaşlar, bu konuda biz, Suriye’nin de ötesinde çok daha geniş bir perspektifle bir
çözüm öneriyoruz. Aslında, tartışılması ve konuşulması gereken çözüm önerisi budur çünkü tarih
bize şunu göstermiştir: Orta Doğu bir bütündür, Orta Doğu’nun bir parçasıyla oynamaya kalkışırsanız,
bütün parçalarında taşlar yerinden oynar. Onun için, tüm Orta Doğu’da demokratik halklar birliğini
hedef alan bir politika hayata geçirilmeli, tartışılmalı, bunun için uğraşılmalıdır. Farsların da Kürtlerin
de Arapların da Türklerin de bugün azınlık hâline düşürülmüş Ermenilerin, Asurilerin de haklarını
güvence altına alan yerel ve yerinden özerkliklerin güçlü olduğu, herkesin kendisini yönetime katma
imkânına sahip olduğu bir demokratik Orta Doğu birliği, halklar birliğini savunmak lazım. Bunun
dışındaki politikaların tamamı çıkmaz yoldur. Orta Doğu’da bütün taşlar birbiriyle ilintilidir, birini
yerinden kaldırmaya kalkıştığınızda diğer bütün taşlar da yerinden oynar ve sonu gelmez. Faturası
da çok büyük, çok ağır bir bölgesel savaş kendisini dayatabilir. Bu riski hiç kimsenin almaması
gerekiyor. AKP Hükûmeti şimdiye kadar izlediği politika nedeniyle bu riski yeterince büyüttü,
yeterince yakınımıza getirdi. Türkiye her an bölgesel bir savaşın içerisinde kendisini bulabilir, onun
için bizim çağırımız halkımızadır. Tüm halkları, Türkiye’de barıştan, çözümden, demokrasiden yana
olan tüm halkımızı, Orta Doğu’nun da barışından, özerk yerinden yönetim modelinden yana tutum
almaya davet ediyoruz. Bunu yaparak savaş riskinden kurtulabiliriz. Aksi takdirde savaşı çıkartan
AKP Hükûmeti olur, faturasını ödeyen biz oluruz.
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Ey sevgili yurttaşlarım, bunu kulağımıza küpe etmeliyiz. Hiçbir iktidar, hiçbir egemen, yaratılan
savaşların ağır faturasını ödememiştir. Evet, onların iktidarına fazlasıyla mal olabilir ama bizim
canımıza, varlığımıza, özgürlüğümüze mal olacak kadar korkunç bir şeydir savaş. Onun için,
herkesin, bu savaş politikasına karşı ayağa kalkması, sesini yükseltmesi, tüm Orta Doğu’da
özgürlükleri, halkların kardeşliğini ve barışı savunan bir politikayı zorlaması, hayata geçirmesi
gerekiyor.

Değerli arkadaşlar, bu Hükûmetin dış politikasının da çöktüğünü hem Orta Doğu’daki gelişmeler
hem Avrupa Birliğiyle olan ilişkilerden görüyoruz. En nihayetinde çok önemsediğimiz, yüzümüzü
döndüğümüz Avrupa Birliğinin hazırladığı ilerleme raporunu bu Hükûmetin bir bakanı çöpe atmıştır,
yani Avrupa Birliği hedefini çöpe atmıştır. Bu öyle basit eleştirileri beğenmeme meselesi değildir,
“Biz Avrupa Birliği hedefinden vazgeçtik.” demenin dışa vurumudur, bunun sinyalleridir. Bu da
Türkiye’yi büyük bir çıkmaza sürükleyecek politikadır.

Değerli halkımız, ekonomi böyle, dış politika böyle. Peki, içeride durum çok mu iyi, içeride
siyaset nasıl yürüyor, buna dair de birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, AKP iktidarı döneminde, tam dört yıldır kesintisiz bir şekilde demokratik
siyaseti engellemek için siyasi bir darbe operasyonu yürütülüyor. Bu fotoğrafın bir benzerini
geçtiğimiz günlerde yine yaşadık. Şu anda, son olarak Siirt, Batman ve Mardin’de yapılan siyasi
soykırım operasyonlarında tam 87 kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınanlar içerisinde -şurada eli
kelepçeli gördüğünüz- Siirt Belediye Başkanımız Sayın Selim Sadak da var. Sayın Selim Sadak
1994’te bu Parlamentoda siyaset yapma hakkı elinden alınıp on yıl cezaevinde tutulan bir siyasetçi.
Belediye başkanı seçildiği günden bugüne de her gün siyasi olarak AKP Hükûmetinin baskısına ve
taarruzuna hedef oluyor. Parti kapatma cezasının faturasını da siyasi yasaklı olarak, şu anda bağımsız
belediye başkanı olarak görevini yürütmek zorunda. Arkasından, defalarca, yaptığı konuşmalar
nedeniyle ceza verilerek belediye başkanlığı düşürülmeye çalışıldı. 14 Nisan operasyonunda gözaltına
alınıp sıraya dizildi, elleri kelepçeye vurulan Kürt siyasetçilerinin yanında yine siyaset yapmaktan
uzaklaştırılmaya çalışıldı, şimdi yine gözaltında. Bu tablo, bu fotoğraf Türkiye'de demokratik siyasete
vurulan kelepçenin fotoğrafıdır ve bu kelepçe hâlâ sökülmedi, hâlâ her geçen gün AKP iktidarı
Türkiye'de demokratik siyasetin tüm çalışanlarını toplayıp cezaevine göndermekle meşgul. Yaklaşık
10 bin Kürt politik tutsak, cezaevlerinde. AKP Hükûmeti bununla Kürtleri demokratik siyasetten
uzaklaştıracağını, hak ve özgürlük taleplerinden vazgeçirebileceğini zannetti ancak yanıldığını bu
sene “Nevroz”da gördü. Yine, AKP Hükûmetinin bütün baskıcı yöntemlerine, yasaklarına, faşizan
uygulamalarına…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Kışanak, lütfen sözlerinizi toparlayınız.

Ek süre veriyorum.

GÜLTAN KIŞANAK (Devamla) - …copuna, gazına rağmen milyonlar sokaklara çıktı, haklarını
aradı.
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Şimdi, bugünlerde bizim dokunulmazlığımız üzerinden yeniden Kürtlerin demokratik siyasetteki
alanını daraltmaya yönelik bir tartışma var. Hodri meydan diyoruz, dokunulmazlığın da ötesinde bir
şey öneriyoruz: Gelin halkın, vekilleri geri çağırma yetkisini sağlayan yasal düzenlemeyi yapalım
-halkımıza gidip hesap vermeye hazırız, hemen şimdi- yarın böyle bir yasal düzenlemeyi yapalım,
gidelim seçmenimize, bize oy veren, politikalarımızı beğenip bizi tercih eden, buraya gönderen
halkımıza soralım, istiyorlarsa değil dokunulmazlık hemen milletvekilliğini bırakalım, halkımız kimi
istiyorsa onu seçsin, ona temsiliyet görevi versin. Demokrasinin 1’inci dersi, halkın verdiği görevi
sadece ve sadece halk alır. 1’inci dersten sınıfta çakanlar hiçbir sınıfı geçemezler. Halkın verdiği
yetkiyi siz almak isterseniz halkın yetkilerini ve halkın iradesini gasbetmiş olursunuz, bunun adı da
“faşizm”dir. Faşizmden medet uman varsa buyursun yoluna devam etsin. Bizim yolumuz demokrasi
ve barış yolu, bizim yolumuz çözüm yolu, bizim yolumuz çözüm konusunda umutları büyütme yolu,
birileri varsın bu umutları köreltmek için, küçültmek için istedikleri yolu tercih etsinler, yürüsünler.
Ancak, o yolda yürürlerse görecekler ki yine de kazanan barış, demokrasi ve çözüm olacak, kaybeden
de kendileri olacak.

Değerli halkımız, zaten bu yönetimin kaybettiğini gösteren bir fotoğraf da budur; Roboski’nin
fotoğrafı, Türkiye savaş uçaklarıyla katledilen 34 sivil Kürt köylünün fotoğrafı. Daha bu fotoğrafın
hesabını vermeden BDP’nin dokunulmazlığını tartışmaya açmak tam bir aymazlıktır. “Ben vururum,
öldürürüm, katlederim, hesabını da vermem, özür de dilemem, para verir üstünü kapatmaya
çalışırım.” anlayışı bir yıldır iflas etti, bu katliamları yaşayanlar sizin paranıza tenezzül etmedi.

Bir de, vicdanın bittiği fotoğrafı göstermek istiyorum. Bu da AKP Hükûmetinin yöneticilerinin
bir cenazeye reva gördüğü uygulamadır. Bizim vergilerimizle panzerler, TOMA’lar cenazelerin
üzerine tazyikli su sıkıyorlar, bu da vicdanların bittiğinin 2’nci fotoğrafıdır. Bu nedenle, bizimle
uğraşacağınıza vicdanınızla baş başa kalın daha iyi olur diyorum.

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gruplar adına 2’nci söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Genel Başkan ve Osmaniye
Milletvekili Sayın Devlet Bahçeli’ye aittir.

Buyurun Sayın Bahçeli. (MHP sıralarından ayakta alkışlar)

MHP GRUBU ADINA DEVLET BAHÇELİ (Osmaniye) – Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezî Yönetim
Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nı görüşmek ve değerlendirme yapmak amacıyla bir araya gelmiş
bulunuyoruz.

Konuşmamın başında, ekranları başında bizi izleyen aziz vatandaşlarımızı ve muhterem
heyetinizi şahsım ve parti grubum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bütçe ve kesin hesap tasarısı müzakereleri hükûmet icraatlarının ele alındığı, muhalefetin uyarı,
tenkit ve önerilerini dile getirdiği, devlete ve millete ait sorunların detaylı olarak görüşüldüğü
demokratik bir platformdur. Bütçe uzun bir sürecin mahsulü olan hukuki bir belgedir. Aynı zamanda
Meclis denetim ve onayına tabi olduğundan siyasi, ekonomik aktivitelerin dayanağı olduğu için de
sosyal ve mali tarafı vardır.
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Bir yıllık gelir ve harcama tahmin ve hedefleri normal şartlarda yoğun çalışma ve mesailerle
belirlenmektedir. Zira, devletin işleyişinde milletimize hizmet ve yatırımların sunulması için başka
bir seçenek bulunmamaktadır. Bütçe devlet yönetiminin, toplumsal taleplerin ve ekonomi
politikalarının kılavuzu olarak kaynakların ve sarfiyatların seyrini ve yönünü belirlemektedir. Bu
itibarla, ülke yönetiminde, ekonomik sistemde ve millet hayatında çok önemli bir yer işgal etmektedir.
Aynı zamanda, siyasi iktidarın niyeti, izleyeceği sosyal ve ekonomik politikaların genel hatları
bütçeyle anlam ve şekil kazanmaktadır. Ancak AKP Hükûmetinin bütçeye bakışı, bütçeye yaklaşımı
ve bütçeden anladığı belirsiz ve sorunludur. On yılı aşan tecrübelerimiz bize bunu göstermektedir.

Dikkatlerinizi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’yla ilgili bir konuya
özellikle çekmek istiyorum. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idareleri için düzenlenecek genel uygunluk bildiriminin, idarelerin faaliyet
raporlarının, genel faaliyet raporlarının ve dış denetim genel değerlendirme raporunun dikkate
alınarak hazırlanacağı belirtilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085
sayılı Sayıştay Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği Sayıştayın düzenlemesi gereken dış denetim genel
değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu, mali istatistikleri genel değerlendirme
raporu ve diğer ilgili raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmamıştır. Ayrıca, Sayıştayın
1995 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve kamuoyunun
bilgisine sunduğu Hazine işlemleri raporu da bu yıl gönderilmemiştir. Hükûmet hesap vermekten
kaçmakta, şeffaflıktan kaçınmaktadır. Bu, demokrasiye ve millet iradesine aykırı bir niyettir. Türkiye
Büyük Millet Meclisinden rapor, bilgi ve gerçek manzara saklanmaktadır ve Hükûmetin korktuğunun,
çekindiğinin ve veremeyeceği hesabı olduğunun en açık delilidir.

Hâlihazırda görüşmekte olduğumuz 2013 yılı merkezî yönetim bütçesi AKP hükûmetlerinin
11’inci bütçesidir. Son on yılda, bütçe ve süreçleri sıradanlaşmış ve heyecanını kaybetmiştir. Koyulan
hedeflere ulaşılamamış, verilen sözler tutulamamış ve belirlenen amaçlara bir türlü varılamamıştır.

2012 yılı da dâhil olmak üzere farklı yıllarda dönem sonundaki harcama miktarlarının planlanan
seviyeyi aşması, dolayısıyla, bütçe kanununun inandırıcılığını ve itibarını yitirmesi münferit bir
gelişme olmamıştır. Biz burada Türk milleti adına bulunuyorsak, buna da içtenlikle inanıyorsak
temsilcisi olduğumuz muazzam kudretin hakkını, hukukunu ve beklentilerini savunmaktan bir an
olsun tereddüt göstermemeliyiz çünkü bu bütçede yetimimizin, kimsesizimizin, yoksulumuzun, dar
ve sabit gelirlimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın, işçimizin, emeklimizin ve elbette her
vatandaşımızın payı vardır. Bütçenin her aşamasında hükûmetin bu gerçekleri aklından çıkarmaması
bizim en halisane tavsiyemizdir.

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; içinde bulunduğumuz zaman aralığını anlayabilmek için
geçmişe, geleceği tasarlayabilmek ve planlayabilmek için ise dünle bugünün terkibine ihtiyacımız vardır.
Yaşadığımız çağa intibak zorlukları, karşılaştığımız meselelere nüfuz etme zafiyetleri ve muhatap
kaldığımız çetrefillerle örülü hadiselere karşı koyma acziyeti görülüyorsa, muhakkak ki bir yerlerde
hafife alınan hata veya sümen altı yapılmış gaflet hâli vardır. Kabul etmeliyiz ki geçmişe takılı kalan,
tarihten husumet çıkaran toplum ya da milletler geleceğe emniyetli bir şekilde gidemeyecek, gelecek
iddialarını hayata geçiremeyecektir. Bugünden ve yarından ümidini kesen yönetimler geçmişin
hassasiyetlerini taşıyarak kendilerine alan açmakta, sebep oldukları cepheleşmeyle de tarihin yavaş ve
durgun akmasına kapı aralamaktadır çünkü mazide kalmış olaylar yığınını bugüne taşıma istek ve
istidadında olan zihniyetler bocaladıkları sorunlardan ya bir kaçışın ya da bir kurtuluşun arayışındadır.
Türkiye bu derin çelişkiyi on yıldır yaşamakta ve vahim ölçüde bunalmaktadır. Hamaset nutuklarının,
yersiz ve temelsiz gündem saptırmalarının, samimiyet, derinlik ve iyi niyetten mahrum politik adımların
ülkemizi kanser hücresi gibi sardığını söylemek yanlış olmasa gerekir.
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Bu manzaranın milletimizin lehine olmadığı bariz bir gerçektir. Her defasında geçmişin sinir
uçlarına dokunmanın, geçmişle ilgili nifak çıkarmanın kimseye bir şey sağlamayacağı meydandadır.
Güçlü milletler şüphesiz ne dününden ne de tecrübelerinden ne de hatıralarından caymayacak ve
oluşturdukları gelecek tasavvurunun izinden de ayrılmayacaklardır. Geçmişi etraflıca konuşarak
sonuç çıkarmak bir şey fakat geçmişe asılı kalmak, tozlu raflarında bugünün açmazlarına, çelişki ve
çoraklığına bahaneler aramak başka bir şeydir. Türkiye, bu nedenle yerinde saymanın hatta arkaya
bakarak dikiz aynasından gelişmeleri izleyerek ayakta kalmanın güçlüklerini yaşamaktadır.
Söyleyecek sözü tükenmiş, atacak barutu bitmiş ve üstelik ufku da kararmış olanlar, sarsıntılarla dolu
böylesi türbülansa göz göre göre ülkemizi çekmişlerdir. Elbette tartışmak, karşılaştığımız sorunlar
hakkında fikir üretmek, zamanlar arası denge ve uyum ölçeğine göre yapılmalıdır. Dünden ibret
alınmazsa, yaşanmışlıklardan anlam ve sonuç çıkarılmazsa makûs talih her seferinde tekrar başını
kaldıracak, heyecan ve heveslerin törpülenmesine, arzu ve amaçların berhava olmasına hizmet
edecektir.

Millet olarak son iki asırdır, daha iyiye, daha güzele ve daha fazla refaha ulaşma arayışımız hiç
sonuçlanmamıştır. Bildiğiniz gibi yüz yetmiş yıl önce Tanzimat konuşulmuş, çağdaşlaşmanın hazır
reçetelerine ısrarla kafa yorulmuştur. Gerilemenin nedenleri, Batı’ya benzememekte, Batı gibi
olmamakta görülmüştür. Yenilgilerin, bozgunların, ekonomik zorlukların ve toprak kayıplarının
arkasındaki asıl amiller başka yerlerde aranmış, olmadık mecralarda taranmıştır. Hazır şablonlarla
kudretli günlere tekrar ulaşılacağı ve denenmiş yollarla dikilen engellerin aşılacağı düşünülmüştür.
Yüz elli altı yıl önce Islahat gündeme getirilmiş ama emperyal çarkın dişlileri arasında daha da
sıkışmanın önüne geçilememiştir. Düşünülmüştür ki başkasına özenerek gelişmek mümkündür.
Unutulmuştur ki klasikleşmiş yöntemlerle sanayileşilebilir, askerî alandaki eksiklikler tamamlanabilir,
ekonomik ve sosyal ilerleme gerçekleştirilebilir. Gelin görün ki bunların hiçbirisi olmadığı gibi,
bağımlılık ve zayıflık daha da şiddetlenmiş, kuşatmasını daha da sağlamlaştırmıştır. “Doğu’nun hasta
adamı” tabirinin önüne ne yapıldıysa geçilememiş, ne gayret gösterildiyse de mâni olunamamıştır.
Samimi ve iyi niyetli olsalar da devrin yöneticileri, imparatorluğun yıkılan sütunlarını ayakta
tutamamış, bu hazin sonun önüne geçememişlerdir. Yüz otuz yedi yıl önce Birinci Meşrutiyetin, yüz
dört yıl önce de ikincisinin peşine düşülmüş ama arkası bir türlü gelmemiş ve ümit edilen gelişme
ve güçlenme dinamikleri ne acıdır ki yakalanamamıştır. Yenileşme atakları, reform hamleleri,
modernleşme kararlılıkları, kalkınma çabaları ne kadar idealist olsa da netice vermemiş, mutlu bir
sonla buluşamamıştır.

Küresel alandaki güç blokları, teknolojideki gelişmeler, üretim sistemindeki hızlı değişimler,
sömürgeci düzenin iyice yerleşmesi, ticaret yollarının aleyhimize çalışması, etnik huzursuzluklar ve
bağımsızlık hareketleri sorunlarımızın temeli olmuştur. Ekonomik güçle desteklenmeyen askerî
mücadeleler, stratejik zayıflıklar, mali dengesizlikler, siyasi ve diplomatik taahhütlerin tıpkı bugünkü
gibi millî imkânlarla uyuşmaması birçok badireye yol açmış, katlanması kolay olmayan maliyetlere
neden olmuştur.

Seksen dokuz yıl önce de, bu kez, işgalci güçleri defedip sömürgeci anlayışı canımız ve kanımız
pahasına yenerek cumhuriyeti ilan ettik, cumhuriyetin altında toplandık. Biliniz ki bu, Türk milletinin
son kararıdır. Bundan dönüş, sapış ve cayış katiyen olmayacaktır. Federasyon özlemi çekenler, siyasal
Kürtçülükten medet umanlar, numaralı cumhuriyet sevdası taşıyanlar, başkanlık rüyası görenler ve
üniter yapımızı bozmayı aklından geçirenler aynanın karşısında kendilerini bir kez daha kontrolden
geçirmelidir.
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Altını çizerek söylemek isterim ki dünün tecrübelerini, karşılaştığımız olaylardan çıkarılan
sonuçları cumhuriyet havzasında birleştirdik. Buradan, geleceğe emin, inançlı ve azimle varmanın
ilke ve esaslarını belirledik. Tarihimizi ve coğrafyamızı değiştiremeyeceğimize göre, tüm
politikalarımız bu eksende tespit edilerek sabitlenmiş ve başkent Ankara jeopolitiği Türkiye'nin gözü,
vizyonu ve gelecek ideali olmuştur ama geldiğimiz nokta, yapılanların, verilen mücadelelerin, çekilen
sıkıntıların birbirini tamamlayamadığına ve tabii olarak birbiriyle örtüşmediğine işaret etmektedir.
Dönemler arasındaki kopukluklar, birbirini dışlayan eğilimler, tezatlıktan beslenen adımlar, bırakınız
çözüm ve uzlaşma ortamı sağlamayı, her şeyi daha da içinden çıkılmaz hâle getirmiştir.

Millet olma şuurunun farkına varamayan, güç ve kudreti bizatihi millî değerlerde göremeyen ve
kendisinden öncekileri ret ve inkârla vakit geçiren siyaset anlayışları hem geleceğimizin ayak bağı
hem de varlığımızın problem merkezî olmuşlardır. Diyorum ki: Bu millet ve bu devlet için, yeterli
veya yetersiz, tam veya eksik, kim taş üstüne taş koyduysa, amacına ulaşmasa da kimler iştiyakla
gecesini gündüzüne kattıysa Allah onlardan bir kere daha, bir kere değil, bin kere razı olsun.

Geçmişin çok boyutlu tahlil ve analizini yapmak yerine, kutuplaşma malzemesi olarak kullanılması
insaf ve vicdanla da bağdaşmayacaktır. Bundan dolayıdır ki günün hassasiyet arz eden konu başlıklarını
kaşımak, farklı devirlere kin ve öfkeyle yaklaşmak asla doğru olmayacaktır. Hele ki Dersim’deki
eşkıyalığı kutsamak, bu isyana haddini bildiren millet iradesini zalimlikle suçlamak onurlu ve meşru bir
davranış görülmeyecektir. Eşkıya Rıza’yı övüp zımnen Gazi Mustafa Kemal’i hedef yapmak, bir yanda
cumhuriyete hazımsızlık gösterenleri el üstünde tutup, diğer yanda koruyup ilerlemesi için fedakârca
mücadele edenleri önemsizleştirmek, ne akılla ne de millî vicdanla izah edilmeyecektir. Bu gidişle
Patrona Halil’e itibar iadesi, Kabakçı Mustafa’ya da saygı gösterilmesi, emin olunuz ki, hiç şaşırtıcı
görülmemelidir. Türk devlet geleneğiyle rabıtasını koparmışlar, Türk milletinin emanetleriyle içten içe
yollarını ayırmışlar biraz insafa gelip bu gerçekler üzerinde düşünmelidir.

Millet olarak, isyancılarla, hainlerle, sadakatte sınıfta kalmışlarla, kardeşliğimizin yoluna mayın
döşeyenlerle ve ellerine şehit kanı bulaşanlarla mahşere kadar da sürse hesabımız bitmeyecektir.
(MHP sıralarından alkışlar).

Değerli milletvekilleri, Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları üç ana başlıkta toplamamız
mümkündür. Birinci ve öncelikli olarak bölücülük ve terör sorununun kaydettiği mesafe ve geldiği
aşamadır. Bu sorun öylesine kritik bir eşiğe dayanmıştır ki bin yıllık kardeşlik hukukuyla birlikte
tüm millî ve manevi değerlerimiz taciz ve tahriklerle yüz yüze kalmıştır. PKK terör örgütü verilen
tavizlerle dirilmiş, hain eylemlerini peş peşe sıralamıştır. Etnik temelli bölücülük Hükûmetten
gördüğü ilgi ve destekle şımarmış ve zıvanadan çıkmış durumdadır. Terör lobisi güç, imkân ve zemin
kazanmış, hatta başta Şemdinli olmak üzere ülkemizin bazı yerlerinde alan hâkimiyeti kurma
girişimine dahi kalkışabilmiştir. Bölücü terör dayatmaları, talep ve zorlamaları maalesef belirli
periyotlarda cevap bulmuş, her taviz yenisinin kapısını aralamıştır. Nihayetinde terör vahşi
saldırılarıyla amacına ulaştığını, doğal olarak, Hükûmeti sıkıştırdıkça, saldırganlığını artırdıkça
hedefine varacağını görmüştür. Terörün yanlış teşhisi, milleti etnik kimliklere geriletme inatları,
Türkiyelilik zırvaları, sözde Kürt sorununu tanıma hezeyanları, mücadele yerine müzakerenin rehber
seçilmesi muhatap olduğumuz sorunların temelini teşkil etmiştir.

İlave olarak, anadil eğitimiyle ilgili adımlar, anadil savunma talebinin karşılanmasına dönük
hazırlıklar, teröristbaşını muhatap alan yanlışlar ve Kandil’le kurulan pazarlık masaları mermi, mayın ve
şehit olarak geri dönmüştür. Yaşanan olaylar millet ve devlet bekasının risklerle dolu bir mecraya geldiğini
göstermektedir. Bize göre tehdit büyüktür. Modern milletleri bir değer olarak yaşatan üç etken vardır ki
bunlar ülke, millet ve devlettir. Bugünkü aşamada bölücü terör ilk olarak millet yapısında taviz istemekte,
bu yolla yeni taleplerin önünü açmak ve çok milletli yeni bir Türkiye oluşturmayı amaçlamaktadır.

– 346 –

DİLEK 136–141

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012 O: 1



İkinci olarak da tavizi milletten değil, ülkeden koparmak ve topraklarımızın ve insanımızın bir kısmını
dâhil ederek önce özerklik, ardından federasyon, en sonunda da bağımsız Kürdistan’ı kurmayı hedeflemektir.

Hükûmetin en büyük handikabı, bölücü terörün istekleri karşılanırsa her şeyin düzeleceğine
inanması olmuştur. Barışın, kardeşliğin sözüm ona bu yolla sağlanacağı hesaplanmıştır. Böylesi bir
düşüncenin çıkmaz sokak olduğunu göremediği gibi, ikazları da dikkate almamıştır.

Şimdi vicdanına güvendiğim, vatan ve millet sevgisine itimat ettiğim çok sayıda başta AKP’li
milletvekili ve diğerleri olmak üzere sormak istiyor ve kendi içlerinde bir muhasebe yapmalarını
temenni ediyorum: Üç yıl önce demokratik açılım veya son hâliyle Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi
ilan edilmiştir de terör saldırılarında bir azalma olmuş mudur? “Sözde Kürt sorunu” veya “Kürt
kardeşlerimin sorunları” sözlerinin bir faydası görülmüş müdür? İmralı’yla yüz sürmenin, Oslo’da
masaya oturmanın, Habur’daki karşılama törenlerinin acıdan ve milletimizi hayal kırıklığına
uğratmaktan başka herhangi bir sonucu yaşanmış mıdır? Verilen kararlılık mesajlarına, atılan
adımlara, yapılan görüşmelere rağmen askerimizin, polisimizin, korucumuzun ve masum sivil
vatandaşlarımızın şehadeti önlenebilmiş midir?

Şu ibretlik manzaraya bakınız ki müebbet cezaya çarptırılmış bir terör suçlusu, fiilen siyasi aktör
hâline gelmiştir, Kandil’i İmralı’dan sevk ve idare eder gibi bir statüye çıkmıştır. Bu Türk devleti
adına utanç değil de nedir? Açlık grevleri İmralı müdahalesiyle durmuş, üstelik bu sayede ne talep
edildiyse elde edilmiştir. Daha kısa süre önce Avrupa Parlamentosunun gözetim ve ev sahipliğinde
iç meselelerimiz masaya yatırılmış, terör meselesi bir hak arayışı, İmralı’nın da çözüm adresi olarak
takdim ve tanımı yapılmıştır. Her fırsatta terörist mihraklar ve yandaşları devlete, millete meydan
okumuş, küstahlıkta akıllara durgunluk veren bir seviyeye gelmişlerdir. Türkiye’nin ve Türk
milletinin her tarafına dokunulmuş, her değeri hırpalanmıştır.

Bunun için tekraren ifade etmek isterim ki milletvekilliği dokunulmazlığı mutlaka yeniden ele
alınmalıdır; bu, bizim içtenlikle beklentimizdir. Dokunulmazlık güvencesi Türk milletine karşı olmayı,
dağda teröristlerle kucaklaşmayı korumamalı ve bunun sığınağı olmamalıdır. Kabul edilmelidir ki bu
zamana kadar bu aziz milletin hiçbir ferdi dışlamaya ve ötekileştirmeye maruz kalmamıştır. Kökeni,
yöresi, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun Türk milletinin her ferdi bizim için yeri dolmaz, eşsiz,
saygın ve eşit özelliktedir. Hakkâri’yle İzmir’in, Şırnak’la Kırşehir’in, Diyarbakır’la Balıkesir’in kaderi
çok şükür ayrı olmamış, ayrı düşmemiştir. Terör gayrimeşru ve gayrikanuni bir yol olup sözde hak ve
hukuk alanına sırtını yaslayarak yurdumuzun bir bölümündeki insanımızın temsilcisi gibi hareket etmesi
karşılık bulmamalıdır, bulmayacaktır. Bizim için, bölücü terör sorununun üstesinden gelmek için tam
saha mücadele etmek; terörün insan, mali ve finansman kaynaklarını kurutmak acilen sağlanmalıdır ve
Kandil teröristlerin başına yıkılmalıdır. Türk milleti ortak paydası altında, Türk vatanı müşterek
zemininde ve Türkiye çatısı içinde dün olduğu gibi yarın da beraberce yaşama istek ve arayışında olan
herkesle kavuşmaktan, kaynaşmaktan ve kucaklaşmaktan zerre kadar vazgeçilmemelidir. Bu şartlar
altında herkes eşittir Türkiye’dir. Türkiye Türk milletinindir. Türk milleti de Türk vatandaşlarının birlikte
vücut verdiği muazzam sosyolojik, kültürel ve tarihî hazinenin adı “Ne mutlu Türk’üm diyene.” sözü
de ırkı ve ırkçılığı dışlayan bütünlüğün çağrısıdır. Unutmayınız ki bu topraklar şehit kanıyla
vatanlaşmıştır. Bir metrekaresinde bile spekülasyon yapılması, tek insanıyla ilgili farklı hayaller
kurulması olmayacak duaya amin demekle eşdeğerdir. Aklından zoru olanlar, şuurları kapanıp da gözleri
kararanlar aksini iddia ediyorlarsa Türk milletinin ne yapacağını ve mukaddesadı uğruna nelere
katlanacağını tüm boyutlarıyla görecekler ve acı bir şekilde de yaşayacaklardır.
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Sayın milletvekilleri, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu ikinci ana sorun ise dış politika
eksenlidir. Uluslararası ilişkilerdeki zikzaklar, stratejik körlükler, derin öngörüsüzlükler Türkiye’yi
bölgesinde ve küresel sistemde zor duruma düşürmüştür. Komşularla sıfır sorundan alayıyla sorun
yaşayan bir konuma gerilenmiştir. Ecdadımızın atıyla gittiği yerlere “Biz de gideriz.” anlayışı
neredeyse başını dahi çıkaramayacak bir duruma gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanı Irak’a
alınmamış, havada iken geri dönmek zorunda kalmıştır. Bu, elbette öncelikle Irak yönetiminin
kabalığı ve densizliği olarak yorumlanmalıdır ancak buna neden olan Hükûmet politikalarını da ihmal
etmemek gerekmektedir. Bu ülkeyle ilişkiler dar alana kıstırılmış, PKK himayecisi Barzani biricik
dost mertebesine çıkmıştır. Enerji anlaşmalarında merkez olarak Irak’ın kuzeyi seçilirken bu ülkenin
diğer yerlerindeki temas ve beklentilerimiz ne yazık ki heba edilmiştir. Irak Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Haşimi’ye destek verilip ikametgâh imkânı tanınması Irak’la sürtüşmeleri tetiklemiştir.
Görünen odur ki Türkiye'nin Irak politikası iflas ve imha sınırına dayanmıştır. Mezhep temelli
ayrılıklara taraf olmak, merkezî yönetimi baypas yapan münasebetler ağı kurmak Türkiye'yi Irak’la
ihtilafa itmiştir. Bize göre, bu eğilimleri terk etmek, Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı duymak ve
mezhep konusunda tarafsız yerde durmak Türk dış politikasının amaçları arasında yer almalıdır.

Bir diğer sorun alanımız şüphesiz Suriye’dir. Türkiye, Suriye konusunda tam bir çıkmaza
sürüklenmiştir. Batı’nın teşvik, tahrik ve desteğiyle Esad karşısında mevzilenen Hükûmetin Şam
yönetimiyle savaş sınırına gelmesi oldukça manidardır. Suriye, geçtiğimiz haziran ayında bir eğitim
ve keşif uçağımızı düşürmüş ve 2 pilotumuzun hayatına mal olmuştur. Bu ülkeden sınırlarımıza top
mermileri isabet etmiş ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tesadüflere bırakılmıştır. Şimdiye
kadar Esad’a yönelik tehdit ve kuru gürültüler bir sonuç doğurmamıştır ve Suriye politikası Türkiye'nin
sırtındaki kambur olmayı sürdürmüştür. Şam yönetiminin devrilmesine, Esad’ın yönetimi bırakmasına
tüm umutlar bağlanmış ve ülkemiz geri dönüşü her geçen gün imkânsıza yaklaşan bir tünele girmiştir.
Bununla birlikte, Suriye’den gelebilecek kimyasal başlıklı füzelere savunma oluşturabilmek amacıyla
Patriot füze talebi NATO’ya iletilmiş ve kabul görmüştür. Sonuç itibarıyla, Türkiye-Suriye sınırına
Patriot füze rampaları yerleştirilmesi konusunda düğmeye basılmıştır. Ortadoğu’nun hassas ve sancılı
ortamı göz önüne alındığında, Türkiye'nin savunması ve güvenliği bakımından füze konusundaki
adımların doğru ve mantıklı olduğu da açıktır. Şu işe bakınız ki, Türkiye, bölgesinde tüm tehlike
sinyallerinin kesiştiği, istikrarsızlıkların kol gezdiği bir ülke hâline gelmiştir. İşte “sıfır sorun”
hikâyesinin vahim sonu budur. Kim dost görüldüyse, kim kardeşlikle taltif edildiyse ve kiminle
yakınlık kurulduysa, bir süre sonra vazgeçilmiş ve yerini düşmanlıklar almıştır.

Bizim son zamanlarda, NATO Genel Sekreteri başta olmak üzere -ne hikmetse İzmir’e taşınan-
NATO Müttefik Kara Kuvvetler Komutanı ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi
tarafından ağız birliği hâlinde dile getirdikleri bazı sözler, fazlasıyla dikkatimizi çekmiştir.
Peygamberimize karikatür yoluyla yapılan hakaretten dolayı özür dilemekten imtina eden NATO
Genel Sekreteri, iki aydan beridir, değişik fırsatlarda Türkiye’yi korumaktan bahsetmektedir. Buna,
az önce ifade ettiğim isimler de koro eşliğinde katılmışlardır. 4 Aralık tarihinde Brüksel’de
gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da, Türkiye'nin nüfus ve topraklarını
savunmak ve korumak hususu gündeme getirilmiş ve karara bağlanmıştır. Elbette NATO anlaşması
gereğince karşılıklı yükümlülükler vardır. Türkiye de, yeri gelince ve yapılan anlaşmalar gereğince,
değişik ülkelere askerî personel göndermekte, buralarda görev almaktadır. Ne var ki “Türkiye’yi
koruma” ibareleri, şayet belirli bir maksada yönelik değilse, son derece yaralayıcı, nezaketsiz ve
inciticidir. Büyük Türk milleti, son yurdunda yardım, himmet, himaye ve korumayla bulunmamış,
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böylesi bir zilletle bağımsızlığını elde etmemiştir. Bizi korumaya almak kimin haddinedir! (MHP
sıralarından alkışlar) Bizim korunmamızı temin etmek kimin yapabileceği bir şeydir! Türkiye, manda
ve himaye altına alınmıştır da bizim mi bilgimiz olmamıştır! Türkiye’nin konuşlandırılacak füzelerle
korunması demek, ciddiye alınmaması ve kuvvetinin küçümsenmesi anlamına gelmektedir. Bizi
korumak için değil, savunma sistemine destek için NATO’ya başvurduğumuzu düşünmek ve inanmak
istiyoruz. Ülke olarak, NATO korunmasına alındığımıza dönük iddialara Hükûmetin tepki
göstermemesi kuşku ve güvensizliğimizi artırmaktadır. Türkiye, Allaha şükürler olsun ki kendisini
koruyacak ve kendi hayat hakkını savunacak cesamet ve cesarete ziyadesiyle sahiptir. Bu sarih
gerçeği, büyük Türk milletinin gücünü birilerinin kafasına iyice sokmasında sonsuz yarar vardır.

AKP Hükûmeti; uluslararası nizamın adaletsizliğine, çarpık ve tek yönlü işleyişine ve gevşek
kurallar bütününe itiraz etmesinin yanı sıra, NATO’nun beyanlarına da karşılık vermeli, İzmir
merkezli planlanan faaliyetlerin neler olduğunu vakit geç olmadan açıklamalıdır.

Bu aşamada son olarak diyebilirim ki: Dış politikadaki sahip olacağımız güç, ekonominin boyut
ve etkisine, potansiyel rakiplere kıyasla askerî imkânlara ve dışarıda güveni, içeride birliği temin ve tayin
edecek siyasi yaklaşımlara bağlıdır. Bir devletin uluslararası klasmanda ve bölgesel bazda üstünlük ve
sözü dinlenir olmasının kıstası, bir çok meselede diğerlerinden daha fazla aktöre tesir etmesi ve
belirlemesi anlamına gelmektedir. Ayrıca, dış politikada ihtiyat, kavrayış, derinlik önemli olduğu kadar
stratejik alanlar oluşturmakta hayati özelliktedir. Kalıcı güç hâline gelmek, imtiyaz elde etmek,
uluslararası süreçlerde söz ve pay sahibi olmak her şeyden önce lafla değil, ekonomik, siyasi, hukuki,
demokrasi, sosyal ve beşerî gelişmelerle paralel oluşmakta ve olgunlaşmaktadır. AKP Hükûmeti, ne
üzüntü vericidir ki dış politika hedeflerine ulaşamamış, küresel projelerin yörüngesine tutunarak aktif
ve ön alan bir pozisyona geleceği yanılgısına kapılmıştır. Kuvveden fiile geçemeyen Türkiye’nin dış
siyaseti ölümcül hastalığa tutulmuş ve bu gidişle de hazin sonla tanışmaya aday olmuştur.

İç politikada demokrasi ve hukuk çıtası sürekli irtifa kaybederken, komşu coğrafyalara bu
alanlarda öğütler vermek, sanırım üzeri kapatılmaz bir çelişki olarak anılacaktır. Kahire’deki insan
hakları ihlallerini görmeden, Tahrir’deki vicdansızlıkları fark etmeden, Doha’daki baskıları gündeme
almadan, Riyad’taki çifte standartları itiraf etmeden “demokrasi ve özgürlük” demek, olsa olsa ahlaki
açıklığın ve tutarsızlığın ilanı olacaktır. Bize göre, dış politika yeniden gözden geçirilmeli,
Türkiye’nin millî menfaatlerine göre yeniden koordinatları tespit edilmelidir. Çare, başkent
Ankara’nın çizgisinden, gereklerinden ayrılmamak, BOP’la en yakın zamanda yolları ayırmaktır.

Değerli milletvekilleri, üçüncü ve son ana sorun da, ekonomik tablosu ve bu minvalde yaşanan
sıkıntılardır. Türkiye ekonomisi, ağır hasarlı üretim yapısı ve cari açıkla zar zor büyüyebilen, istihdam
üretmeyen ve yabancı ülkelerin tasarrufuyla soluk alıp veren bir görünümdedir. İzlenen yanlış
ekonomi politikaları büyüme ivmesini inişli çıkışlı hâle getirmiştir. Hedefler tutmamış ve yıl içinde
devamlı surette revize edilmiştir. 2012 yılının üçüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre büyüme oranı beklentilerin gerisinde kalarak yüzde 1,6 oranına düşmüştür. Bu yıla
ait büyümede büyüme hedefi yüzde 4 olarak tahmin edilmesine rağmen, sonrasında yüzde 3,2’ye
indirilmiştir. Bu yılki büyüme hedefi ise 2013’e aktarılmıştır. Bilindiği üzere 2014 ve 2015 yılları için
büyüme hedefleri ise yüzde 5 olarak açıklanmıştır. Ekonomi yönetim arasındaki gaz-fren tartışmaları
da sonuçsuz polemik ve zaman kaybından başka bir manaya gelmemiştir. AKP iktidarı döneminde
büyüme hızı yıllık ortalama yüzde 5,3 olarak kalmıştır. Orta Vadeli Program hedefleri de hesaba
katılırsa yıllık büyüme oranı yüzde 5’e tekabül etmektedir. Takdir edeceğiniz üzere bu seviye,
Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle var olan farkını kapatmasına ve hatta muadil ülkeleri geride
bırakmasına kâfi gelmeyecektir. Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan büyüme hızı da yıllık ortalama
yüzde 5 düzeyindedir ancak uygulanan politikalar açısından bir farklılık bulunmamaktadır.
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Daha önce üreterek ekonomik büyüme sağlanırken son on yıldır satarak, borçlanarak, ithalat
yaparak söz konusu büyüme hacmine ulaşılmıştır. Kaldı ki başkalarının tasarrufuyla, ithalatla, yüksek
maliyetli sıcak para ve borçlanmayla sağlanan ekonomik büyümenin vatandaşımıza yansıması da
olumsuzlukları getirmiştir. Cari açık vererek büyüyen ekonomik sistem kalıcı iyileşme sağlayamamış,
feryatları dindirememiş, ihtiyaçları giderememiştir. Anlaşıldığı kadarıyla cari açığın en önemli
kaynağı olan dış ticaretteki gedikler önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir.

Başbakan Erdoğan, değişik ortamdaki açıklamalarında ihracat performansıyla iftihar etmekte,
devamlı olarak alışkanlık hâline getirdiği dün-bugün kıyaslamalarıyla vakit geçirmektedir. Bilhassa
20 Kasım 2012 Meclis grup konuşması bizim için üzerinde durulmaya değerdir. Kendisi bu
konuşmasında özetle şöyle demektedir: “Cumhuriyetimizin kurulduğu yıl 1923’te Türkiye’nin toplam
ihracatı 51 milyon dolardı. 1924’te Türkiye'nin toplam ihracatı 82 milyon dolardı. Yetmiş dokuz sene
sonra, 2002 yılında Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolar. Bugün, o dönemleri şöyle kenara koyuyorum,
sadece geriye dönük on iki aylık ihracatımızı söylüyorum; 148 milyar doları aşmış durumda. 1924
yılında bir yılda gerçekleştirdiğimiz ihracatı şu anda biz beş saatte gerçekleştiriyoruz.”

Şüphe etmeyiniz ki biz milletimiz lehine yapılan her iyi ve olumlu icraatın destekçisi olur, bunu
da alkışlarız. Sayın Başbakanın, bugünü kefil göstererek geçmişi ucuzlatmaya çalışması, yapılanları
hasıraltı eden tutumu bizatihi kendisinin geçmişteki sözleriyle tenakuzlar arz etmektedir. Şahsının on
dokuz yıl önceki şu sözleri zannediyorum her şeyi açıklamaya ve bugünkü sözlerini boşa çıkarmaya
tamamıyla yetecektir, Sayın Başbakan diyor ki: “Ekonomide 1923’te dünyada 6’ncı sıradayız, bugün
46’ncı sıraya düşmüşüz. 1924 yılında 1 dolar 90 kuruş, sene 1993 1 dolar 9 bin liranın üzerinde. O
gün istihdam noktasında açığımız yokken bugün resmî açığımız 4,5 milyondur. O günü o günkü
dünya ölçülerine, bugünü ise bugünkü dünya ölçülerine göre değerlendirmek durumundayız.
Dolayısıyla ‘O gün fabrikamız yoktu, bugün var.’ dememiz bir şey ifade etmez.” Bu sözler aynısıyla,
tıpkısıyla ve her şeyiyle Sayın Başbakan Erdoğan’a aittir. Demek ki 1924 yılının tümünde
gerçekleştirilen ihracatın şu anda beş saatte yapılmasının bir ehemmiyeti yoktur. Zira, dönemler
arasındaki ölçüler çok farklıdır. (MHP sıralarından alkışlar) Böylelikle iddialı çıkışlar duvara toslamış,
ekonomiyi şuradan buradan getirdik sözlerinin boyası dökülmüştür. Şimdi, biz, Başbakanın hangi
sözüne inanacağız, hangi sözünü ciddiye alacağız? 1923 yılının övünmesine mi, 1923 yılını küçük
gören ve daha da ileri gidip iktidarından önceki 79 yılı yok farz etmesine mi itibar edeceğiz? Savaştan
çıkan bir millet olarak 1923 yılında dünyanın en büyük 6’ncı ekonomisi olduğumuzla mı
gururlanacağız yoksa bugünkü şartlarda 16’ncı sıraya gerilemekten dolayı üzüntü mü duyacağız?
Cumhuriyetin 100’üncü yılında dünyadaki ilk 10 ekonomiden birisi olmayı yeterli mi göreceğiz
yoksa daha cumhuriyetin 1’inci yılında ilk 6 arasında nasıl olur da bu seviyelere geldiğimize mi kafa
yoracağız? Sayın Başbakanın geçmişi silen, hükümsüz ve değersiz kılan yaklaşım ve düşünceleri,
yine kendisinin fikir ve mülahazalarıyla aşınmış ve anlamsız kalmıştır.

Yeri gelmişken, büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacip’in her zaman dile getirdiğim şu sözleri
üzerine herkesi bir kez daha değerlendirme yapmaya davet ediyorum: “Aklın süsü dil, dilin süsü
sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü diliyle söyler. Sözün iyi olursa yüzün de
parlar.”
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Değerli milletvekilleri, işsizlik, hâlâ önemli ve aşılamamış bir sorun olarak varlığını muhafaza
etmektedir. Her ne kadar resmî işsizlik yüzde 8,8 düzeyinde ise de gerçek fotoğraf bundan bir hayli
farklıdır. İşsiz sayısına iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ilave edildiğinde işsizlik oranının yüzde
16,1’e yükseldiği görülecektir. Ayrıca daha da endişe verici husus ise iş bulma umudunu kaybetmiş,
işsiz kardeşimizle ilgilidir. Ne acıdır ki bugün Türkiye’de TÜİK rakamlarına göre 632 bin kişi iş
bulma umudunu kaybetmiştir. Buna istatistiklere yansımayanları da eklediğimizde karşımıza
korkutucu bir manzara çıkmaktadır.

Son on yıldır iş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı 9 kat artmıştır. Bu hazin durum bile Türkiye
ekonomisinin ne kadar yanlış yönetildiğini kanıtlamaktır. Ekonominin, borçlanma yoluyla geleceği
ipotek altına alınmıştır.

AKP hükûmetleri döneminde Türkiye’nin merkezî yönetim borç stokunda önemli artışlar
kaydedilmiştir. Yalnızca altı yıl öncesiyle mukayese etmemiz bile acı gerçekleri ortaya çıkarmaya
yetmiştir. 2006 yılında 251,4 milyar TL olan iç borç stoku, 2012’in ilk on ayı itibarıyla 391,3 milyar
TL’ye ulaşmıştır, iç borç stokunda artış yüzde 55,6’dır. Merkezî yönetimin toplam borç stoku da
2006’dan 2012’ye yüzde 55,5 oranında yükseliş göstermiştir.

Türkiye’nin dış borcu, 2012 2’nci çeyreği itibarıyla 325,5 milyar dolara çıkmıştır.

AKP döneminde kamunun dış borcu 86 milyar dolardan 111 milyar dolara, özel kesimin de dış
borcu ise 44 milyar dolardan 212,5 milyar dolara yükselmiştir. Özel kesimin dış borçlarının 84,3
milyar doları bankalara, 128,2 milyar doları da reel sektöre ait bulunmaktadır. Türkiye borçlanmakta
ve borca batmaktadır.

Vatandaşlarımızın hâli de doğal olarak çok kötü durumdadır. 2002’ye kıyasla bugün tüketici
kredisi kullananların sayısı 8 kat, tüketici kredisiyle kredi kartı borcu toplam 9 kat, toplam tüketici
kredisi miktarı 62,6 kat, kişi başına kullanılan ortalama tüketici kredisi miktarı 8 kat, takibe düşen
toplam tüketici kredisi miktarı 76 kat artmıştır.

AKP hükûmetleri döneminde ekonomideki yabancılaşma eşik ve sınırları çoktan aşmıştır.
Otomotiv, telekom ve bilgisayar sektöründe yabancı payı yüzde 50’ye yaklaşmıştır. Enerjide dışa
bağımlılık had safhada olup, ara malı sanayisi büyük ölçüde ithalatla karşılanmaktadır. Borsada işlem
gören hisse senetlerinin yüzde 64’ü yabancı yatırımcıların elinde bulunmaktadır. Aynı şekilde
bankalarımızın yarıdan fazlası, sigortacılık sektörümüzün tamamına yakını yabancıların eline
geçmiştir. Türkiye ekonomisi yabancılaşarak büyümüş, borçlanarak nefes almış, üretmeden tüketerek
istikrar masallarının aktörü olmuştur. Bu şartlar altında IMF’ye borcun hemen hemen kalmadığı
sıklıkla dile getirilmekte, bununla da yetinilmeyerek bir de üstüne 5 milyar dolar borç verildiği
söylenmektedir. Bunun bir göz boyama ve aldatmaya dönük kurnazlık olduğu nedense hep pas
geçilmiştir.

“Veren el olduk.” sözlerinin sahipleri, ne kadar ilginçtir ki, memura, işçiye, çiftçiye, emekliye
gelince cimrileşmekte, zam furyasıyla ve vergi artışlarıyla açıklarını kapatmaktadır. Bu çerçevede
yoksulluk da dayanılmaz ve katlanılmaz noktaya gelmiş durumdadır. Tarım sektöründe sayıları 20
milyon civarındaki çiftçimiz ve emekçimiz, 10 milyon 300 bin emeklimiz, 9 milyon 900 bin yeşil
kartlımız, 5 milyonun üzerindeki asgari ücretlimiz, 1 milyon 250 bini aşan 2022 sayılı Kanun’a göre
aylık bağlanan yaşlı ve engellilerimiz; 2,5 milyon işsizimiz yoksullukla cebelleşmekte, gelir
dağılımındaki adaletsizlikle perişanlık yaşamaktadır.
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Kim ne derse desin, Türkiye ekonomisi adı konulmamış ve ilanı da yapılmamış bir krizi
yaşamaktadır. Bu döngü bitmeden, ekonomi üretken bir yapıya bürünmeden, AKP Hükûmetinin
gelişme, kalkınma ve istikrar sözleri karşılıksız kalacak, bu sözlerin muhatapları mahcubiyetten
kurtulamayacaktır.

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 2013 yılı merkezî yönetim bütçesi hakkında geniş ve
ayrıntılı değerlendirmeyi parti grubumuzdan değerli arkadaşlarım yapacaklardır. Fakat şu kadarını
söyleyebilirim ki, daha öncekiler gibi gelecek yıl bütçesi de ümit verici değildir. Milletimizin sorunları
yine bitmeyecek; ekonomik, sosyal ve mali meseleler yine azalmayacaktır. Bu bütçe, zafiyetin ve
başarısızlığın tescilidir. Yokluğun, yoksulluğun ve işsizliğin devamına delalettir. Yükselen bütçe ve
cari açıkla birlikte artan hayat pahalılığı, vatandaşlarımızın önümüzdeki süreçte de ekonomik olarak
hırpalanacaklarının ve eziyetlere maruz kalacaklarının âdeta ilanıdır. Görüştüğümüz gelecek yıl
bütçesi, fahiş zamların, vergi kanalıyla ceplerin boşalmasının resmiyet kazanmış hâlidir. Bu yüzden,
2013 yılı bütçesinin, tutarlı, samimi, donanımlı olmadığından dolayı, milletimizin biriken ihtiyaçlarını
ve artan şikâyetlerini gidermesi de mümkün olmayacaktır.

Sonuç itibarıyla, 2013 yılı bütçesi bize göre, güvensiz, temelsiz ve mahzurlarla doludur.
Türkiye’nin kalkınması, ekonomide yeni çığır açması için umut verici bir iz ve emare de
taşımamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı
olmasını diliyorum. Ekranları başında bizi izleyen aziz vatandaşlarıma en derin hürmet ve sevgilerimi
sunuyorum. Konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından ayakta
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bahçeli.

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Genel Başkan ve İstanbul Milletvekili Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. (CHP sıralarından ayakta alkışlar)

CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın
Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetinin bir bütçesini
daha görüşüyoruz.

Bütçe hakkı, insanoğlunun mücadele verdiği ve elde ettiği en önemli haklardan birisidir. 1215
yılında Magna Carta ile başlayan mücadele hâlâ devam ediyor. Kralın vergi koyma yetkisini halkın
temsilcilerine verme mücadelesidir bu mücadele. O nedenledir ki mücadele başarıyla sonuçlanmış,
sadece İngiltere’de beş yüz yıla yakın bir mücadele yapılmış, 1789 Fransız İhtilali ile perçinlenmiş
ve günümüze kadar devam etmiştir. O nedenle, bütçe hakkı temel bir haktır, demokrasinin ayrılmaz
bir parçasıdır.

Bizde ilk kez 1876 Kanun-i Esasî ile kabul edilmiştir. Dolayısıyla, bütçe hakkından
Parlamentonun vazgeçmesi mümkün değildir. Bütçe hakkını güçlendirmek, Parlamentonun denetim
yetkisini güçlendirmek özel yasalarla sağlanmıştır. Daha önce Muhasebei Umumiye Kanunu vardı
ama daha sonra, Parlamentonun da benimsemesiyle, hemen hemen oy birliğiyle bu Parlamentodan
Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Yasası çıktı.
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Değerli arkadaşlarım, bu yasanın 1’inci maddesi şu: “Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliğini ve mali saydamlığını sağlamak
üzere bu yasa çıkarılmıştır.” diyor. Bu yasanın 5’inci maddesi şu: “Kamu mali yönetimi Türkiye Büyük
Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür.” “Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe
hakkına uygun şekilde kamu mali yönetimi yürütülür.” diyor, yani “Bütçe hakkı Türkiye Büyük Millet
Meclisinindir.” diyor ve bütçe hakkının özü yürütme organının yani arkada oturan Bakanlar Kurulunun
Parlamentoya hesap vermesi demektir. Ne diyor onu, nerede yazıyor bu? Yine, aynı yasanın 8’inci
maddesi: “Hesap verme sorumluluğu.” Yetkililer Parlamentoya geleceklerdir ve hesap vereceklerdir.

Değerli arkadaşlarım, peki, bütçe nasıl başlıyor, düğmeye ne zaman basılıyor? Onunla ilgili
düzenleme de yasanın 16’ncı maddesinde: “Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci Bakanlar
Kurulunun en geç eylül ayının ilk haftası sonuna kadar toplanarak Orta Vadeli Program’ı kabul
etmesiyle başlar. Orta Vadeli Program aynı süre içinde Resmî Gazete’de yayımlanır.” diyor.

Değerli arkadaşlarım, bir siyasal iktidarın Parlamentoya saygı duyması için, bir siyasal iktidarın,
“Yasal zeminde çalışıyor.” diye bizim inanmamız için Parlamentonun kabul ettiği yasalara uyması
gerekir. Yasalara uymayan bir Bakanlar Kurulu veya bir hükûmet açıkça yasa dışı işlem yapıyor
demektir. Daha önce bu Parlamentoya bütçeler gelirken mayıs ayının sonuna kadar Orta Vadeli
Program’ın yayınlanacağı söylenirdi, yasa öyleydi ama 2006 yılında on üç gün gecikmeyle
yayınladılar, 2007’de yirmi bir gün gecikmeyle yayınladılar, 2008’de yirmi sekiz gün gecikmeyle
yayınladılar, 2009’da -artık iş başını aldı- yüz sekiz gün gecikmeyle yayınladılar, 2010’da yüz otuz
iki gün gecikmeyle yayımladılar, 2011’de yüz otuz beş gün gecikmeyle yayınladılar. Her seferinde
eleştirdik. Sonunda bir kanun hükmünde kararnameyle değiştirdiler. “Eylül ayının ilk haftasında
yapacağız.” dediler. Uydular mı? Yine uymadılar. Otuz yedi gün gecikmeyle yayınladılar. Eğer bir
hükûmet kendi çıkardığı yasaya uymuyorsa bu hükûmete ne denir? Sayın Başbakana sesleniyorum:
Sayın Başbakan, bu kürsüye birazdan geleceksiniz, öyle 1930’lardan, 1940’lardan falan söz ederseniz
eyvallah, edin ama niçin otuz yedi gün gecikmeyle yasayı ihlal edip programı açıkladığınızı burada
açıklamak zorundasınız. Ben bekliyorum bunun yanıtını. (CHP sıralarından alkışlar)

Bu bütçeyle beraber kesin hesap da geliyor. Kesin hesap ne demektir? Bütçede çıkan,
parlamentonun kabul ettiği bütçenin ne ölçüde uygulandığını görmek için kesin hesap gelir. Bütçe,
hedefleri gösterir; kesin hesap, adı üstünde, hesapların doğru olup olmadığını, tutulup tutulmadığını,
muhasebesinin yapılıp yapılmadığını, harcamaların yasalara göre yapılıp yapılmadığını belirler. Peki,
bütçe hakkını kullanan parlamento, denetim yetkisini nasıl kullanır? Sayıştay aracılığıyla kullanır.
Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu harcamalarını denetler. Muhatap olduğu organ
Türkiye Büyük Millet Meclisidir ve bir anayasal kurumdur ve 1862 yılından beri bu uygulama
böyledir. Osmanlıdan geliyor bu uygulama. Atalarımızı seviyoruz, atalarımızın yaptığı doğru şeylere
de sahip çıkmamız lazım. 1862’de Sayıştay kuruldu kamu harcamalarını denetlemek üzere,
geldiğimiz noktaya bakın değerli arkadaşlarım.

Sayıştay Yasası’nın 1’inci maddesini okuyorum, nedir Sayıştay: “Kamuda hesap verme
sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılacak
denetimlerden sorumludur.” Bizim adımıza denetim yapıyor, bütün milletvekilleri adına denetim
yapıyor. Ve Sayıştayın görevleri arasında 5’inci madde şöyle yazar: “Türkiye Büyük Millet Meclisine
doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporları sunar.” Bizim tek tek denetim yapma hakkımız var ama tek
tek denetim yapamayız. Bizim adımıza denetim yapmakta profesyonelleşmiş bir kuruluş var -bütün
demokrasilerde böyledir- ona diyoruz ki: “Git denetim yap ve raporunu bize sun.”
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Denetimin amacı, 34’üncü madde: “Bizim görevimiz Türkiye Büyük Millet Meclisine ve
kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulmasıdır.” diyor. “Denetimin amacı da budur.” diyor.

Yeterli raporlar sunulacak mı? Bir yasa çıktı, bu Parlamento kabul etti o yasayı. Yasa oy birliğiyle
çıktı, altını çiziyorum, oy birliğiyle çıktı. “Sayıştay, bize, bütçe yasası kesin hesap yasa tasarısı
geldiğinde bu raporları getirecek.” diyor. Ne raporları? Dış denetim genel değerlendirme raporu,
geldi mi? Gelmedi. Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, sermayesinin yarısından fazlası
kamuya ait olan kuruluşların raporları gelecekti, geldi mi? Gelmedi. Faaliyet genel değerlendirme
raporu, geldi mi? Gelmedi.

Değerli arkadaşlarım, Sayıştay Yasası’nın sonunda “Raporları Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunar.” diyor, “Sunabilir.” demiyor. Takdir yetkisi yok. Sayıştay raporları bütçeyle beraber bu Meclise
gelmek zorundadır.

Ben, Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli milletvekillerine seslenmek istiyorum: Saygıdeğer
milletvekilleri, bütçe harcamalarının doğru yapılıp yapılmadığını Sayıştay denetleyecek, rapor
gelecek ve biz ona göre oy kullanacağız. Gelmeyen rapor dolayısıyla, getirilmeyen rapor dolayısıyla,
saygıdeğer milletvekilleri, nasıl el kaldıracaksınız “Bu yasa doğrudur.” diye? Nasıl el kaldıracaksınız?
(CHP sıralarından alkışlar)

Vicdanlarımızı kilitlemeyelim. Bu Hükûmet, burada oturan Hükûmet, görevini yapmıyor bu
Hükûmet. Rapor gelecek, ben, kamu harcamaları nasıl yapıldı diye… Rapor yok, “E, bunu oylayın
ve onaylayın.” Niçin? “Benim AKP’li askerlerim var, onlar gelirler, ben işaret ederim el kaldırırlar,
işaret ederim ellerini indirirler.”

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Öyle bir şey yok.
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Böyle bir yasama organı olmaz. (CHP sıralarından

alkışlar) Yasama organına önce yürütme organı saygı duyacaktır ve raporlarını buraya getirecektir.
Raporu görmeden ben nasıl kesin hesap kanununu eleştireceğim? “Efendim, değişiklik yaptık, kanun
hükmünde kararnameyle düzenleme yaptık. O nedenle yetişmedi raporlar.” Ne demektir bu? Siz hiç
kabahatin böyle itiraf edildiğini duydunuz mu arkadaşlar? Ne demektir bu? Plan Bütçe
Komisyonunda bir aydır görüşülüyor.

Sayıştay Yasası’nda değişiklik yaptınız. Sayıştay Yasası’nın 25’inci maddesi şöyledir: “Sayıştay
Yasası’nda yapılacak değişiklikler dolayısıyla Sayıştay Genel Kurulunun görüşü alınır.” Alındı mı?
Sayın Başbakan, size 2’nci sorum: O kanun hükmünde kararnameyi çıkarırken Sayıştay Genel
Kuruluna sordunuz mu, sormadınız mı? Sormadıysanız, siz Sayıştayı da tanımıyorsunuz. Böyle devlet
mi olur? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı görüşülüyor burada çünkü bir çocuk doğduğu andan itibaren
vergi verir, doğduğu andan itibaren. Bulaşık yıkarsınız vergi ödersiniz, mama alırsınız vergi ödersiniz,
otobüse binersiniz vergi ödersiniz. Parlamentonun bütçe hakkı çok kutsal bir haktır, demokrasilerin
çıkış noktasıdır bu nokta. Siz bu noktada, kamu harcamalarını Meclis adına denetleyen kurumun
raporlarını getirmiyorsunuz. Böyle bir şeyi kabul etmeyiz.

Ve çok daha üzüldüğüm bir nokta değerli arkadaşlarım: Plan Bütçe Komisyonu Sözcümüz orada.
Bu arkadaşlar komisyon sözcülüğünü nasıl yapıyorlar merak ediyorum. Tartışma açıldı burada, usul
tartışması açıldı. Komisyon sözcüsünün verdiği yanıt şu: “Efendim, bu konu Plan Bütçe
Komisyonunda da itiraz konusu yapılmadı, gündeme gelmedi.” İnsaf arkadaşlar, insaf! Meclisin
huzurunda gerçek dışı konuşmak bir komisyon sözcüsüne yakışmaz. Tutanakları getirttim, bir
arkadaşımız, CHP’li milletvekili arkadaşımız “Bu raporlar gelmeden olmaz.” diyor,
“Görüşemezsiniz.” diyor.
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Sizin partinizden Komisyon Başkanının ifadesini okuyorum; ifade değil de açıklamalarını
okuyorum: “Evet, Genel Uygunluk Bildirimi; dışında bu yıl bize intikal etmesi gereken Dış Denetim
Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ve Mali İstatistikleri
Değerlendirme Raporu bize ulaşmamıştır. Bu, tamamıyla bize ulaşması gereken, mutlaka ulaşması
gereken raporlardır.” Ben söylemiyorum, Adalet ve Kalkınma Partisinin Değerli Plan ve Bütçe
Komisyonu Başkanı söylüyor bunu. “Mutlaka ulaşması gereken raporlardır.” diyor.

Şimdi, Sayın Başbakan, siz bu kürsüye gelin, o raporlar Sayıştaydan niye gelmedi, bize bir
açıklayın. Öyle, yasa çıkardık, kanun hükmünde kararnameydi… Bunlara karnımız tok. Gerçek nedir,
ben o gerçeği öğrenmek istiyorum. Yasa burada. Gelmesi gerekir; bütçeyle beraber gelmesi gerekir.
Bu yasa değişti mi? Değişmedi. O zaman gelecek, biz göreceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını
korumak için biz bunu görmek zorundayız. (CHP sıralarından alkışlar) Aksi hâlde, bu, meşru olmayan
bir tartışmadır, gayrimeşru bir tartışmadır o zaman bu.

Değerli arkadaşlarım, “1215 yılında Magna Carta’yla başlayan mücadele hâlâ devam ediyor.”
demiştim. Bu mücadeleyi, Parlamentoya gölge düşürmek isteyen yürütme organına karşı yapmak
zorundayız. Yürütme organı getirecek onları buraya. Biz Parlamentoda tartışırız, kabul ederiz,
reddederiz, o ayrı bir şey ama yasalara uyması gereken organ, arkamda oturan organdır.
Parlamentonun iradesine saygı duyması gereken organ, arkada oturan organdır. Ya bu yasama organı
hiçbir işlev yapmıyor ya da yürütme organı “Yasama organını ben takmam.” diyor. Bu anlayışı kabul
etmiyorum. Demokrasiyle bağdaşan bir anlayış değildir bu.

Değerli arkadaşlarım, bütçeye dönersek. Parlak tabloları hep gazetelerden okuruz. Özellikle,
iktidara destek veren televizyonlara baktığınız zaman olağanüstü pembe tablolar çizilir. Şimdi, ben size
Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli yürütme kurulu üyelerinin yani Bakanlar Kurulunun bir karnesini
çıkaracağım. Tarımı alalım: Sayın Başbakan, acaba siz Niğde’ye gittiğinizde patates üreticisinin derdini
sordunuz mu? 10 kuruşa düştü patates. Ne oldu bu böyle oldu? Siz, önce canlı hayvan, sonra kırmızı
et, sonra kurbanlık koyun, en sonda da Sayın Başbakan, siz saman ithal ettiniz. Acaba 21’inci yüzyılın
Türkiye’sinde nasıl oluyor da saman ithal eder noktaya geliyor Türkiye Cumhuriyeti? Herhâlde biz
bunu soracağız. 25 milyon doları niye ödediniz? Bizim meramız mı yok? Ne oldu bu tarıma?

Değerli arkadaşlarım, her şeyi ithal etmeye başladık. Bakınız, size bir örnek vereceğim: Hollanda
Konya’dan küçük, bir yılda tarım ürünü ihracatı 80 milyar dolar. Biz Hollanda’dan defalarca büyüğüz,
en fazla rakamımız 12 milyar dolar ve tarımı da öldürdük.

Bakın, Sayın Başbakan, 2002 yılında tarımda kullanılan arazi 24 milyon hektar, devri
iktidarınızda, 2012’de tarımda kullanılan arazi 20 milyon 500 bin hektar, 3,5 milyon hektar ekilmiyor.
İthalat var, niye ekilsin ki! Karneniz bozuk. Gidin herhangi bir çiftçiye sorun, besiciye sorun, Kars’a,
Ardahan’a gidin, Balıkesir’e, Burdur’a gidin sorun bakayım besiciye: “Durumun iyi mi kötü mü?”

İşsizlik: Değerli arkadaşlarım, Türkiye’nin en temel sorunlarından birisi işsizliktir. Unutmayın,
işsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. İşsizi olan evde huzur yoktur. Hiç düşünüyor musunuz acaba, bu,
kadına yönelik şiddet yüzde 1.400 niye arttı? İşsiz bir babanın akşam evine ekmek götürmediği ve o
dramı, o tabloyu yaşadığı bir aileyi düşünün bakalım, nasıl oluyor bu! İşsizlik sorununu çözecektiniz;
niye çözmediniz, elinizden tutan mı var? Siz yasa getirdiniz de biz karşı mı çıktık?

Bakınız, 2000 yılında işsizlik oranı yüzde 7, krizin olduğu dönem. Faizlerin gecelik yüzde 1.400-
1.500’lere çıktığı dönem yüzde 7; 2005 yüzde 10,6; 2008 11; 2009 14; 2010 11,9; 2011 9,8; şimdi
8,8. 2000, yılların bile çok ötesinde. Hani ekonomi büyüyordu! Hiç büyüyüp de işsizlik sorununu
çözemeyen bir ekonomi yok. Eğer büyüme köpüklü büyümeyse ayrı. Büyüme neyle olur, ona da
geleceğim size. İşsizlik nasıl çözülür, ona da geleceğim size.
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Değerli arkadaşlarım, on yıldır bu ülkede işsizlik kol geziyor, on yıldır. Sayın Başbakan işsizlik
sorununa mucize bir çözüm buldu, gerçekten. Önce okuduğuma inanamadım ama sonra dedim ki:
Sayın Başbakan söylemişse doğrudur. Önce Trakya’da söyledi, sonra Odalar ve Borsalar Birliğinde
söyledi. Bulduğu mucize çözüm şuydu: “Her işveren bir işsizi işe alsın, işsizlik sorunu çözülsün.”
Çözüldü mü? Çözülmedi. İşverenler aldı mı? Almadılar. Ekonominin kuralı nedir? İşveren verimlilik
bulursa işçi çalıştırır yasaklasanız bile. Başbakan söyledi, “Ben de işçi istihdam edeyim işsizlik
sorununu çözeyim…”

Sayın Başbakan, size kim bu öğüdü verdi ben gerçekten merak ediyorum. Onu da lütfedip burada
açıklarsanız son derece mutlu olurum.

İşsizin olduğu yerde ailelerde huzur olmaz, toplumda huzur olmaz. Değerli arkadaşlarım,
intiharlar artıyor. Niye artıyor acaba? Atama bekleyen öğretmenler var, bekliyorlar. Niye bekliyorlar
bunlar?

Değerli arkadaşlarım, gelelim bir başka önemli konuya. İşsizlikte de sınıfta kaldı bu Hükûmet.
Hızlı büyüme… Efendim, AKP iktidarı döneminde ekonomi o kadar hızlı büyümüş ki yetişmek
mümkün değil! Size örnek vereceğim: 1946-2002, büyüme oranı ortalama 5,2. İki dünya savaşı,
darbeler, moratoryumlar, 5 sente muhtaçlar; bütün o dönemleri alıyorum, 5,2. Sizin dönemi alıyorum,
bu Bakanlar Kurulunun dönemini alıyorum, o parlak tabloların çizildiği dönem, 2003-2012, büyüme
hızı 5,1; 1 puan gerisinde. Değerli arkadaşlarım, sakın ola ki, 5,1 büyüdük, biz bunu küçümsüyoruz
anlamına gelmesin, onun altını özenle çizeyim ama bir ülke gerçekten uluslararası arenada söz sahibi
olacaksa sizinle benzer ekonomilerle kıyaslarsınız siz onu. O zaman büyüyüp büyümediğinizi, o
zaman dünyada söz sahibi olup olmadığınızı biz kabul ederiz. Ona da baktım, yükselen piyasa
ekonomileri... 1980-2002 –uluslararası istatistikler bu kadarını, bu süreyi verdiği için aldık- 151
ülkenin ortalama büyümesi 3,7. 1980-2002, daha önceki hükûmet dönemi, 3,9. Daha önceki
hükûmetler dünya ortalamasının üstünde büyümüşler. Bu hükûmet dünya ortalamasının altında
büyümüş. Büyüme mucizemiz bu değerli arkadaşlar!

Gelelim bu dönemdeki rakiplerimize, yükselen ekonomilerdeki rakiplerimize bakalım: 2003-
2012 yılında, bizimle aynı kulvarda yürüyen ekonomilerdeki büyüme yüzde 6,6; bizde 5,1.
Diyecekler ki: “Ekonomik kriz var.” Hepsinde var, dünyada kriz varsa hepsini etkiliyor. Onlar 6,6
büyüyor, biz 5,1 büyüyoruz.

Değerli arkadaşlarım, bugün büyüme rakamları tekrar geldi, beklenenin çok altında. Verilen
bütün rakamlar bu yürütme kurulunun başarılı bir performans çizmediğini gösteriyor.

Değerli arkadaşlarım, büyüme yeterli değilse, işsizlik varsa bu vatandaş nasıl geçinecek?
2002’de doğan her çocuk 1.963 dolarla doğuyordu, borç… 1.963 dolar borçla doğuyordu. Sayın
Başbakan, sizin devri iktidarınızda doğan her çocuk 4.320 dolar borçla doğuyor. 4.320 dolar borçla
doğuyor. Vatandaşın kredi kartı borcu 16 kat arttı, 68 milyar lirayı buldu. 68 milyar lira kredi kartı
borcu var bu ülkede yaşayan vatandaşların. Sadece bu mu? Vatandaşların bankalardan çektikleri
tüketici kredisi borcu da var, o da 82 kat arttı, 187 milyar liraya ulaştı.

Siz ne yaptınız, Hükûmet önlem olarak ne yaptı? Ben size söyleyeyim: İcra dairelerinin sayısını
artırdı. Sayın Başbakan, buraya gelin lütfen, sizden önceki ve sizden sonraki icra daireleri sayısını
bir açıklayın. Niçin icra dairelerinin sayısını artırıyorsunuz? Vatandaş borcunu ödeyemiyor. Bakın,
değerli arkadaşlar, icra dairelerinin sayısını artırdınız, dosyalar adam boyunu aştı. Neden bu ülkede
huzursuzluk var, neden barış yok? İşte, temel nedeni budur.
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Size 2001’den söz edeyim, hani şu Başbakanlığın önünde yazar kasanın atıldığı, ekonomik krizin dibe
vurduğu dönem. O dönemde icra dairelerindeki dosya sayısı 9 milyon 400 bindi, o dönemde 9 milyon 400
bin icra dosyası sayısı vardı. Devri iktidarınızda 20 milyon 772 bine çıktı. Siz buna başarı mı diyorsunuz?
İcra dosyası sayısı artırmakta kimse elinize su dökemez, başarılısınız. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, bir ekonominin büyümesinin temel yolu vardır, bütün iktisat kitapları
böyle yazar: “Üretirseniz büyürsünüz.” Tüketim odaklı değil üretim odaklı büyüyeceksiniz siz.
Üreteceksiniz, hakça bölüşeceksiniz. Bunu yapmazsanız işsizliği çözemezsiniz. Bunu yapmazsanız
dünyada söz sahibi olamazsınız. Bunu yapmazsanız bu ülkede huzuru, barışı sağlayamazsınız.
Üreteceksiniz önce, üretimin önündeki bütün engelleri kaldıracaksınız siz.

7 kez mali af çıkardınız, 7 kez. Sayın Başbakana bir soru daha sormak isterim. Niçin 7 kez mali
af çıkardınız? Sebep neydi? Çünkü vatandaş devlete olan borcunu ödeyemiyor. Ve bir soru daha: O
mali afları çıkardınız, onları niçin şantaj unsuru olarak kullandınız? Düzgün vergisini ödeyen adama
tehdit yağdırdılar: “Beyanını artır yoksa hesaplarını inceleyeceğiz.” Eğer böyle birisine
rastlamadıysanız, Sayın Başbakan ben size yarın 15-20 kişiyi gönderebilirim. Devlet vatandaşına
şantaj yapmaz. Siz bürokrasi aracılığıyla yaptınız bu şantajı.

Değerli arkadaşlarım, nasıl üreteceksiniz? Maliyetleri düşürerek. Dünyanın en pahalı benzinini
kullanan ikinci ülkeyiz, ikinci ülkeyiz. Değerli arkadaşlarım, Meksikalı sanayici yüzde 48, Polonya
ve Macaristan’daki sanayici yüzde 33 avantajla başlıyor Türk sanayicisine göre. Elektrikte, Polonyalı
bizden, sanayicimizden yüzde 12 daha ucuz kullanıyor, Meksikalı yüzde 16, Macaristanlı yüzde 3
daha avantajlı.

Sayın Başbakanın ve ekibinin kullandığı çok klasikleşmiş bir cümle var: “Efendim, biz 2023’te
ilk 10’a gireceğiz.” Güzel, girerseniz mutlu oluruz. Kim mutlu olmaz? Ama Sayın Başbakana
sorayım: Sayın Başbakan, biz 1987 yılında 14’üncü büyük ekonomiydik -lütfen, bunu not alın-
14’üncü büyük ekonomiydik. Şimdi? 17’nci. Neden? Niye geriye gidiyoruz? Hani ekonomi çok
iyiydi? Ne söyledim: Rakiplerinizi de beraber siz kıyaslayacaksınız. 17… 3 ülke daha bizi geçse ilk
20’ye de giremeyeceğiz. Kimin döneminde geriledik? Devri iktidarınızın döneminde geriledik.

Değerli arkadaşlarım, bakınız, en sonunda, gerçekten de Hükûmetten takdir ettiğimiz sesler de
çıkmıyor değil; yiğidi öldür, hakkını ver. Bir Sayın Başbakan Yardımcısı 2 Aralıkta şunu söylüyor,
ekonomiden sorumlu bir Bakan arkadaşımız: “Türkiye'nin,ilk 10mevcut üretim ve ihracat yapısıyla
2023 hedeflerini yakalaması asla mümkün değildir.” Ben söylemiyorum. Ben söylesem, diyeceksiniz
ki: “Ana muhalefet partisi lideridir, muhalefet ediyor, bunu söylüyor.” Bunu söyleyen Kabinenizdeki
bakan ve doğruyu söylüyor. Bu politikayla, bu üretim politikasıyla siz yakalayamazsınız.

Başka bir şey daha, yine bir bakan, diyor ki: “Birçok konuda çok önemli adımlar attık ama eğitim
konusu, son on yılın muhasebesini yaptığımızda, arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlamadığımız bir alan.
Belki nicelik olarak, dershane sayısı, okul sayısı, İnternet erişimi sayılarına baktığımızda tamam ama
nitelik konusunda daha alacağımız uzunca bir mesafe var.

Değerli arkadaşlarım, doğrulara her zaman “doğru” dedik. Ekonomiyi bilimden ayırırsanız
sağlıklı bir sürecin içine girmezsiniz. Katma değeri yüksek olan ürünler üretmezsiniz ilk 10’a
giremezsiniz. Katma değeri yüksek ürünler üretmenin yolu bilime inanmaktır. Bilgisayara önem
vereceksiniz ama bilgi toplumuna geçeceksiniz, bilgi üretecek mekanizmaları devreye sokacaksınız,
teşvik politikanızı buna göre yapacaksınız. Bunu yapmazsanız, boşu boşuna “İlk 10’a gireceğiz.”
demeyin. Peki siz bunu yapıyor musunuz? Hayır.
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Değerli arkadaşlarım, neden “Hayır” diyorum? Bakınız, 2002’de toplam ihracatımız içinde
katma değeri yüksek olan ürünlerin tutarı, ihraç ettiğimiz ürünlerin tutarı yüzde 6,2; 2011’de 2,8’e
düşmüş. Eğer, siz kalkıp TÜBA’yı darmadağın ederseniz, “Bilim adamını ben seçeceğim.” derseniz,
bu olmaz, bu doğru olmaz.

Üniversiteleri hangi hâle getirdiniz? Konuşmayan üniversiteler… Ya, üniversite konuşmazsa
orası bilgi çıkarır mı, yaratır mı? Korku imparatorluğu kurdunuz. Üniversitede hocaların ensesinde
boza pişiriyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

Ve daha dramatik bir şey değerli arkadaşlarım, ithalatın yüzde 72’si ara malı, ithalatın yüzde
72’si ara malı. Oysa, ara malının Türkiye'de üretilmesi lazım. Çünkü, siz Türk lirasını şişirir, birileri
şişirir, doların değerini düşürürse ara malı ithalatı cazip hâle gelir, fabrikalar kapanır; geldiğimiz
nokta budur değerli arkadaşlarım.

Geliyorum bir başka konuya: Cari açık. Türkiye, 2011’de en yüksek cari açığı veren 2’nci büyük
ülke dünyada. 77 milyar dolar başkalarının cüzdanına gitti. Defalarca uyardık: “Bu ekonomi
politikası, bu cari açıkla sağlıklı bir zeminde yürümüyor.” dedik. “Siz muhalefet partisisiniz.” dediler.
Ekonomi şimdi soğutmaya alındı, düştü büyüme, cari açık düştü, zil takıp oynayacaklar. Hani cari
açık sorun değildi? Niye o zaman cari açık düştü diye seviniyorsunuz?

Değerli arkadaşlarım, bir ülke üretmeden tüketiyorsa cari açık verir. Neyle karşılıyoruz cari açık
tehlikesini, neyle gideriyoruz? Sıcak parayla. Dışarıdan sıcak para geliyor “Durumumuz iyi.” diyoruz.

Değerli arkadaşlarıma söyledim size bir hesap yaptırdım, onu bilginize sunacağım.
Londra’da oturan bir bankacı 2011’in Aralık ayında bir düğmeye basıp Türkiye’ye 1 milyon

dolar para gönderdiğinde, 15 Mayıs 2013 vadeli kamu kâğıdına yatırdığında, 30 Kasım 2012 tarihi
itibarıyla 1 milyon dolar, 1 milyon 208 bin 390 dolar oluyor. On bir ayda, dolar bazında yüzde 20,8
getirisi var. Hangi esnaf bunu kazanıyor? Diyeceksiniz ki: “Esnafta dolar mı olur?” Olur ya, bir
esnafımızda 100 dolar oldu. Nasıl bir ekonomi politikasıdır bu arkadaşlar?

Daha çarpıcı bir şey vereceğim: On yıllık borçlanma… Aynı bankacı Amerika’da on yıllık
borçlanma yapsaydı faiz yüzde 1,62’ydi; Almanya’da 1,37, İngiltere’de 1,79; bizde on bir ayda yüzde
20,8, dolar bazında getirisi var kamu kâğıdının.

Değerli arkadaşlarım, şimdi sormamız gerekiyor: Kriz nerede acaba? Nerede bu başarılı ekonomi
politikası?

Faiz ödemesi: Sayın Başbakan ne zaman bu kürsüye gelse bütçe görüşmelerinde, geriye doğru
makarayı sarar, başlar: Efendim, bizden önce gecelik faiz yüzde 1.500’dü, şöyleydi, böyleydi, böyle...
Doğru, yüksekti ama ben size tablonun gerçeğini sunacağım şimdi. 1979’dan 2003’e kadar, yirmi dört
yılda, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesinden ödenen faiz 135 milyar lira. Yirmi dört yılda 135 milyar lira
ödedik. Geliyorum, 2003-2011 dönemine. Ödediğimiz faiz -tabii diyeceksiniz ki “Yüzde 35’in altına
düşmüştür.” değil arkadaşlar- 450 milyar lira. Şimdi, Sayın Başbakana soruyorum: 450 milyar lirayı kimin
parasından ödediniz? Bu ülkenin fakir fukarasından, yoksulundan topladığınız paralarla ödediniz. Buna ne
denir? Tefeci ekonomisi denir. Kim kazanıyor? Londra’da oturanlar kazanıyor, bizim insanımız kazanmıyor.

Değerli arkadaşlarım, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına yatırsaydı ne olurdu? Onun da
hesabını yaptık. 2011’in Aralık ayında İMKB’ye 1 milyon dolar para gönderen… Bilgisayarın başına
oturmuş, tuşa basınca, pat, 1 milyon dolar gidiyor. Masa, sandalye, keyfî yerinde. 3 Aralık 2012’de
borsadan çıktığında 1 milyon dolar para 1 milyon 544 bin 866 dolar oluyor. On bir ayda yüzde 54,5,
mis gibi kâr. Hangi sanayici kazanır, hangi üretici kazanır, hangi çiftçi kazanır, hangi vatandaş kazanır,
Türkiye’de hangi vatandaş kazanır? Sıcak para spekülatörlerine buradan para gönderiyorsunuz.
Neden? Ekonomik kriz çıkmasın diye. Bedelini bu ülkenin insanları ödüyor.
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Bakın, aynı bankacı bu parayı Endonezya’ya yatırsaydı, 1 milyon doları, aynı sürede 66.533
dolar para kazanacaktı; Rusya’da yatırsaydı borsaya 93.678 dolar kazanacaktı, Kore’de yatırsaydı
234.638 dolar kazanacaktı. Türkiye’de 544.866 dolar kazanıyor. E, bu adamlar Türkiye’yi sevmesin
de kim sevsin! Sevecekler tabii Türkiye’yi. (CHP sıralarından alkışlar)

Efendim, bu yürütme organı diyor ki: “Merkez Bankasının rezervleri var, çok iyi durumdayız.”
Onu da aynaya tuttuk değerli arkadaşlarım. 2002’de, altın hariç Merkez Bankasının döviz rezervi
26,8 milyar dolar, 26,8 milyar dolar. Aynı dönemde kısa vadeli borç 16,4 milyar dolar. Yani her 100
liralık borca karşılık Merkez Bankasında 163 dolarınız var. İşiniz sağlam. 100 liralık kısa vadeli
borcunuz var, 163 dolarınız Merkez Bankasında bekliyor.

Şimdi, Eylül 2012. Kısa vadeli borç 99 milyar dolar, altın hariç rezerv 94 milyar dolar. Yani
rezerv kısa vadeli borçlarımızı karşılamıyor bile. Bir bilgiyi halka verirken, başbakanların görevi,
bakanların görevi artısı ve eksisiyle beraber vermektir. Bir bilançoyu düşünün, artısı da vardır, eksisi
de vardır. Bütçeyi görüşüyoruz, artısı da vardır, eksisi de vardır.

İthalatı hiç görmezler mübarekler! Sanki bu ülkede ithalat yok, ihracatı görürler. Niye halka
doğruları söylemiyoruz? Niye halka doğruları söylemekten kaçınıyoruz, korkuyoruz?

Değerli arkadaşlarım, geldiğimiz nokta nedir, biliyor musunuz? Bu Hükûmet, bu yürütme organı
gerçekten Türkiye'yi iyi yönetemiyor.

Bu ülkenin insanları hapishanelerde. 2002’de hapishanedeki kişi sayısını vereyim size, 59.429
kişi. Geldik 2012’ye, 125.100 kişi. Ekonomi iyiyse, işsizliği çözdüyseniz, durumunuz iyiyse, Allah
aşkına insanlar niye hapishaneye girer? Niye girer? Toplum cinnet mi geçiriyor? Gazetecileri hapse
attınız, bilim insanlarını hapse attınız, herkesi hapse attınız. 21’inci yüzyılın Türkiye’sinde toplama
kampları kurdunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

PERVİN BULDAN (Iğdır) – En çok da Kürtleri!

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, enerji politikası. Hükûmetin
bir enerji politikası var mı, ben cidden kuşkuluyum. Ekonomi politikası var mı? Hayır. Onu çok rahat
söyleyebiliyorum ama enerji politikası var mı, onu bilmiyorum. Enerji, bütün ülkeler için hayati bir
alandır. Bir insanın bedeninde dolaşan kan kadar önemlidir. Bütün savaşların merkezînde enerji
kavgaları yatar. İster Avrupa Birliğinin öncesini alın ister Orta Doğu’yu alın, enerji kavgaları vardır.
Türkiye, Allah’ın verdiği, gelip de yerleştiğimiz, olağanüstü bir jeopolitik ortamda, durumdayız. Bir
enerji terminali olabilir, geçişleri olabilir burası. Ne yaptık enerjide?

Sayın Başbakanım, size bir sorum daha var. Bu kürsüye gelip, Türkiye Cumhuriyeti’nin
Rusya’ya bağlı olduğu oranda, başka bir demokratik ülkenin bir başka ülkeye bu derece, bu oranda
bağlı olduğu ikinci bir ülkeyi bana açıklayın. Hangi ülke? 60-70 oranında bağımlı hâle geldik.
İhalesiz, özel bir yasa çıkardılar, nükleer santrali de oraya verdiler. Nükleer teknolojiyi
öğrenemeyeceğiz. Atıkların nasıl halledileceği, onu bile kimse bilmiyor. 13,5 sentten, nasıl oluyor bu?
Ve siz ne yaptınız Sayın Başbakan, siz ne yaptınız? Rusya’ya bir yılbaşı hindisi verdiniz armağan
olarak. Türkiye’nin, münhasır ekonomik bölgeden geçmek üzere Karadeniz’den, bizim münhasır
ekonomik bölgeden, Karadeniz’den Avrupa’ya doğal gaz transferine Rusya’ya izin verdiniz.
Rusya’nın yıllardır istediği şey. Niye verdiniz siz bu izni? Ne yaptınız biliyor musunuz? Nabucco’yu
çöpe attınız. Hangi gerekçeyle verdiniz? Yoksa, İstanbul’un doğal gaz tüketiminin sonuna mı
gelmiştik? Depolarda doğal gaz mı bitmişti? Apar topar, koşa koşa niye gittiniz Rusya’ya? Apar
topar, koşa koşa o anlaşmanın altına niye imza attınız? Bunu sormak hepimizin hakkıdır.
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Değerli arkadaşlarım, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arıyor.
Bu yürütme organı “Efendim, arayamazsınız, savaş nedeni olur, müdahale ederiz…” Her şeyi
söylediler. İçime sindiremediğim, Türkiye’ye yakıştıramadığım bir sözü duyduğum için de
utanıyorum. Bir Rum bakan çıktı, şunu söyledi: “Bunlar konuşurlar, hiçbir şey yapamazlar, biz
işimize bakalım.” Kimin dediği oldu? Onların dediği oldu. Gittiler, doğal gazı buldular. Biz ne yaptık?
Sayın Başbakan çıktı “Yapamazsınız.” dedi, astı, gürledi. Sonra? Kalubeladan kalma Piri Reis’i
gönderdik, müdahale edecekmiş sözde! O da yolda arıza yaptı, geri çekip getirdiler. Allah aşkına,
Türkiye Cumhuriyeti’ni bu hâle düşürmeye sizin hakkınız ve yetkiniz var mıdır, yok mudur? (CHP
sıralarından alkışlar)

Suriye’yle çatışıyoruz. Nasıl çatışıyoruz? Bir tarafın eline silahı veriyoruz “Git, kardeşini öldür.”
diyoruz, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyüklüğüne yakışır mı bu? Din eksenli dış politika yapıyoruz,
mezhep eksenli politika yapıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyüklüğüne yakışır mı bu? Sıfır sorun
yaratacaktık, sıfır sorun olacaktı komşularımızla; çok şükür, bütün komşularımızla kavgalıyız! Bir
düşman getirselerdi “Türkiye'nin başına bir bela açacağız.” deselerdi, herhâlde bütün komşularla bizi
savaşın eşiğine getirecek bir adam bulurlardı, onu da bu Hükûmet buldu! (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, bir düşünün. Enerji Bakanı Erbil’e gidecek, binmiş uçağına Erbil’e gidiyor.
Bir bakıyor ki Erbil değil, Kayseri’ye inmiş. Herhâlde, büyük bir ihtimalle şaşırıyordur, “Ya, biz
Kayseri’ye niye indik? Erbil’e gidecektik.” diye.

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanını bu hâle düşürmek… Parlamentoya şikâyet
ediyorum ben, yasama organına şikâyet ediyorum ben, denetim organına şikâyet ediyorum ben,
bütçesini de şikâyet ediyorum. Sizin hakkınız var mı? Böyle bir hakkınızın olmaması lazım. Türkiye
Cumhuriyeti’ni bu hâle sokamazsınız. Sicili bozuk bir yürütme organı bu ülkenin başına belalar açar.

Kuzey Irak’ta askerlerimizin başına çuval geçirildi, çuval geçirildi. Ne yaptı bu yürütme organı,
ne yaptı? Gazeteciler soruyorlar “Nota verecek misiniz?” diye. “Nota verecek misiniz?” diye
soruyorlar. “Ne notası? Müzik notasından mı söz ediyorsunuz?” diyor.

Evet, geldiğimiz nokta bu arkadaşlar. Herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken nokta bu.

Kürecik’e radar istasyonu kurduk. Halk ona “İsrail kalkanı” diyor. Niye kurduğumuz belli.
Sözde, İsrail’e karşılar. Allah aşkına, kapalı kapılar ardında İsrail’le yaptığınız pazarlıkları niye gelip
burada anlatmıyorsunuz? Niçin gelip anlatmıyorsunuz burada? Kürecik’e kurulan o kalkanın İsrail
kalkanı olduğunu bilmeyen mi var? NATO tesisiymiş! E, NATO yetkilileri diyorlar ki: “2014’e kadar
bizim bunu alma şansımız yok zaten.” NATO yetkilileri söylüyor ama siz halka doğruları
söylemeyeceksiniz.

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın söylediği bir laf daha var: “Türkiye NATO toprağıdır.”
dedi. Sayın Başbakan, bu kürsüye geleceksiniz, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından ve
Parlamentosundan özür dileyeceksiniz. Türkiye Cumhuriyetinin toprakları NATO’nun toprağı
değildir. (CHP sıralarından alkışlar)

Ekonomi demokrasiyle ve özgürlükle büyür. İş adamı, sanayici, esnaf, çiftçi, köylü, işçi, işsiz,
herkes demokrasiyi ve özgürlüğü ister. Demokrasi ve özgürlük içinde büyünür. Bu Parlamentoda 8
milletvekili tutuklu. Oturduk, konuştuk AKP yetkilileriyle Sayın Meclis Başkanının başkanlığında.
Benim bildiğim kadarıyla söz namustur arkadaşlar, verilen bir söz tutulur.

– 360 –

DİLEK 200–203

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012 O: 1



Bu, karşılıklı imzaladığımız protokolün metnidir. (AK PARTİ sıralarından “Ne yazıyor?” sesleri)
Ne yazıyor? Ne yazıyor, onu okuyayım: “Halkın egemenliği Türkiye Büyük Millet Meclisi
aracılığıyla hayata geçirilir. Bu çerçevede, tüm siyasi partilerin ve milletvekillerinin milletimizin
kendilerine verdiği bu onurlu görevi yerine getirmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisinde olmaları
gerektiğine inanıyoruz.” Güzel. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) “Bu
inançla Anayasa dâhil tüm mevzuatın hukukun üstünlüğü çerçevesinde ve kuvvetler ayrılığı ilkesi
dikkate alınarak özgürlükleri genişletici bir anlayışla yorumlanması ve uygulanması gerektiğine
inanıyoruz.” Daha ne desin? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET YENİ (Samsun) – Ne var bunda?
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan Pınarhisar

Cezaevine giderken “Adalet istiyorum.” diyordu. Toplumun büyük bir kesimi belki bunu duymadı
ama biz duyduk. Kendisi seçimlere giremedi, yasal engeli vardı, cezaevine konuldu. Doğru muydu?
Hayır. Parlamentoda ilk seçimde yüzde 34 oy alındı. Biz ne dedik? “Bir siyasal partinin yüzde 34 oy
alması hâlinde, hatta yüzde 5 de alsa onun liderinin hapiste olması, ona siyasal yasak getirilmesi doğru
değildir.” dedik. Yasayı değiştirdik, Anayasa’yı değiştirdik, Başbakan olarak geldi, koltuğuna oturdu.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Kapatma davasında ne yaptınız?
BAŞKAN – Lütfen, arkadaşlar, lütfen...
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu 8 milletvekilinin

seçimlere girme yasağı yoktu, Başbakanın vardı. Seçimlere girdiler, Yüksek Seçim Kurulu onayladı,
“Milletvekili olabilirsiniz.” dedi. Karar Başbakanlığa gitti, Resmî Gazete’de yayınlandı. Bu
demokrasi ayıbını bu Parlamentonun gidermesi lazım. Bu doğru değildir. Milletvekili tutuklu olmaz,
yasama görevini yapar. Sakın ola ki, biz “Davalar devam etmesin.” demiyoruz. Davalar devam eder,
gider ifadesini verir, savunmasını yapar, bir sorunumuz yok ama mahkûm edilmemişlerdir.
Dolayısıyla, gelip yasama organında görevlerini yapmaları lazım.

Bir başka önemli şey: Parasız eğitim isteyenlerin hapse atıldığı bir ülkedeyiz. Sayın Başbakana
bir soru daha sormak isterim: Yurt dışına gittiniz, gitmediğiniz ülke kalmadı; lütfedip, gittiğiniz
yerlerde sayın başbakanlara, devlet bakanlarına şunu sorabilir misiniz acaba: “Sizin ülkenizde henüz
daha basılmamış kitaba bir yargı kararıyla yasak getirilirse siz ne düşünüyorsunuz acaba? Biz bunu
getirdik ve bizde demokrasi var.” Bir söyleyin bakalım size ne diyecekler. Basılmamış kitaptan söz
ediyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı, adı üstünde “bayram”, miting değil. Adı üstünde “bayram.”
Bayram kutlamak için izin istenmez, çünkü bayramın yasası var, “Kutlanacak.” diyor. Vay efendim,
siz misiniz bayram kutlayan! Biber gaza müracaat.

Değerli arkadaşlarım, bu demokrasi olmaz, böyle demokrasi olmaz. Demokrasilerde özgürlük vardır,
düşünce özgürlüğü vardır. Birisine vurduk mu, birisini dövdük mü, cam çerçeve kırıldı mı? Hayır. Neden
engel olursunuz cumhuriyet kutlamalarına? “Efendim, resmî tören yapıyoruz, oraya gelin.”

E, vatandaş orada kutlamak istiyor, illa resmî törene gelmek zorunda mı? Bir dönem resmî
törenlerden şikâyet edeceksiniz “Nedir bu?” diyorsunuz, “Sovyet usulüymüş gibi yapıyorsunuz.”
E, halk da kutluyor şimdi. “Vay sen misin kutlayan!” “Polis görevini yapmadı.” diyor Sayın
Başbakan. Yani orada adam öldürmedi, adam dövmedi, kaşını gözünü yarmadı. “Polis görevini
yapmadı.” Polis, bu ülkenin polisidir, hepimizin polisidir, onlar bizim kardeşlerimizdir, onlar
görevlerini bilirler nasıl yapacaklarını. Birisinin burnu kanamamışsa oradaki polislerin
sağduyusundan kanamamıştır, eğer sizi dinleselerdi orada kan gövdeyi götürmüştü.
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Değerli arkadaşlarım, herkesin vicdanına kelepçe takıldı âdeta, böyle şey olmaz. Uludere’de 34
yurttaşımız öldürüldü. Fail? Belli değil. Ben size söyleyeyim faili: Uludere’nin sorumlusu, arkamızda
oturanlardır. (CHP sıralarından alkışlar) Diyeceksiniz “Neden?” Sınır ötesi operasyon yapma yetkisi
Parlamentoya ait, yüce Meclise ait. Meclis yetkiyi kime verdi? Yürütme organına. “Siz, sınır ötesi
operasyon yapabilirsiniz.” dedi.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Siz de “Evet.” dediniz.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Onlar da gittiler, 34 tane vatandaşımızı imha ettiler.
Şimdi arıyoruz fail kim diye, kapatmaya çalışıyoruz. Bunu kapatıyoruz ama dönüyoruz, 1930’larda
Mustafa Muğlalı’dan bahsediyoruz. Ya bu kadar komik bir durum olur mu? Ben doğmadan önceki
olay dolayısıyla beni yargılayacaksın; sen iktidardasın, gidiyorsun 34 tane vatandaşı katlediyorsun,
hesabını sormayacak kimse. (CHP sıralarından alkışlar)

Bu Hükûmet, saydam bir hükûmet değildir. Bu Hükûmet, halka hizmet eden bir hükûmet
değildir. Bu Hükûmet, halkına hesap veren bir hükûmet değildir. Bu Hükûmet, Parlamentoya hesap
veren bir hükûmet değildir. Bu Hükûmet, yürütme organı olarak bütün Türkiye’ye baskı uygulayan
hükûmettir.

Gazeteciler konuşamıyor. 76 gazetecinin hapiste olduğu başka bir ülke yoktur. (CHP sıralarından
alkışlar) İran’ı ve Çin’i bile geçtik. Neymiş? Onlar teröristmiş. E, ne olacak, teröristlikle suçlarsanız
öyle içeri alacaksınız zaten. Yazı yazan adama ne zamandan beri terörist diyoruz, düşünce açıklayan
insana ne zamandan beri terörist diyoruz?

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Çoktan…

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Bu bizim demokrasi anlayışımızla bağdaşıyor mu?
Bir insanın söylediğini kabul ederiz veya etmeyiz ama onun düşüncesidir.

Saygıdeğer milletvekilleri, şunu unutmayın: Dünyanın düz olduğunu iddia eden binlerce kişi,
dünyanın düz olduğunu iddia eden milyarlarca kişi vardı ama bir kişi çıktı “Dünya yuvarlaktır.” dedi.
Onu engizisyon mahkemesinde yargıladılar, “Sen nasıl dünya yuvarlaktır dersin?” Geldiğimiz nokta
nedir? Bütün dünya artık dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor, hiç kimse dünyanın düz olduğunu
iddia etmiyor.

Düşünce özgürlüğü budur işte arkadaşlar. Düşünce özgürlüğü hayatı sorgulamaktır, dünyayı
sorgulamaktır, çevreyi sorgulamaktır, iktidarları sorgulamaktır düşünce özgürlüğü. “İktidarın her
dediği doğrudur.” dediğiniz andan itibaren orada özgürlük alanını bitiriyorsunuz demektir. Farklı bir
şey giriyor orada devreye. Onun için Parlamentodan istirhamım, o Sayıştay raporları gelmeden kesin
hesap raporu görüşülemez; yasası, tasarısı görüşülemez. Buraya gelmeli o rapor. Niye gelmiyor bu
raporlar? “Efendim, yasayı değiştirdik, eski yasaya göre hazırlanmış.” Ya, hazırlansın, ne fark eder?
O tarihte, o yasa yürürlükteydi. Zaten, yasa da o tarihteki olay dolayısıyla hazırlanan bir yasa, 2011
kesin hesabı. Gelse ne olacak? Bizim bilmediğimiz ama Hükûmetin çok iyi bildiği bir şeyler var.
Ama biz onları bulacağız, onları kamuoyuna açıklayacağız.

Değerli arkadaşlarım, bakınız, yürütme organı ve Sayın Başbakan defalarca ama defalarca sivil
idareden bahsetti, darbelerden şikâyet etti. Şimdi ben Sayın Başbakana soruyorum: Sayın Başbakan,
12 Eylül darbe hukukunu değiştirmeye var mısın? “Hayır, ben yokum.” diyor. Varsan, gel bak, 135
kişilik, Türkiye Büyük Millet Meclisinde CHP Grubu burada, tamamını değiştirelim, tamamını
değiştirelim. (CHP sıralarından alkışlar) Ama siz darbe hukukunun arkasına saklanıp “Hayır efendim,
önce Anayasa’yı değiştirelim.” Diğerini de değiştirelim, oturduk Anayasa’yı değiştirmek için. Yüzde
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10 barajını… Yani Kenan Evren’in yani o dönemin paşasının getirdiği yasanın arkasına niye
saklanıyorsun? Siyasi Partiler Yasası’nın arkasına niye saklanıyorsun? (CHP sıralarından alkışlar)
Demokrasi budur işte arkadaşlar. Darbeye karşıysan sonuna kadar karşı olacaksın, darbe hukukuna
sonuna kadar karşı çıkacaksın. Hem darbe hukukunun arkasına saklanacaksın “Ben darbeye
karşıyım.” diyeceksin. Darbeye karşı olan Başbakan, kendisine muhtıra veren paşaya üstün hizmet
ödülü vermez, kimse kusura bakmasın. (CHP sıralarından alkışlar) Sana muhtıra verecekler, sen de
oturacaksın, Bakanlar Kurulundan karar alacaksın, “Sana üstün hizmet madalyası veriyorum.”
diyeceksin, bir de altına kurşun geçirmez zırhlı araç alacaksın. Neymiş? Beyefendi darbeye karşıymış.
Sevsinler böyle darbeye karşı olanı! (CHP sıralarından alkışlar) Böyle darbeye karşı mı olunur?

Değerli arkadaşlarım, bu bütçe ne getiriyor? Bu bütçe halka bir şey vermiyor arkadaşlar. Az
önce size Londra örneğini vermiştim, ödenen faizleri vermiştim, bu bütçe onlar için. Fakir fukaradan,
garip gurebadan toplanan paralarla oralara kaynak transferi sağlayan bir bütçe bu bütçe. Çünkü sıcak
paranın diyetini ödemek üzere bu bütçeler getiriliyor buraya.

Değerli arkadaşlarım, bu iktidar döneminde, şu organ döneminde mazota yüzde 208 zam yapıldı,
dolmuş ücretine yüzde 183 zam yapıldı, kuru soğana yüzde 134, çaya –ki ülkede çay var- yüzde 139.
Kaçak çayları da sormuyorum artık, ona ne yaptı? Zam yaptı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapandı)
BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, ek süre veriyorum, lütfen tamamlayınız konuşmanızı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Tamam efendim, bitiriyorum.
Pek çok şeye zam yapıldı; hep yüzde 200, yüzde 100, yüzde 180, yüzde 190. Memura gelince

4+4. Niçin, niçin? Emekliye gelince 3+3. Dolmuş ücreti yüzde 183. Siz hiçbir siyasal iktidarın
emeklilere “Millî gelir artışından size pay vermeyeceğim.” diye yasa çıkardığını duydunuz mu? Evet,
bu Parlamento kabul etti, sizlerin oylarıyla kabul edildi, emekliler ikinci sınıf yurttaş sayıldı, “Sizlere
millî gelir artışından pay vermiyoruz.” dendi. Bu, bire bir demokrasi ayıbıdır. O emekli geçinemiyor,
esnaf geçinemiyor; emekli o, geçinemiyor, işine devam edecek. Sen misin işine devam eden! “Yüzde
15 senin maaşından kesiyorum…” Niye kesiyorsunuz? Siz hiç çalışan insanın cezalandırıldığı bir
ülke gördünüz mü? Türkiye Cumhuriyeti, çalışan insanın cezalandırıldığı ülke, ödüllendirilmesi
gerekirken cezalandırıldığı bir ülke.

Değerli arkadaşlarım, sosyal güvenlik destek primini, hani bu yüzde 15 kesintiyi ilk yasada
yüzde 35 yapmışlardı. Sayın Başbakan kızıyor ya “Siz hep Anayasa Mahkemesine gidersiniz.” diye;
gittik Anayasa Mahkemesine, iptal etti. 35’i 15’e düşürdüler. Oturun kalkın Cumhuriyet Halk
Partisine dua edin, yoksa o emeklinin durumu çok daha kötü olacaktı. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, bir bütçenin Parlamentoda objektif tartışılması lazım, bir bütçenin bütçe
hakkı nedeniyle Parlamentonun yürütme organını sorgulaması lazım, iktidar-muhalefet ayrımı
yapmadan, artılar ve eksilerin söylenmesi lazım. Bütçe hakkı yasama hakkıdır, Parlamentonun hakkıdır,
yürütme organının değil. Hakkınızı kullanacaksınız, hakkımızı kullanacağız ve yürütme organını
sorgulayacağız. Neden işsizlik var? Neden yoksulluk var? ”’3Y’yle mücadele edeceğiz.” dediler, “3Z”
çıktı ortaya; “zam”, “zulüm” ve “zindan.” Nasıl oluyor bu arkadaşlar? (CHP sıralarından alkışlar)

Yüce Parlamentoyu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından ayakta alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu.
Birleşime 19.15’e kadar ara veriyorum.

Kapanma Saati:18.35
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 19.15

BAŞKAN: Cemil ÇİÇEK
KÂTİP ÜYELER: Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36’ncı Birleşiminin İkinci
Oturumunu açıyorum.

2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap
Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Şimdi söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundadır.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına ilk konuşmacı Sayın Lütfi Elvan, Karaman Milletvekili.

Buyurun Sayın Elvan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Zannediyorum, eşit paylaştıysanız süreniz otuz dakika.

AK PARTİ GRUBU ADINA LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Evet.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerine
AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Başta Maliye Bakanımız olmak üzere, bütçe hazırlık çalışmalarını yürüten Maliye Bakanlığı
bürokratlarına, bakanlıklarımızın bürokratlarına, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimize çok teşekkür
etmek istiyorum ve değerli arkadaşlar, müsaade ederseniz, konuşmama geçmeden önce Sayıştayla
ilgili bir açıklama da yapmak istiyorum.

Burada konuşuldu, Meclis Başkanımız gerekenleri de söyledi, bir karar verildi ve
çalışmalarımıza başladık ama şunu ifade edeyim: Hükûmetin bu konuda görevi nedir, buna bakmamız
lazım. Hükûmetin görevi bütçe kanun tasarısını ve kesin hesap kanun tasarısını Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunmaktır. Bunun dışında hükûmetin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle, yani
bu olayı hükûmetle ilişkilendirmek son derece yanlıştır.

İkinci husus: Biliyorsunuz, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2005 yılında yürürlüğe
girdi. 2010 yılında Sayıştay Kanunu’nu çıkardık ve 2012 yılında da Sayıştay Kanunu’nda bir
değişiklik yapıldı, bu raporların değerlendirme usul ve esasları değiştirildi. Yerindelik ilkesine açıklık
kazandırıldı ve bu usul ve esasların nasıl ve ne şekilde olacağı açıklandı.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Denetimden kaçtı.

LÜTFİ ELVAN (Devamla) – Şimdi, buradaki temel problem, aslında teknik bir problem çünkü
Temmuz 2012 tarihinde, 4 Temmuzda Sayıştay Kanunu’nda değişiklik yapılıyor; raporlar
hazırlanıyor, 2012 yılına ait raporlar hazırlanıyor ama bu raporların değerlendirme usul ve esaslarına
ait yönetmeliğin çıkarılması ve bunların değerlendirme süreçleri farklı olması nedeniyle Rapor
Değerlendirme Kurulu tarafından bu raporların en son çıkan yasa değişikliğine uygun olmadığı
belirtiliyor. Sayıştay Başkanlığı bu konuda çalışmalarını yürütüyor ve inanıyorum ki önümüzdeki
yıldan itibaren bu raporlar bir bütün olarak gelecek ve Meclisimiz de bu raporları değerlendirecek.
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Değerli arkadaşlar, burada, özellikle büyümeye yönelik, gelişmekte olan ülkelerin büyümesine
yönelik ve bütçelerin performansına yönelik önemli açıklamalar yapıldı. Türkiye’nin mevcut
durumunu değerlendirmek; ekonomik açıdan, sosyal açıdan biz neydik, ne hâle geldik? Peki,
dünyadaki durum nedir, kriz nedir? Dünyadaki krizin Türkiye’ye yansımaları nasıl ve ne şekilde
olmuştur? Bunları bir bütün olarak değerlendirebilmek için, müsaade ederseniz, dünyadaki son elli
yılda nasıl bir ekonomik ve sosyal değişim oluyor, bunun üzerinde durmak istiyorum.

1950-80 dönemine baktığımızda gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerden çok daha hızlı bir
şekilde büyüdüğünü görüyoruz ki gelişmiş ülkelerin dünya ortalama büyümesinden 2 katı daha fazla
bir büyüme performansı gösterdiğini görüyoruz. 1980-90 döneminde ise gelişmiş ülkeler ve
gelişmekte olan ülkeler aşağı yukarı aynı büyüme hızına sahipler. 1990 yılından itibaren gelişmekte
olan ülkelerin büyüme hızı gelişmiş ülkelerin büyüme hızını geçiyor ki son on yılda gelişmekte olan
ülkelerin büyüme hızı gelişmiş ülkelerin büyüme hızından aşağı yukarı 4 kat daha fazladır değerli
arkadaşlar. Yine bu süreçte bir değerlendirme yapmak istersek, özellikle Çin ve Hindistan’ın
gelişmekte olan ülkeler olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Aslında, Çin ve Hindistan, gelişmekte
olan ülkelerin bir bütün olarak değerlendirilmesini mümkün kılmıyor. Neden kılmıyor? Çünkü
gelişmekte olan ülkelerin o büyüme rakamlarına baktığınızda, Çin ve Hindistan’ı çıkarırsanız, çok
farklı bir büyüme resmiyle karşı karşıya kalırsınız. Dünya büyümesinin aşağı yukarı üçte 1’ini Çin
ve Hindistan karşılıyor değerli arkadaşlar, üçte 1’ini ve projeksiyonlara baktığımızda, bugün Çin ve
Hindistan yüzde 25’lik bir hasılaya sahip. 2060 yılında dünya ekonomisinin aşağı yukarı yüzde
50’sine yakınını Çin ve Hindistan elde edecek.

Peki, Amerika Birleşik Devletleri ve avro bölgesi ne durumda? Buna baktığımızda da yine çok
farklı bir resimle karşı karşıya kalıyoruz. Nedir o? Bugün aşağı yukarı yüzde 40 mertebesinde dünya
ekonomisine sahip olan avro bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 2060 yılında yüzde 25’ler
seviyesine düşeceği ifade ediliyor OECD tarafından, tamamıyla OECD’nin tahminleri. Yine, Çin ve
Hindistan bu yıl itibarıyla avro bölgesinin hasılasını geçmiş durumda.

Şimdi, özet olarak değerlendirmek gerekirse, dünya ekonomisinde ağırlık merkezî artık Batı’dan
Doğu’ya doğru kaymaktadır. İkinci önemli bir husus: Gelişmiş olan ülkelerin yavaş yavaş
ekonomilerinin küçülmeye başladığını görüyoruz. Aslında, demokrasi, özgürlük, insan hak ve
hürriyetleri gibi, alanında imaj kaybına uğrayan Batı, bugün reform yapamamakta, yeni değerler
üretememekte ve geçmişte kendisinin üretmiş olduğu değerlere de sahip çıkmamaktadır.

Dünyadaki küresel krize baktığımızda da değerli arkadaşlar, özellikle gelişmiş ülkelerin kamu
borçlarındaki yüksek artışı görüyoruz, yüksek bütçe açıklarını görüyoruz, düşük büyümeyi görüyoruz,
yüksek işsizliği görüyoruz ve jeopolitik risklerle emtia fiyatlarındaki dalgalanmaları görüyoruz.

Peki, bu kriz ne kadar devam edecek? Büyük buhran yedi yıl devam etmiş. İşte, ekonomistler,
değişik uluslararası kuruluşlar 2018’de bu krizin sona ereceğini söylüyorlar ama bu krizin ne zaman
sona ereceği konusunda net bir fikir söylemek bugün için mümkün değil çünkü belirsizlik her geçen
gün artıyor ve dikkat ederseniz, uluslararası kuruluşlar sık sık büyüme rakamlarını, ekonomik
göstergeleri revize etmeye başladılar ve aşağı doğru revize ediyorlar. Dolayısıyla krizin ne zaman
sona ereceği konusundaki tereddütler hâlen devam etmektedir.

Kriz ortamında Türkiye’nin durumu nedir? Evet, krizin hâlâ devam etmesine ve belirsizliklerin
hâlâ sürmesine rağmen Türkiye ekonomisi güçlü bir performans göstermeye devam ediyor. İkinci
önemli husus, Hükûmetimizin kriz öncesinde ve kriz sonrasında almış olduğu önlemlerle krizden en
az etkilenen ülke oluşumuzdur.
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Üçüncü önemli husus ise Türkiye, sağlam makroekonomik temelleriyle, gerçekten dış şoklara
karşı oldukça dirençli bir konuma sahiptir ve bundan sonra da sahip olmaya devam edecektir. Neden
devam edecektir? Çünkü istihdam yaratan bir büyüme performansıyla, gerçekten mali disiplini elden
bırakmayan bir yaklaşımla, sağlıklı bir bankacılık sektörüyle artık risklere karşı güçlü bir koruma
alanına sahiptir Türkiye.

Türkiye ekonomisinin başarıyla gerçekleştirdiği gelişim ve dönüşüm, aslında, bizim iktidara
geldiğimiz ilk yıllarla kıyaslarsak, finansal ağırlıklı ekonomik programlardan, toplumun gelişmesini
amaçlayan, üretimin altyapısını güçlendirmeye çalışan programlara geçtiğimizi görürsünüz. Yine,
Türkiye, ihtiyatlı para ve maliye politikaları, kararlılıkla gerçekleştirilen yapısal reformların
sayesinde, başta avro bölgesi olmak üzere, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden kendisini
ayrıştırmayı başarmıştır. Reformların hayata geçirilmesinde gösterilen başarılı performans ve
oluşturulan istikrar, Türkiye’ye yönelik risk algılamalarını ve yatırımcı güvenini iyileştirmiştir.
Türkiye, bu süreçte, bankacılık sistemine para aktarmayan yegâne OECD üyesi ülke olmuştur değerli
arkadaşlar.

Müsaade ederseniz, şimdi, büyümeye yönelik bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum.

Evet, Türkiye, son 10 yılda yüzde 5’in biraz üzerinde bir büyüme performansı gösterdi. Gelişmiş
ülkelerin büyüme performansına baktığımızda, Türkiye’nin, aşağı yukarı 3 katından fazla bir hızda
büyüdüğünü görüyoruz; gelişmiş ülkelerden 3 kat daha fazla bir büyüme performansına sahip. Burada
kıyaslamalar yapılırken, gelişmekte olan ülkelerin büyüme performansı ve Türkiye’nin büyüme
performansı kıyaslanmaya çalışıldı. Eğer siz Çin ve Hindistan’ı çıkarırsanız, gelişmekte olan ülkelerin
büyüme performansının Türkiye’nin büyüme performansının oldukça altında olduğunu görürsünüz.
Ve bu ülkelerle bir değerlendirme yapmanın da hiç de sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Neden
düşünüyorum? Bu ülkelerin birçoğunda sosyal güvenlik sistemi yok, temel hak ve hürriyetler yok,
demokrasi yok; bir ekmeğe muhtaç insanlar var, evsiz insanlar var. Siz bu ülkelerle Avrupa Birliği
müktesebatına aşağı yukarı yüzde 80-90 seviyesine uyum sağlamış bir ülkeyi kıyaslamaya
kalkıyorsunuz. Dolayısıyla, bu ülkelerle Türkiye’nin kıyaslanmasının çok doğru olduğunu
düşünmüyorum. Çin ve Hindistan’ı çıkardığınızda, 2010 ve 2011 döneminde Türkiye’nin
performansına baktığımızda, yüzde 8,8 büyüyen Türkiye karşısında gelişmekte olan ülkeler sadece
yüzde 5’lik bir büyüme performansı göstermişlerdir.

Bir başka önemli husus, Türkiye’nin gelişmiş ülkelere yakınsaması, hem ekonomik açıdan hem
de sosyal açıdan. Bakın, size bir örnek vermek istiyorum: 2002 yılında kişi başına düşen millî
gelirimiz avro bölgesinin yüzde 37,5’iyken, bugün bu oran yüzde 52’ye yükselmiştir yani şu anda biz,
kişi başına gelir açısından avro bölgesinin yüzde 52’sine ulaşmış bir topluma sahibiz. Bu, 2002’de
yüzde 37 mertebesindeydi. Amerika Birleşik Devletleri’yle kıyaslarsanız, yüzde 23 seviyesinden
yüzde 32 seviyesine çıktığımızı görürüz. Dolayısıyla biz gelişmiş ülkelerle olan mesafemizi hızla
kapatıyoruz değerli arkadaşlar.

Evet, Türkiye önemli gelişmeler sağladı, AK PARTİ Hükûmeti önemli gelişmeler sağladı, ancak
bunlar kolay olmadı. Burada önemli bir hususun da altını çizmek istiyorum. AK PARTİ’nin, iktidara
geldiği günden bugüne kadar, bazen darbe teşebbüsleri, bazen muhtıralarla, bazen de farklı
yöntemlerle önü kesilmek istendi. Aslında milletimizin önü kesilmek istendi. Yaşlanan ve yürüme
moduna giren gelişmiş Batı ülkelerine karşılık, koşmaya başlayan, genç ve dinamik ülkemizin önü
bu manada kesilmeye çalışılmıştır.
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Türkiye, bazı ülkeler gibi, gelir dağılımını bozan, bölgeler arası gelişmişlik farkını artıran, temel
insan haklarını baskı altında tutarak emeği istismar eden bir yaklaşımla değil; özgürlük alanını
genişleterek, yasakları kaldırarak, daha güçlü demokratik bir ortam oluşturarak büyümüştür. Hiçbir
vatandaşımız özgürlükleriyle ekonomik durumları arasında bir tercih yapma ikilemine sokulmamıştır.
Ülkemizde, son on yılda, halkımızın refah düzeyinin yükseltilmesi, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası
için, kalıcı, dengeli, sürdürülebilir bir büyüme politikası izlenmiştir. Ülkemizin önü darbe girişimleri
ve muhtıralarla kesilmeye çalışılmasına rağmen Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.

Türkiye, dünyadaki ekonomik ve toplumsal değişimi çok iyi algılayan, küreselleşmeyi fırsata
çeviren, değişime ayak uyduran ülkelerin başında gelmektedir. Bu başarının temelinde, değerli
arkadaşlar, bu başarının temelinde, planlı, programlı iş yapma anlayışı vardır. Yine, bu başarının
temelinde, neyi, nasıl, ne zaman yapacağını bilen bir iktidar anlayışı vardır. Yine, bu başarının
temelinde, ekonomik ve sosyal unsurları demokrasi şemsiyesi altında bir bütün olarak değerlendiren,
insan odaklı bir yaklaşım vardır. Tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız bu ortak hedefe kilitlenmiştir.
Yol haritamız, uzun vadeli hedeflerimizden Orta Vadeli Program’ımıza, sektörel stratejilerimizden
bunlara yönelik planlarımıza kadar, ayrıntılı olarak ortaya konmuştur. Bu yaklaşım içinde, değerli
arkadaşlar, bir yandan yüksek ve sürdürülebilir bir büyümeyi başardık, diğer yandan da enflasyonu
tek haneli rakamlara düşürdük.

Kamu tasarruflarına gelince -burada, bugün gündeme geldi- aslında şunu ifade etmem gerekiyor:
AK PARTİ iktidarları öncesi, kamu ürettiğinden daha çok tüketiyordu, az üretip çok tüketiyordu
ancak AK PARTİ iktidarı ile birlikte, kamu az tüketip çok üretmeye başladı. Dolayısıyla kamu bir
anlamda disipline edildi. Bu rakamlar verildi Sayın Bakanımız tarafından: 2002 yılında kamu
tasarrufunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde eksi 4,8 yani siz ürettiğinizden fazla
tüketiyorsunuz; bizim dönemimizde daha üst rakamlara, artı rakamlara ulaştı. Kamu açıkları ve kamu
borç yükü önemli ölçüde azaltıldı. Kamu açıkları ve kamu borç yükü azaltılırken bir yandan da borç
stokunun vade, faiz ve kur kompozisyonu iyileştirilmiş, borç stokunun sürdürülebilirliğiyle ilgili
endişeler tamamıyla ortadan kaldırılmıştır.

İstihdama gelince, değerli arkadaşlar, son sekiz yılda 5 milyonun üzerinde istihdam sağlandı.
Burada, Uluslararası Çalışma Örgütünün bir ifadesini kullanıyorum, Uluslararası Çalışma Örgütü
diyor ki: “Bu kriz döneminde işsizliği en hızlı düşüren ülke Türkiye olmuştur.” Bu, Uluslararası
Çalışma Örgütünün ifadesi.

Burada, istihdam öncelikli politika çerçevesinde, değerli arkadaşlar, kamu çalışma programları,
mesleki eğitim, girişimcilik danışmanlığı, sosyal güvenlik primi desteği, aktif iş gücü programları gibi
birçok program uygulamaya konulmuştur. Sadece aktif iş gücü programlarına yönelik size bir örnek
vermek istiyorum değerli arkadaşlar: 2012 yılında, şu anda, ocak-ekim itibarıyla 424 bin kişiye
mesleki eğitim verilmiştir, 424 bin kişiye. 2002 yılında bu rakam sadece 1.497 idi. İşte, istihdamın
artmasındaki sırlardan bir tanesi bu, mesleki eğitim programları.

Gelir dağılımı konusu yine gündeme geldi. Gelir dağılımına baktığımızda da aslında belirtilenin
tam aksine, Türkiye'nin gelir dağılımını iyileştirdiğini görüyoruz. OECD şunu ifade ediyor, diyor ki
OECD: “Türkiye, gelir dağılımını en hızlı iyileştiren ülke olmuştur.” Gini katsayısını 0,44’ten 0,38’e
indirmiştir. Katsayının düşmesi, bir anlamda gelir dağılımının iyileştiği anlamına geliyor. Bunu nasıl
sağladık? Özellikle sosyal harcamalardaki yüksek artışımız ve Hükûmetimizin istihdam artırıcı
politikaları, beraberinde de gelir dağılımında ciddi bir iyileşmeyi getirdi.
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Burada, özellikle Sayın Eş Başkan tarafından, BDP Eş Başkanı tarafından bölgeler arası
gelişmişlik farklarının önemli ölçüde arttığı ifade edildi. Bölgeler arası gelişmişlik farkı gerçekten
artmış mıdır, yoksa bölgeler arası gelişmişlik farkı azalmış mıdır? Müsaade ederseniz, bazı verileri
sizlerle paylaşmak istiyorum. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yatırımın payı, 2002 yılında sadece
yatırımlardan ayrılan pay yüzde 7 idi. Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yatırımlardan ayrılan
pay yüzde 14 olmuştur, tam 2’ye katlanmıştır.

İhracatına gelince: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 2002 yılındaki ihracatı sadece 689 milyon
dolardı. Bugün, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatı 6,9 milyar dolar, yani Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nin ihracatı tam 10 kat artmıştır değerli arkadaşlar. Türkiye’nin ihracatı 4 kat artarken
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatı tam 10 kat artmıştır.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - Lütfi Bey, Gaziantep dâhil mi?

LÜTFİ ELVAN (Devamla) – Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracatta son sıralarda iken bugün,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracatta Karadeniz Bölgesi’ni geçmiştir, 5’inci sırada. 6’ncı sırada
Karadeniz Bölgesi var, 7’nci sırada ise Doğu Anadolu Bölgesi var.

Yeni uygulamaya konulan teşvik sistemiyle eylül ayı itibarıyla teşvik belgesi alanlar, aşağı yukarı
20 bin kişinin istihdamını öngörmüş durumdalar. 2010 yılında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
istihdam edilen kişi sayısı 218 bin. Bu da Türkiye’de 2010 yılında istihdam edilenlerin yüzde 17’sine
tekabül ediyor. Yani bir yılda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 218 bin kişi istihdam edilmiş.

İşsizliğe bakalım. Nedir Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki işsizlik? 2011 yılında Türkiye’deki
işsizlik oranı yüzde 9,8; Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki işsizlik oranı ise 2011 yılında yüzde 8,3 değerli
arkadaşlar. Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki işsizlik oranı yüzde 8,3; Türkiye ortalaması 9,8. Acaba,
bölgeler arası gelişmişlik farkı artıyor mu, azalıyor mu?

Yine, 2011 sonu itibarıyla 100 bin gencimize mesleki eğitim verdik Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde, 100 bin gencimize.

OSB’lerimiz, organize sanayi bölgelerimiz önemli ölçüde dolmuştur. Yeni OSB yatırımlarına
başlıyoruz. Kara, hava ulaştırmasına baktığımızda çok önemli gelişmeler olduğunu hep birlikte
görüyoruz, o bölünmüş yollardan sizler de geçiyorsunuz. Dolayısıyla, o bölgeye çok yoğun bir yatırım
yapıldığı ve o bölgenin gelişmesine çok önemli katkılar sağladığı herkesçe malum.

Yine, şunu da ifade edeyim: Kadın konusu gündeme geldi. O bölgede, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde ÇATOM’lar aracılığıyla bugüne kadar 200 bin kadına -mesleki eğitim dâhil- eğitim
verilmiştir değerli arkadaşlarım, 200 bin kadın.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Yeterli değil Sayın Elvan, yeterli değil.

LÜTFİ ELVAN (Devamla) – Yine, o bölgedeki sağlık göstergelerine bakın, bebek ölümü, anne
ölümü, yatak, doktor sayısı, öğretmen sayısı, okulların altyapısı, şunu göreceksiniz değerli arkadaşlar:
Türkiye ortalamasını o bölgemiz bu göstergeler itibarıyla, sosyal göstergeler itibarıyla artık yakalamış
durumda. Bu kadar büyük gelişmeler var bu bölgede ama bunları görmezden gelip “Bölgede hiçbir
şey olmadı.” şeklinde ifadeler kullanmak son derece yanlış.

Kadın: “Bütçede kadın yok.” dendi, “Bütçede kadın yok.” Herhâlde bütçeye hiç bakılmadı. Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bütçedeki bu yıl artış oranı yüzde 63 değerli arkadaşlar ve
kadınların iş gücüne katılım oranına bakınız, yüzde 30’u geçmiştir, yüzde 25, yüzde 26’lardan yüzde
30’lara ulaşmıştır.
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Yine, kadın istihdamına bakalım. Son sekiz yılda 5 milyon kişinin istihdam edildiğini söyledim.
Bunun 2 milyon 675 bini kadın değerli arkadaşlar. Yüzde 50’nin üzerinde kadın istihdamı söz konusu
Türkiye’de şu anda. 5 milyon istihdamın 2 milyon 675’i kadın şu anda.

Yine, bölgede SODES gibi, KÖYDES gibi, kalkınma ajansları gibi, kırsal kalkınma kurumları
gibi, SUKAP gibi birçok kurumumuz ve programlarımız yürürlükte ve bu yönde çalışmalar da devam
ediyor.

Cari açık konusunda da çok kısa, bir hususu ifade etmek istiyorum. Evet, cari açığımız yüksekti
ama cari açığımız aşağı doğru iniyor, buna yönelik çok ciddi önlemler alındı, özellikle ara malı
ithalatının yüksekliği söz konusu idi. Bu yönde çok ciddi tedbirler alındı. Öncelikli olarak İhracata
Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu kuruldu. Hemen akabinde, girdi tedarik stratejisi
oluşturuldu ve uygulamaya başlandı. Yine ithalata bağımlı üretim yapısını değiştirmeyi amaçlayan
yeni teşvik sistemi yürürlüğe konuldu. Yine, cari açığımıza önemli bir katkı sağlayacak olan bireysel
emeklilik sistemi yeniden dizayn edildi.

Sanayi konusunda, rekabet konusunda yine ciddi ilerlemeler var. Şöyle söyleyeyim: Değerli
arkadaşlar, düşük ve orta teknoloji sahibi veya düşük ve orta teknoloji seviyesinde ihracat oranımız
yüzde 47 oranında iken bunu biz yüzde 26’ya çektik ve şu anda, orta ve yüksek teknolojiye sahip
ürünlerimizin yüzde 70’i ihraç ediliyor, yüzde 70’e ulaştık. Dolayısıyla, özellikle bilgi ve teknoloji
yoğun yatırımların üretim yapısının, gerçekten, düşük katma değerli üretim yapısından yüksek ve
ileri teknoloji katma değerli alanlara doğru yönlendirilmesi konusunda çok yoğun çalışmalarımız
devam ediyor.

Ülkemizi yatırım yapan, üretim ve ihracatını artıran, insanımızın yaşam kalitesini yükselten bir
yapıya kavuşturduk. Bir örnek vermek gerekirse, sadece 2011 yılında özel sektör ülkemize 140 milyar
dolarlık yatırım yapmıştır. 2002 yılında özel sektör tarafından yapılan yatırım 28,7 milyar dolardır
yani özel sektörün bizden önceki dönemde, AK PARTİ öncesi dönemlerde beş yılda yaptığı yatırımı
bugün, özel sektör bir yılda yapabilmektedir. 2003-2011 yılları arasında özel sektörün yapmış olduğu
toplam yatırım tutarı 860 milyar dolardır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda uluslararası kuruluşlarca gündeme getirilen bir
kavram var, o da “Kapsayıcı büyüme”. Bunun anlamı şu: Ekonomide, büyürken, sosyal politikaların
da uygulamaya konulması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, istihdamın artırılması, yaşam kalitesinin
yükseltilmesi, bir diğer ifadeyle, toplumun tüm kesimlerinin büyümeden faydalanmasının sağlanması.
İşte, Türkiye, gerçekten, bu kapsayıcı büyümeyi dünyada gerçekleştiren ender ülkelerden bir tanesi.
Uluslararası kuruluşlar kapsayıcı büyümeyi hedeflerine koymuşlar ancak bunun gerçekleştirilmesinin
oldukça zor, hatta mümkün olmadığını ifade ediyorlar ama Türkiye, bu kapsayıcı büyümeyi
gerçekleştirmiş durumda, hem yüksek büyüme performansı göstermiş hem demokratik standartlarını
yükseltmiş hem rekabet gücünü artırmış hem yaşam kalitesini yükseltmiş hem bölgeler arası
gelişmişlik farkını azaltmış hem de gelir dağılımını iyileştirmiştir. İşte, birçok ülkenin arzulayıp da
gerçekleştiremediği “Kapsayıcı büyüme.” dediğimiz şey de tam olarak budur. Türkiye bunu
gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar söylemimiz, planımız, programımız neyse eylemimiz, uygulamamız
da o olmuştur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin bu başarı hikâyelerini sadece bizler
söylemiyoruz, uluslararası kuruluşlar, ülkelerin üst düzey yöneticileri, parlamenterleri, saygın
yazarları da söylüyor. Bakın, sizlere sadece birkaç örnek vermek istiyorum:
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Wall Street Journal’den Andrew Peaple bu yıl şöyle bir yorum yapıyor, diyor ki: “İstikrarlı
politikası, kuvvetli bankaları ve olumlu demografisiyle Türkiye, gelişen piyasalar arasında yol
gösterici hâle geldi.”

CNN International’dan bir yorum: “2002’den beri Türkiye ekonomisi 2 katına çıkarak 1,1
trilyon büyüklüğüne ulaştı. AB’ye girmek için yalvaran yoksul ülke Türkiye geçmişte kaldı.”

Bir başka yorum, bu defa Wall Streeth Journal’dan bir başka yorum: “Etkileyici gelişimi,
Avrupa Birliğiyle uyumu ve Doğu ile Batı arasındaki tarihî köprü olma rolüyle Türkiye, kesinlikle
büyük fırsatların bulunduğu bir ülke. Şans cesurlara gülüyor. Bu sebeple, büyük oynamak isteyen
girişimciler yarın İstanbul uçağına binebilirler.”

Yine, Daily Telegraph’tan bir başka yorum: “Devam eden ekonomik büyümesi ve hükûmetin
doğrudan yabancı yatırımı ülkeye çekme konusundaki siyasi kararlılığı Türkiye’yi dünyada yatırım
alanında cazibe merkezîne dönüştürdü.”

Daily Telegraph’tan bir başka yorum: “Türkiye endüstride bir güç merkezî hâline geldi.”

Değerli arkadaşlar, son olarak bütçe performansı üzerinde bir değerlendirme yapmak
istiyordum ama sürem kalmadı. Süremin kalmaması nedeniyle konuşmamı sonlandırmak
istiyorum.

AK PARTİ iktidarının atmış olduğu sağlam temeller üzerine güçlü Türkiye’nin inşasına,
halkımızın refah düzeyinin yükseltilmesine hep birlikte devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin
100’üncü yılında da ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hep birlikte
sağlayacağız. Uyguladığı vatandaş odaklı politikalarıyla, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim
anlayışıyla halka hizmetin…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Ek süre veriyorum, lütfen tamamlayın.

LÜTFÜ ELVAN (Isparta) – … Hakk’a hizmet olduğuna inanan bir anlayışla vatandaşlarımızın
gönlünü kazanmış olan partimiz aynı anlayış ve ilkelerle yoluna devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 2013 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor,
hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Elvan.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına 2’nci konuşma Kayseri Milletvekili ve Grup Başkan
Vekili Sayın Mustafa Elitaş’a aittir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Elitaş.

Sizin de süreniz otuz dakika.

AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz
aldım. AK PARTİ Grubunun 2013 yılı bütçesini nasıl değerlendirdiği konusunda fikirlerimi sizlerle
paylaşmayı arzu ediyorum.
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Burada, çıkan bütün konuşmacıların ifade ettiği gibi, teknik ve temel bilgi, anayasalarda,
gelişmiş ülkelerin anayasalarında, demokrasilerde en önemli etkenlerden birisi, merkezî idarenin
denetlenmesi açısından en büyük haklardan bütçe hakkı. Anayasa’da da teminat altına alınmış bu
hak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Parlamentoya sunulan bu süreç içerisinde,
milletvekilleriyle siyasi parti gruplarının yaptığı değerlendirmeler, Hükûmet tarafından hazırlanan
bu çalışmaların bir siyasi söylem içerisinde, hem politikalarını hem geçmişle ilgili yaptığı
değerlendirmeleri hem de gelecekle ilgili yeni perspektiflerini ortaya koyması açısından çok
önemli.

Özellikle, bütçenin hazırlanmasında başta Sayın Maliye Bakanına, tüm bakanlıklarımızın
personeline ve bakanlarımıza ve uzun bir maraton içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonunda çalışan
komisyon üyelerine, Başkanına ve komisyon personeline sizler adına teşekkürlerimi borç biliyorum.

Değerli milletvekilleri, bu, bizim AK PARTİ iktidarı döneminde hazırladığımız 11’inci bütçe.
10 bütçeyi hazırladık, 10 bütçenin sonuçları milletimiz tarafından takdir edildi, bu noktaya doğru
getirildi.

Bütçeler, güvenli olmalı. Bütçeler, kullanıcıları tarafına itimat verici olmalı. Bakın, eskiden
bütçeler yapılırken tüm piyasa, iş âlemi, sivil toplum örgütleri, sendikalar “Türkiye Büyük Millet
Meclisindeki bütçe nasıl yapılır? Acaba, sonuçları ne olacak?” diye değerlendirmeye tabi tutarlar ve
bütçeler “Bütçe içerisinde gizli, bizim daha erken görebildiğimiz takdirde buradan menfaat elde
edebileceğimiz bir sonuç var mı?” diye ince eleyip, sık dokunan araçlardı. Niye? Çünkü bütçeyi
yaptıkları zaman sonuçlarının ne olacağını ne hükûmetler bilirdi ne de piyasadaki bu bütçeden
faydalanmaya çalışan, bütçeyi okuyup ona göre kendisiyle ilgili değerlendirmelerini yapanlar ona
göre kanaatlerini oluşturmaya gayret ederlerdi. Ama AK PARTİ iktidarı döneminde, on yıllık
yaptığımız bütçe içerisinde, sadece bir veya birkaç yıl hariç olmak üzere, bütçe hedefleriyle bütçe
gerçekleşmeleri arasında çok büyük bir uyumun olduğunu görürsünüz.

Nitekim, on yıldır, AK PARTİ iktidarı süreci içerisinde, piyasa yapıcıları, sivil toplum örgütleri
ve kanaat önderleri AK PARTİ iktidarının yaptığı bütçeye güven duyduğundan dolayı “Bu rakamlar
afaki olmuştur, şu söylenenlerin hiçbiri gerçekleşmez, bunu söylediler ama sadece bunlar vitrinlere,
tribünlere konuşmak anlamındadır.” diye ifadeleri, düşünceleri silmişlerdir. AK PARTİ iktidarının
hazırladığı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetlerinin hazırladığı bütçeye güven ileri bir seviyeye
gelmiştir. Bütçelerin en büyük özellikleri, bu bütçede toplanan kaynakların adil bir şekilde dağıtılması
gerekmektedir.

Bizim bütçelerimiz içerisinde 2003’teki yaptığımız bütçe ile 2013 bütçesi arasındaki bütçeleri
kıyasladığınızda, değerlendirmeye kalktığınızda sağlığa, adalete, eğitime, emniyete ve toplumun her
kesimine fayda sağlayacak, refah seviyesini artırmaya yönelik bütçe olduğunu hep beraber takdir
edersiniz. Özellikle, bütün dünyanın Türkiye Cumhuriyeti’ndeki son on yıldaki gelişmeleri sitayişle,
takdirle karşıladığı bir dönemde, hatta daha önce başka ülkeler örnek alınırken, şu anda Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak gururla ifade
ediyorum ki başka ülkelerden bütçe yapmalarıyla ilgili bizim bakanlarımızdan, bizim
hükûmetlerimizden bu gerçekleşmenin, bu başarının altındaki sır nedir diye bizden bilgi alma
noktasına doğru gelenlerin var olduğunu görüyoruz ama bunu muhalefete anlatmak mümkün değil.
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On yıllık süreci izledim, on yıllık bütçe konuşmalarında siyasi parti genel başkanları neler
söylemişler diye baktım. Hepsi ilk konuşmalarında ve son konuşmalarında “Bu bütçe sosyal adaleti
gerektirmiyor, bu bütçe rakamları gerçekleri ifade etmiyor, bu bütçede şöyle söylemişsiniz ama bunlar
tutmayacak.” demişler, bugün de aynısını duyduk. Yani on yıldır, AK PARTİ hükûmetleri zamanında
hazırlanan bütçeyi kamuoyu anlamış fakat maalesef, muhalefet partileri bundan zerre kadar nasibini
almamış, zerre kadar değerlendirmelerini yapamamışlar. Kendilerine de tavsiye ediyorum, önceki
genel başkanları, şimdiki genel başkanları döneminde veya parti sözcülerinin grupları adına yaptıkları
konuşmalarda bütçeyle ilgili yaptıkları değerlendirmelerine bir baksınlar, bir de bütçe gerçeklerinin
sonuçlarını değerlendirsinler, hangi noktaya geldiğini, nerelerde yanlış söylediklerini ve milletten
karşılığını niye alamadıklarını herhâlde daha iyi bir şekilde bulmuş olurlar.

Bakın, değerli milletvekilleri, on yıldır Türkiye’yi idare ediyoruz, on yılı bir ay geçtik. Bu süre
içerisinde seçimler gördük, genel seçim yaptık, mahallî idareler seçimleri yaptık, 2 Anayasa
referandumuna gittik. 2002 yılı 3 Kasımında yüzde 34’le iktidara geldik, 2004 yılında mahallî
idarelerde yüzde 42’ye çıktık. 2007 yılında yüzde 47 oy aldık, 2011 yılında yüzde 49 küsur oy aldık.
Bugün de anketlere baktığınızda anketlerin büyük bir kısmı AK PARTİ’nin oyunu yüzde 51 ile yüzde
55 arasında gösteriyor. Yani bu bütçe halka refah getirmiyorsa, halkın ihtiyaçlarına karşılık
vermiyorsa, onların istekleri doğrultusunda bir sonuç ulaştırmıyorsa herhâlde -buradan bir tarafta
ifade edilen bir iddia varsa- burada biri yanlış anlıyor ama o yanlış anlayan halk değil, halk gerçekleri
görüyor, sandık başına gittiği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisini sandıkta denetliyor, diyor ki…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, TRT şimdi yayını kesti, Mustafa’nın konuşmasını
veriyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Yayını kesmedi, sen farkında değilsin.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bana bak, niye veriyor senin konuşmanı?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Kamer Genç, sen farkında değilsin.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, niye konuşmanı veriyor?

BAŞKAN – Sayın Genç… Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, bakın, yani bu Mecliste başkalarının konuşmasını
vermiyor, bunun konuşmasını veriyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Kamer Genç, sen farkında değilsin, otur!

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bana bak, senin konuşmanı niye veriyor?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) –Otur… Otur sen oraya… Farkında değilsin.

BAŞKAN – Bir dakika, Sayın Elitaş… Sayın Elitaş…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Otur, TRT kesmedi yayını.

BAŞKAN – Sayın Elitaş… Sayın Elitaş…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, şimdi TRT yayını kesti bunun konuşmasını veriyor,
spor yayınını vermiyor, bunun konuşmasını veriyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Yayını kesmedi, otur yerine.

BAŞKAN – Sayın Elitaş, bir dakikanı rica edeceğim.

Sayın Genç, şu ana gelinceye kadar herkes istediği gibi bu kürsüde konuştu.
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Yahu, böyle olur mu? Efendim, yanlış yapılıyor.
BAŞKAN – Canım, doğrusunu sana onaylatmak mecburiyetinde değil ki!
KAMER GENÇ (Tunceli) – Siz Meclis Başkanısınız. Şu anda TRT spor yayınını kesti,

Mustafa’nın konuşmasını veriyor.
BAŞKAN – Kim, neyi, nasıl düşünüyorsa bu kürsüde konuşuyor Sayın Genç, yapmayın.

Bakın…
KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, bu ne gücü, nereden geliyor?
BAŞKAN – Şu ana kadar ne güzel bu müzakereleri götürüyoruz, yapmayın lütfen.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Bana bak, yiğitliğin varsa, yiğitlik varsa çık, konuşalım.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Kamer otur yerine, Kamer! Otur yerine, otur!
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ama yalnız sana şey ediyor. Böyle bir şey olur mu ya!
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Otur, bak, Genel Başkanın orada, otur! Genel Başkanına ayıp

ediyorsun, Genel Başkanına saygısızlık yapıyorsun, otur!
KAMER GENÇ (Tunceli) – Yahu, bu devlette hak, hukuk diye bir şey var.
BAŞKAN – Sayın Genç, yaptığınız doğru değil. Yaptığınız doğru değil Sayın Genç.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sen Meclis Başkanı olduktan sonra bu Meclisi batırdın yahu! [AK

PARTİ sıralarından alkışlar(!)]
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Genç, Kamer, Genel Başkanına saygısızlık yapıyorsun, otur!
BAŞKAN – Sayın Genç, şu ana gelinceye kadar herkes bu kürsüden istediği gibi konuştu.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bak, orada genel başkanlar varken milletvekilleri konuşmaz.

Saygısızlık yapma, otur!
KAMER GENÇ (Tunceli) – Senin niye konuşmanı veriyor? Niye benim konuşmamı vermiyor?
BAŞKAN – Yani her defasında böyle… Bütçe müzakerelerinde bu türlü tatsızlığın yapılması

doğru değil.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Otur yerine! Genel Başkanın varken sen konuşma! Otur

yerine!
KAMER GENÇ (Tunceli) – Gücün varsa gel benimle konuş, çıkalım.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sen benim muhatabım değilsin, git!
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sen benim muhatabım değilsin!
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – O zaman çekil, otur yerine!
BAŞKAN – Sayın Elitaş… Sayın Elitaş bir dakikanızı rica edeceğim.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Dürüstçe davranın, herkese dürüstçe davranın.
BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen yerinize oturunuz.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Başkasının konuşmasını vermiyor, bunun konuşmasını veriyor.

Böyle olur mu!
BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen yerinize oturunuz! Bakın, bu doğru değil, İç Tüzük’e de uygun

değil. Şu ana kadar hangi hatip nasıl istiyorsa bu kürsüden konuştu, hiçbir laf atma da olmadı. Bu işi
sonuna kadar böyle götürsek kim kazanacak? Parlamento kazanır, hepimiz kazanırız.
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Parlamentoyu suçlama, eşit davranın ya! Meclis Başkanlığı çok
keyfî davranıyor. TRT spor yayınını kesti, Mustafa Elitaş’ın konuşmasını veriyor.

BAŞKAN – Eşit davranıyorum. Şu ana kadar ben eşit davrandım ve hiç kimse de eşit
davranmadığım konusunda bugünkü birleşimde bir şey söylemedi. Lütfen...

Sayın Elitaş, siz devam edin.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Şimdi, bu dönem, buradan, kürsüden konuşan milletvekili,
yine oradan bu kişi çıkmıştı “Niye böyle yapıyorsunuz?” diye, çok güzel…

BAŞKAN – Lütfen, siz Genel Kurula hitap edin Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Genel Kurula hitap ediyorum Sayın Başkan, milletvekillerine
anlatıyorum.

Burada, kürsüde konuşan bir milletvekili demişti ki arkadan Başkana dönerek: “Sayın Başkan,
şu korsan yayını kesin.” Sayın Başkan, korsan yayını kestiğin için teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, bakın, bütçe büyüklüklerini incelediğiniz takdirde, bütçe
gerçekleşmelerini ve Türkiye'deki büyümeyi, gayrisafi yurt içi hasıladaki artışları değerlendirdiğiniz
takdirde, on yıllık süre içinde sürekli bir artışı görürsünüz, sadece bir yıl hariç; bir yıl hariç olan yıl
da 2009 yılıdır.

Ne zamanki dünya ekonomisinin lokomotifi, en önemli gücü olan Amerika Birleşik
Devletleri’nde 2007 yılında kıvılcımlarını, işaretlerini ortaya koyan, 2008 yılının Eylül ayında da
büyük bir patlamayla sesini duyuran banka krizine, finansal krizine giren meseleyi 2007 yılından
itibaren AK PARTİ iktidarları o ışığı görmüş, o olumsuz ışığı, patlamanın getireceği sesi, kıvılcımı
görmüş… Nitekim, 2008 yılında ortaya çıkan olumsuzlukla ilgili, 2007 yılı sonu itibarıyla başlamak
üzere, 2008 de dâhil, 2009’da da devam ettirmek üzere, biz dünya ekonomisindeki global krizle ilgili
nasıl mücadele edebiliriz diye varsayımlarımızı ortaya koymuşuz, yasal düzenlemeleri de beraberinde
gerçekleştirmişiz.

Nitekim, dünya ekonomileri hâlâ, beş yıldır, 2007’de Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayıp
2008 yılında patlayan o büyük krizin olumsuz etkilerinden kurtulamazken bugün, Türkiye dünyaya
örnek ülke olarak gösterilmeye başlanmıştır. Niye? Krizin sesini daha önceden hissedebildiği için,
krizin geleceğinin sesini daha önceden duyabildiği için, o patlamayı hazırlıklı olarak karşılayıp bütün
korunaklarını aldığından dolayı Türkiye Cumhuriyeti bu krizden en uygun şartlarda gitmiştir.

Sayın Başbakanımızın bir sözü vardı “Kriz Türkiye’yi etkilemeyecek, kriz Türkiye’yi teğet
geçecek.” diye ifade etmişlerdi. Maalesef, buradan, anlamayan, algılayamayan, bunu tam olarak
değerlendiremeyen, muhalefetin sadece “hayır” demekten başka bir şey olmadığını düşünen
muhalefet bu konuyu farklı konulara doğru getirdi ama bugün, hem Türkiye’deki ekonomistlerin
hem dünyadaki iktisatçıların genel kabul görmüş ilkeleri “Türkiye Cumhuriyeti devleti yüz yılda bir
görülebilecek en büyük global krizi en hafif bir şekilde atlatan, teğet de geçirmeyen bir ekonomi
büyüklüğüne ulaşmıştır.” deme noktasındalar. İnşallah, bunu da muhalefet partileri herhâlde halkın
kendilerine verdiği mesaj doğrultusunda en iyi şekilde algılamış olurlar diye düşünüyorum.

Bakın değerli milletvekilleri, dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri’nin
dünya ekonomisindeki payı yüzde 21.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – 2008’deki eksi büyümeyi ne yapacaksın? Onu nasıl izah
edeceksin?
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Hangisini?

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Delip geçen teğeti diyor!

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – 2008’deki eksi büyümeyi nasıl izah edeceksiniz?

BAŞKAN – Lütfen, değerli arkadaşlar…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Şandır, Sayın Günal, ona cevap vereceğim, hazır, şimdi.

En büyük ekonominin dünya ekonomisi içindeki payı yüzde 21, Avrupa Birliğinin dünya
ekonomisi içindeki payı yüzde 19; ikisinin toplamı yüzde 40 yani bu ülkelerde ortaya çıkan bir rüzgâr,
kelebek etkisiyle bütün ekonomileri olumsuz yönde etkileyecek bir pozisyona sahip.

Amerika Birleşik Devletleri, son aldığı kararlarla, istikrar politikalarıyla belki bu krizi
atlatabilmek için gayret gösterebiliyor ama Avrupa Birliği ülkelerinde siyasi bir gelecek, siyasi bir
beklenti, siyasi bir birliktelik ortada olmadığından dolayı, Avrupa Birliği bu krizi atlatamamanın
büyük bir sıkıntısını çekiyor.

Bizim ihracatımızda en önemli unsurlardan birisi Avrupa Birliği ülkeleriydi ama az önce ifade
ettiğim gibi, 2007-2008 yılındaki dünya ekonomisindeki olumsuz gelişmeleri değerlendirebilen
iktidar, Hükûmet, aldığı tedbirlerle birlikte, Avrupa Birliğine yaptığımız ihracatta belirli oranda bir
düşmeye, 8-10 milyar dolarlık bir eksilmeye rağmen, diğer pazarları, alternatif pazarları en iyi şekilde
değerlendirerek o bölgelere, Afrika ülkelerine, Uzak Doğu ülkelerine ihracatını artırmış ve o tarafa
doğru TİM bir taraftan, Sayın Başbakan bir taraftan; Dışişleri Bakanımız, ekonomiden sorumlu,
ihracattan sorumlu bakanımız iş âlemiyle birlikte dünyayı karış karış dolaşıp o bölgelere ihracatı
artırmak için ellerinden gelen gayreti göstermiştir.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Hangisi; o mu, bundan önceki mi?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Nitekim, bu yıl da inşallah 150 milyar dolarlık bir ihracat
gerçekleşme noktasına doğru gelecek.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Elitaş, simultane tercümeden dinliyoruz.
Bilerek yapıyoruz…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Başka türlü anlayamıyoruz yani…

BAŞKAN – Sayın Elitaş, lütfen devam ediverin.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Başkan, arkadaşlar…

BAŞKAN – Ama bakın, aranızdaki samimiyeti, hukuku biliyorum ama bu yolu açtığınız anda
buradan bu Genel Kurulun idaresi zorlaşıyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ben onlara cevap vermiyorum efendim.

BAŞKAN – Lütfen siz devam edin.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Başkan, sadece gülümsüyorum, cevap vermiyorum
efendim.

BAŞKAN – Hayır, efendim; bakın, işte, bu işin nereye varacağını ben de kestiremiyorum sonra.
Siz Genel Kurula hitap edin, aranızdaki samimiyeti biliyorum.
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Değerli milletvekilleri, bizim yaşımızdakilerin çok iyi bildiği
bir konu var; belki, şu anda 18 yaşında, 20 yaşında olan gençlerimizin bilmediği, hayal dahi
kuramadıkları bir konu var. O da enflasyon meselesi. Ne zaman ki 67 dünya petrol kriziyle birlikte
yaşamaya başladı tüm dünya, Türkiye de 1971 yılıyla birlikte enflasyonla tanışmaya başladı. O
dönemde dolar fiyatı 9 liradan 15 liraya devalüe edildi ama sabit kur sistemi olduğundan dolayı
bastırılmış enflasyonlar münasebetiyle o dönemde –hatırlarsanız- 12 Mart muhtırası geldi.
Arkasından, belirli, kör topal gitti ve 1977 yılında tekrar farklı bir noktaya doğru geldi. 1977 yılında,
ilk defa, Cumhuriyet Halk Partisinin çok partili siyasi hayata girdiği ve tek başına kazandığı, Güneş
moteller vasıtasıyla ortaya çıkardığı koalisyonlarla kurduğu bir hükûmetle karşılaşıldı. O dönem
içerisinde yapılan ekonomik çalışmalar, ekonomi bilmeyen yönetimin idaresiyle birlikte sonuç, 12
Eylül darbesi ve 24 Ocak kararları oldu. 24 Ocak kararlarıyla, bir baktık ki yüzde 100’lere yakın bir
enflasyonla uyanmak mecburiyetinde kaldık.

Enflasyon 2003 yılına kadar Türkiye'de bir canavardı. 2003 yılındaki bütçe konuşmalarını, siyasi
parti gruplarının yaptığı konuşmaları değerlendirdiğinizde, tek konuları “Enflasyon canavarını nasıl
alt edeceğiz?” diye ifadelerden, konuşmalardan öteye geçemezdiniz ama şimdi, 18 yaşında olup,
bundan sonraki ilk seçimde, 2014 yılındaki mahallî idareler seçiminde oy kullanacak kardeşlerimizin,
evlatlarımızın akıllarının ucundan dahi geçmeyen enflasyon canavarı bitti. Niye? AK PARTİ iktidarı
döneminde enflasyon canavarının canı alındı da onun için bitti.

Değerli milletvekilleri, bakın, size Türkiye ekonomisindeki enflasyonlu geçen yılların nasıl
olduğunu, nasıl seyrettiğini, hafızalarınızı bir tazelemek adına ifade etmek istiyorum. 1990 yılında
60,3; 91’de 66, 94’te 106, 95’te 93, 96’da 80, 98’de 84, 99’da 65, 2000’de 55, 2011’de 6,45.

EMİN ÇINAR (Kastamonu) – 2002’yi söyle.

FARUK BAL (Konya) – 2002’yi de söyle.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Yani 2002’yi de söylüyorum, yüzde 45.

EMİN ÇINAR (Kastamonu) – Hayır, efendim.

FARUK BAL (Konya) – Yüzde 29!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – TÜFE yıllık ortalamayı…

FARUK BAL (Konya) – Sor!

BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Şimdi, Sayın Bal, siz hukukçu olduğunuz için anlamazsınız,
ekonomist arkadaşlara sorarsanız, ekonomist arkadaşlar bilir…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben de anlamadım Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ekonomist arkadaşlar bilir; TÜFE o, yıllık ortalamayı
söylüyorum…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Şimşek’e sor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, yıl sonu itibarıyla, yıl sonu olanı söylüyorum… Yıl
sonunu söylüyorum…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Birbirinizden haberiniz yok sizin!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, yıl sonunu söylüyorum... 1990 yılık ortalama 60,3; yıl
sonu 60,4. 2002 yıllık ortalama yüzde 45, yıl sonu 29,7.
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FARUK BAL (Konya) – Hah!

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Okuyabiliyormuşsun, aferin!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Şimdi, Sayın Bal, bunlar hukuki terimler değil, bunlar
ekonomik terimler; yanınızdaki Akçay bunu bilir ama onu ifade etmiyor, siz Akçay’la dışarıda
konuşursanız, ortalama enflasyon ile yıl sonu enflasyonunun ne olduğunu çok iyi anlarsınız. Ortalama
enflasyon benim cebimden çıkan para demektir, yıl sonu enflasyonu o demek değildir. Onun için, Plan
ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşlara sorabilirsiniz. Hukuki meselelerde siz belki kendinizi otorite
sayabilirsiniz ama ekonomi konularında, lütfen, Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarla
değerlendirmede bulunursanız, herhâlde onlar bu konuda da size katkı sağlamış olurlar diye
düşünüyorum.

Bakın, değerli milletvekillerim, biraz önce konuşma yapan siyasi partinin sayın genel başkanları
Diyanetle ilgili bizi eleştirdiler. 2002 yılında -burada 2002 yılından muhalefetten kalan arkadaşlarımız
vardır muhakkak, iktidardan da olan arkadaşlarımız var- biz köy köy, kasaba kasaba, ilçe ilçe
gezerken özellikle köylerden istedikleri iki mesele vardı: “Bir, ebe istiyoruz. İki, imam istiyoruz.”
Hele öyle ki köyler arası mesafe 5 kilometre.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Hiç öğretmen isteyen olmadı mı?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Köyde yaşayan vatandaş diyor ki: “Cenazemi kaldırmak için
ya mevtayı ben öbür köye götürüyorum ya da öbür köyden rica minnet namaz vakitleri dışında hoca
efendiyi getiriyorum, cenazesini kıldırmaya gayret ediyorum.” Ama şu anda, hamdolsun AK PARTİ
iktidarları döneminde, geçmiş dönemlerde, 1993 yılından 2003 yılına kadar bu ülkede Diyanete…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Elitaş, şov yapma!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …bir imam alınmamıştır ama 2003 yılına kadar geçen
dönemdeki eksiklikleri telafi etmek adına…

İZZET ÇETİN (Ankara) – Din tacirliği iflas etti, haberin olsun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …biz, köylerdeki imamsız camileri imamsız bırakmadık. O
camilerle ilgili imam atamalarını yaptık, hatta birlikte 2005 veya 2007 yılında kadrosuz olan
sözleşmeli imamları Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirip ve birlikte çalışarak hocaları,
sözleşmeli imamları kadroya atama şansına, şerefine hep birlikte ulaştık.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sen o yıllarda ANAP il başkanı değil miydin Kayseri’de?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, değerli milletvekilleri, AK PARTİ hükûmetlerinden
önceki dönemde 20 bin cami imamsızdı. Artık olması gerektiği gibi her caminin bir imamı var.

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) - Yalan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Çok şükür bu noktaya doğru geldik. Eksik varsa söyleyin
atamasını yapalım. Diyanetten sorumlu Sayın Başbakan Yardımcısı burada. Sayın Milletvekilim,
eksik varsa söyleyin Sayın Başbakan Yardımcısına, onu yapalım, tekrar kadro ihdas edelim birlikte.
O şeref de, o sevap da bize nail olsun.

İZZET ÇETİN (Ankara) – ANAP’taydın o zaman, ANAP’ta il başkanıydın.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, lütfen hatibin sözünü kesmeyin.

Kendi düşüncelerini söylüyor. Lütfen.
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Türkiye genelinde 60 bin köy bulunuyor. Bu 60 bin köye, her
köye bir imam atadığımızı düşündüğünüzde dahi, mevcut Diyanet İşleri Başkanlığının personelinin
yarısına yakınına tekabül ediyor.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – O zaman siz ANAP’ta değil miydiniz?
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Hükûmet olarak sadece daha önce engellenmiş olanların

önüne set çektik, kadroları faal hâle getirdik. Yani bunu eleştirmek yerine herhâlde alkışlamak gerekir
diye düşünüyorum. Çünkü, bu millet inancına, itikadına sadıktır; inancını, itikadını yaşayabilmek
için, camide cem olup toplanabilmek için imamlara ihtiyacı olduğunu herhâlde hep beraber biliriz
diye düşünüyorum.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Din tacirliği iflas etti, haberin olsun. Para etmiyor.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın değerli milletvekillerim, biraz önce, Cumhuriyet Halk

Partisinin Sayın Genel Başkanı, her doğan çocuğun borçla doğduğunu ifade ettiler.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – O soruları Başbakana sorun Sayın Elitaş.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Kendileri 4.420 dolar diye ifade ettiler ama Ekonomist

dergisinin yaptığı araştırmayı inceledim, her doğan vatandaş Türkiye’de 4.232 dolar borçlu olarak
doğuyor; doğru söylüyor.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Ya, Kalkınma Bakanlığında vardır o, niye oradan
almadınız?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ama 2001 yılında, her doğan Türk vatandaşı da 3.250 dolar
borçla doğuyordu.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Siz de o zaman ANAP’ta Kayseri İl Başkanıydınız.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Tanal…
Bakın, geliyorum örneğe. Şimdi, mesela Amerika Birleşik Devletleri’nin kişi başına geliri 48.147

dolar, kişi başına borcu 36.588 dolar. Fransa’nın kişi başına geliri 44.401 dolar, borcu 36.773 dolar.
Yunanistan’ın kişi başına geliri 27.875 dolar, kişi başına borcu 36.133 dolar. Türkiye’deki kişi başına
borç 4.232 dolar, kişi başına gelir 10.673 dolar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İZZET ÇETİN (Ankara) – Türkiye'nin borcundan haberin yok, nüfusu bilmiyorsun.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Yani şimdi bunu hesap uzmanlığı yapanlara anlatmak zor ama

pazarda, manavda satış yapan vatandaşa anlatmak çok kolay çünkü onlar bu hesabı iyi bilirler.
İZZET ÇETİN (Ankara) – Türkiye'nin borcu ne kadar, onu söyle Elitaş.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Hesap uzmanları gelirler, evrak üzerinden denetleme yaparlar,

olan hesapları değerlendirirler, ona göre bir rapor yaparlar ama hayatın içinde yaşayan insanlar bunun
nerede, ne olduğunu çok iyi bilirler.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hesap uzmanlarından çok kazık yemişsin sen Elitaş.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – 2002’de kişi başına 3.250 dolar borcu olan bir ülkenin millî

geliri 3.431 dolar.
Bakın, değerli milletvekilleri, bir yıl çalışacaksınız, emek vereceksiniz, ter dökeceksiniz. Alın

terinizin birikimi 3.450 dolar ama yıl sonunda “Biz bir hesaplaşalım, mahsuplaşalım.” dediğinizde
3.230 doları vereceksiniz, geriye kalacak size 200 dolar ama şimdi 2012 Türkiye’sindeki Türk
vatandaşı ne diyor: “Ben bir yıl çalıştım, emek verdim, alın teri döktüm. 10.673 dolar para
kazandım…”
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ALİ ÖZ (Mersin) – Kayseri’de herkes pastırma mı satıyor?
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – “…Borçlarımı tasfiye etmek istiyorum, alacaklılarımla

helalleşmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’nun dediğine göre 4.420 dolar, Ekonomist’in dediğine
göre de 4.232 dolar verdiğim takdirde 6 bin dolarlık para benim cebimde kalıyor, istediğim yere
harcayabiliyorum.” Yani bunu pazarlarda mal satanlara, pazarcı esnafına, bakkala sorduğunuz zaman
çok kolay bu hesabı yaparlar diye ümit ediyorum.

Bakın, değerli milletvekilleri, bir de faiz, meselesini gündeme getirdiler. Doğru, faiz önemli bir
risk. Faizi kimse vermek istemez çünkü faiz, ülke ekonomisinin kaynaklarından, milletin
birikimlerinden, bütçesinden, ödediği vergilerden elde edilen, başkalarına transfer edilen bir kaynak
demektir ama bu faizi biz getirmedik. Bu faizi biz bir anda Türkiye ekonomisini uçuruma itip de
ortaya çıkarmadık.

Bakın, değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisinin faize bulaştığı yıl özellikle 1998, 1999 ve
2002 yıllarıdır. Türkiye ekonomisinin faize girdiği yıllardan… Bakın, düşünebiliyor musunuz, vergi
gelirleri milletin alın terinden kazandığı paralardan ödenen bir kaynak fazlasıdır. 100 lira gelir elde
edersiniz, 20 lirasını götürürsünüz, devlete vergi olarak verirsiniz. Gelir vergisiyse 30-35 liraya kadar
bunu ödersiniz çünkü kazanmadığınız sürece vergi ödemeniz mümkün değil. Kazanırsınız, devletin
bütçesine bu vergiyi verirsiniz.

Şimdi, 2001 yılının Türkiye’sine bakın, fotoğrafına. Bu konuya girmek istemiyordum ama Sayın
Bahçeli 2006’yla 2012 değerlendirmesini yaptı. Doğru bir değerlendirme. Milliyetçi Hareket Partili
arkadaşlarımız “Niye eski defterleri karıştırıyorsunuz?” diye bizi eleştiriyorlar ama değerli milletvekilleri,
bütçe konuşuyoruz. Bütçe bir dönemin fotoğrafıdır. O fotoğraftaki yansımaları bir sonraki dönemde iyi
görebilmeniz gerekir. Eğer siz o fotoğrafı, nasıl bir durumda olduğunuzu değerlendirme imkânı
bulamazsanız, onları gözlemleyemezseniz gelecekle ilgili noktada ne olduğunu bilemezsiniz.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Kendi kendinizle mukayese edin.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hangi dönemin bütçesi?
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, 2001 yılını söylüyorum. Bu milletten 100 lira vergi

toplanmış ama toplanan vergiler faizi ödemeye yetmemiş. 3,3 lira daha ilave kaynak yapmışız, demişiz ki
Hans’a, George’a: “Ey, Hans, George; benim topladığım vergilerle bu faiz ödemelerini, senin ödemelerini,
senin iştahını doyuramıyorum; 3 lira daha bana borç ver, onun da faizini vereyim, al sana bu ödemeyi
yapayım.” 2002 yılında yüzde 85’i gitmiş, vergi gelirlerinin yüzde 85’i faiz ödemelerine gitmiş.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Elitaş, 2002’de sen Anavatanda İl Başkanı değil miydin? Sen
Anavatanda niye siyaset yaptın, ayıp değil mi?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ama şu anda, 2012 yılında vergi gelirlerinin yüzde 14’ü faiz
ödemelerine gidiyor. Değerli arkadaşlar, faizin olmasını istemeyiz ama aldığınız para, borç aldığınız
kaynak verimli yerlerde kullanıldığı takdirde, açıkçası bu, tekrar millete yeniden kaynak olarak geri
dönme imkânını sağlamış olur.

Bakın, değerli milletvekilleri, Sayın Kılıçdaroğlu burada bir şey ifade etti, dedi ki: “Yurt dışından
bir vatandaş oturduğu yerde tuşa basarsa…” Elektronik ortam öyle oldu, Türkiye de elektronik ortama
AK PARTİ iktidarı sayesinde girdi. Şimdi, Iphone’larınızdan, Blackberry’nizden veya herhangi bir
telefonunuzdan İnternet’e bağlandığınız takdirde, burada Wi-Fi’yle bağlandığınız takdirde, eğer
paranız varsa tuşa bastığınız anda siz de borsadan hisse senetleri alabilirsiniz. Bu aldıkları hisse
senedi bir yıl içerisinde 1 milyon dolara 500 bin dolar para kazandırdı. Ya, Allah aşkına, benim bir
servetim var. O ne? Borsadaki şirketlerim. Borsadaki şirketlerim bugün 1 milyon dolar ediyorsa, bir
sene sonra 1,5 milyon dolar değere çıkıyorsa bu, Türkiye’deki mal varlıklarının, Türkiye’deki sabit
sermayenin değerlenmesi demektir.
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İZZET ÇETİN (Ankara) – Konuyu çarpıtma, öyle değil! Senin aklın ermez o konuya!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Şimdi, bakın, Sayın Kılıçdaroğlu bu hesabı çok iyi bilir. Şu
anda borsada işlem görenlerin yüzde 75’i, yüzde 80’i yabancılar; Hans alıyor, George satıyor. Bu
hesapta eğer Türkiye'nin bir zararı varsa, Türk Hükûmetinin, Türk vatandaşının cebinden çıkan bir
kaynak varsa nereye bakılır? Merkez Bankası rezervlerine bakılır. Eğer, Merkez Bankası rezervlerinde
bir azalış varsa…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Amma attın be!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolardan, 90 milyar
dolara düşerse o zaman Sayın Kılıçdaroğlu’nun dediği doğrudur. Nasıl doğrudur? Milletin biriktirdiği
dövizler, altınlar, tüm kaynaklar Hans’a peşkeş çekilmiştir.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sen cevap veremedin, Başbakanın versin. Senin cevabın olmadı,
Başbakan versin.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ama şimdi Hans alıyor, George satıyor.

Şimdi, alan Hans, George’ye bakmış, 500 bin dolar para kazanmış, o hevesle, heyecanla alıyor,
diyor ki: “Türkiye ekonomisi öylesine güçlü, öylesine bir gelişme içerisindeki, ben bu kaynağı
aldığım takdirde tekrar bunun üzerine para kazanırım.” İşte, bu hesabı bu şekilde yaptığınız takdirde
doğrularla karşılaşırsınız.

Bir de değerli milletvekilleri, Sayın Kılıçdaroğlu, cezaevindeki tutuklu, hükümlü sayılarıyla
ilgili bir şey ifade etti. 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisiyle birlikte çıkardığımız bir Ceza Kanunu
vardı. O dönem içerisinde infaz süresi… 100 gün hapis cezası alan bir vatandaş, 40 gün yatıp
çıkıyordu. Ama 2005 yılında yaptığımız değişiklikle birlikte 100 gün hapis cezası alan vatandaş, 67
gün yatıp çıkma mecburiyetinde kaldı, niye? Cezalar caydırıcı olsun diye biz bu yasal düzenlemeyi
yaptık.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Tutuklulardan bahset, tutuklulardan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Artı, yine muhalefet partilerinin itiraz ettiği 12 Eylül 2010
tarihindeki Anayasa halk oylamasında yaptığımız yargının önünü açma hedefleriyle birlikte… Bakın,
değerli milletvekilleri, 2011 yılında Yargıtayda bekleyen, yargıda bekleyen 1 milyon 200 bin dosya
vardı. Bunlar düyuna kalırdı, babadan oğla geçen davalar devam ederdi ama 1 milyon 200 bin dosya,
800 bin dosyaya düştü, yargı hızlandı. E, şimdi, hapishanelerde… Eğer yargıda bir suç varsa, onunda
sonuçları varsa yani “Yargı bu hesabı yapmasın, yargı bu incelemeyi, değerlendirmeyi yapmasın.”
dediğiniz takdirde bunlar açıkçası cezayı, suçluyu iltifat etmek, taltif etmek anlamına gelir.

Değerli milletvekilleri…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bir konuyu…

BAŞKAN – Sayın Elitaş, süreniz doldu. Size, sözlerinizi tamamlamanız için ek süre veriyorum.
Lütfen tamamlayın.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Teşekkür ediyorum.

Bakın, değerli milletvekilleri, 1923 yılından 2002 yılı sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti devleti
394 milyar dolar ihracat yapmış, 2003 yılından 2012 yılına kadar gelen süre içerisinde de 1 trilyon
dolar ihracat yapmış. Yani, 9.500 ayda yapılanı biz 40 ayda gerçekleştirmişiz.
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NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – İthalat ne kadar?
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakın, değerli milletvekilleri, 1993 yılından 2002 yılına kadar

gelen süre içerisinde 253.300 milyar dolarlık ihracat yapılmış, yani on yılda o kadar ihracat yapılmış;
biz bu son on yılda biraz önce ifade ettiğim gibi 1 trilyon 9 milyar dolarlık ihracat yapmışız.

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – İthalat ne kadar?
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Yani, başkalarının 120 ayda yaptığını biz 20 ayda yapmışız.

Aradaki fark bu.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – O zaman ANAP il başkanıydın, bahsettiğin dönemde ANAP

il başkanıydın. Siyaseti bu kadar ayaklar altına almayın!
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Şimdi değerli milletvekilleri, Sayın Kılıçdaroğlu bir şey

söyledi, şu belgeyi söyledi. Bu belge 6 paragraftan oluşuyor. Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu’na
“Ne yazıyor okur musunuz?” dedim. Sayın Kılıçdaroğlu işine geldiğini okudu.

Bakın, o dönemi iyi hatırlayın. 15 Temmuz 2011, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet
Meclisini protesto ediyor, boykot ediyor. Diyor ki: “Ben yemin etmeyeceğim, gelmeyeceğim.”

Değerli milletvekilleri, şunu biraz sonra dağıtacağım sizlere. Cumhuriyet Halk Partisini düştüğü
açmazdan kurtarabilmek adına, bizim grup başkan vekili arkadaşımızla genel başkan yardımcısı
arkadaşımızın yaptığı Cumhuriyet Halk Partisini kurtarma operasyonudur. Bakın, ne diyor burada:
“12 Haziran seçimleri sonrasında bazı milletvekillerinin yemin etmeyerek yasama faaliyetlerine
katılamamaları eksikliktir.”

İZZET ÇETİN (Ankara) – Hiç yakışmıyor, senin kalıbına yazık.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Son seçimlerle birlikte 95 seviyesinde temsil edilen Türkiye

Büyük Millet Meclisinde, anayasa yapma hedefi bir an önce yapılmalıdır ama Sayın Kılıçdaroğlu bir
televizyon programında kendisine sorulan ”Sayın Kılıçdaroğlu, bu milletvekilleri seçildikleri takdirde
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Parlamentoda görev yapamazsa ne olur?” sorusuna aynen şöyle
cevap vermiştir, demiştir ki: “Hukuk ne derse, yargı ne derse o olur.”

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Bravo!
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Nitekim, anayasa profesörü -şu anda genel başkan yardımcısı

mı, değil mi bilmiyorum ama- o milletvekiline sordukları soruya da “Bunlar seçilseler dahi
Parlamentoda görev yapamaz.” demiştir.

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisinin duayen yargıçlarından Sabih Kanadoğlu diye bir kişi
var, o kişiye de sordular, Cumhuriyet gazetesinde yayınlandı: “Sayın Kanadoğlu, bu milletvekilleri
şartları uygun olmamasına rağmen milletvekilleri seçildikleri takdirde Türkiye Büyük Millet
Meclisinde görev yapabilir mi?” Sayın Kanadoğlu mealen “Zinhar yapamaz.” dedi.

Bakın, değerli milletvekilleri, Sayın Kılıçdaroğlu; eğer şu metnin tamamını okuma imkânınız
olsaydı herhâlde milletvekili arkadaşlarımız bunu net bir şekilde anlama imkânı bulmuş olurlardı.
Burada sadece bir tavsiye vardır. Kime tavsiye var? Yargıya tavsiye var. (CHP sıralarından gürültüler)
Diyor ki: “Anayasa’yı özgürlükçü yorumlayın, Anayasa’yı geniş yorumlayın. Böyle yorumladığınız
takdirde Türkiye’deki bu problemin önünü açabilirsiniz.” Ama şu altında imzasını gösterdiğiniz bu
belgeyle ilgili konuda, bizim grup başkan vekili arkadaşımıza, AK PARTİ Grubuna “Böyle bir
taahhütte bulundular ama sözlerinde durmadılar, söz namustur.” diye ifade etmek, açıkçası bunu tam
olarak okumanın mecburiyetini de beraberinde getirir.

BAŞKAN – Sayın Elitaş, lütfen tamamlayın.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bu bütçenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, yüce

heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş.
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır.
Şahıslar adına lehinde olmak üzere, Manisa Milletvekili Sayın Hüseyin Tanrıverdi.
Buyurun Sayın Tanrıverdi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Sayın Tanrıverdi, süreniz on dakika.
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 Yılı Merkezî

Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hakkında lehte söz almış bulunuyorum. 2013 yılı bütçesinin ülkemiz
ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bütçeler ülkelerin geleceklerini belirlemede çok önemli bir unsurdur,
sosyoekonomik ve siyasal yol haritalarıdır. O yüzden, dengeli ve sürdürülebilir bütçeler oluşturmak
ve uygulamak zorundayız.

2002 öncesinde bütçelerdeki gider kalemlerinde faiz ve transferlerin ne kadar yer tuttuğunu ve
IMF’siz bütçe yapılamadığını hepimiz biliyoruz. Yaşanan ekonomik ve sosyal buhranlar sonrasında,
malumlarınız, 3 Kasım 2002’de yani on yıl önce, AK PARTİ, diğer bir ifadeyle milletimizin kendisi
iktidar olmuştur. İstikrar ve güven ortamının tesisinden sonra yükselen demokratikleşmeyle birlikte
faiz kıskacı kırılmış, enflasyon canavarı katledilmiş, vergi gelirleri geniş halk kesimlerine ve
vatandaşlarımıza kamu hizmeti olarak geri dönmeye başlamıştır. Vergi gelirlerinden faize giden pay
düştükçe, eğitim, sağlık ve yerel yönetimler başta olmak üzere, kamu hizmetlerine ve sosyal
harcamalara giden pay artmıştır. AK PARTİ öncesindeki hükûmetin bütçesinde faiz gideri yüzde
41,4 iken bugün bu oran yüzde 13,6’lara gerilemiştir.

Vergi mükellefleri lehine de önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Burada, değerli arkadaşlarım kimi
rakamları açıkladılar. Benim de bir ifadede bulunmam gerekirse OECD ülkeleri arasında Türkiye,
vergi yükü bakımından en düşük olan 6’ncı ülkedir. Kurumlar vergisini yüzde 33’ten yüzde 20’ye
düşürdük, gelir vergisini yüzde 49,5’ten yüzde 35’e düşürdük. Sigorta primi işveren payını 5 puan
azalttık. Toplanan vergiler içinde gelir vergisinin oranı yüzde 19,8’dir. Asgari ücretten alınan vergi
2002 yılında yüzde 12,8 iken bugün yüzde 0 ile yüzde 5,2 arasındadır. Asgari ücret üzerindeki vergi
yükü yüzde 47 düşürülmüştür. Türkiye, ücret üzerindeki vergi yükü bakımından OECD’de 1’inci
sıradaydı, şu anda değerli arkadaşlarım, 8’inci sıradadır.

Ekonomik krizlerin dünyayı kasıp kavurduğu bir ortamda, Türkiye, bugün dünyanın parmakla
gösterdiği bir performans sergilemiş, ekonomisinin kırılgan değil güçlü olduğunu ispatlamıştır. Türkiye,
dün “hasta adam” olarak nitelendirilirken bugün Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde
“usta adam” olmuştur. Türkiye, IMF’ye olan borç yükünden kurtulmuş, borç verir bir konuma gelmiştir.

Değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi, halkçılık, milliyetçilik lafla olmuyor. İktidarların ne
kadar sosyal adaletçi, ne kadar halkçı ve ne kadar milletinin emrinde olduğu, bütçe kaynaklarında
eğitime, sağlığa ve sosyal harcamalara ayırdığı payla ölçülür. AK PARTİ hükûmetleri, cumhuriyet
tarihinde en fazla eğitime ve sağlık harcamalarına pay ayıran hükûmetler olmuştur. Çok değil, bundan
on yıl öncesinde bütçede aslan payları her zaman faize ve savunma harcamalarına ayrılırdı.
Demokratikleşmenin derinleşmesi ve AK PARTİ’nin kendi insanımız, kendi imkânımız ve kendi
kaynaklarımızla oluşturduğu iktisadi politikalar sayesinde, savunma harcamaları ve faiz kalemleri her
bütçede biraz daha gerilemiştir. Bundan önceki 10 bütçe gibi 11’inci bütçe de ülkemizin gerçekleriyle
örtüşen, popülizmden uzak, ulaşılması mümkün hedefler koyan, özellikle de sosyal tarafı daha
ağırlıklı olan bir bütçedir. Bu bütçe, büyük bir ülkeye, büyük bir millete, büyük bir tarihe, büyük bir
vizyona yakışır, iddialı hedefleri olan bir iktidarın bütçesidir.
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Değerli milletvekilleri, toplam büyüklüğü 404 milyar TL olan 2013 mali yılı merkezî yönetim
bütçesinde 2002 öncesinde ihmal edilen eğitim, sağlık harcamaları ve yerel yönetimlere ayrılan pay
bu bütçenin en önemli kalemleri olarak göze çarpmaktadır çünkü yerel yönetimler demokrasinin
beşiğidir, demokrasinin gelişme merkezleridir. Yerel yönetimler demokrasinin okuludur. Yerel
yönetimleri güçlü olan ülkelerde demokratik kültür daha gelişir, yerleşir ve benimsenir. Nitekim, AK
PARTİ’nin on yıllık siyasi geçmişinde yerel yönetimler tecrübesi merkezî yönetimdeki başarımıza
önemli bir katkı vermiştir.

Değerli milletvekilleri, sosyal refah devletinin en temel görevlerinden birisi de dar gelirli
grupların sosyoekonomik refahını artırmaya yönelik sosyal koruma harcamalarını gerçekleştirmesidir.
AK PARTİ hükûmetleri enflasyonu tek hanelere indirmiş ve diğer yandan da sosyal koruma
kalemlerini çeşitlendirmiştir. Çalışanlar, emekliler, çiftçiler, yaşlı, dul ve yetim ile engelli
vatandaşlarımıza yönelik bu harcamalar, sosyal yardımlar ve primsiz ödemeler son on yılda 3,5 kat
artmıştır yani ekonomimiz büyürken geniş toplumsal kesimlerin ekonomiden aldıkları pay da
büyümektedir. Dezavantajlı gruplara ve yoksullara ödenen primsiz ödemeler ve sosyal yardımlar
2011 yılında geçmiş on yıla göre 10 kat artmıştır.

Değerli arkadaşlarım, bu bütçe, illerimiz ve bölgelerimiz arasındaki farkları minimize edecek,
gelişmişlikler arasındaki uçurumu göreceli olarak düşürecektir. 2013 bütçesinde, 2005’te AK PARTİ
ile başlayan KÖYDES projeleri için 578 milyon TL kaynak ihdas edilmiştir. Bunlar çalışmakla,
azimle ve en önemlisi de ülkesini ve milletini sevmekle oluyor.

Değerli milletvekilleri, 2013 yılı bütçesi mali disiplini ve istikrarı korumayı amaçlayan,
büyümeyi ve istihdamı destekleyen, toplumsal refahı gözeten, sağlık, eğitim ve sosyal koruma
harcamalarına ağırlık veren, yerel yönetimleri mali açıdan daha da güçlendiren, toplumun yaşam
kalitesini yükseltmeyi amaçlayan, yatırımları teşvik eden ve altyapıya öncelik veren, ekonomik
verimliliği ve üreteni destekleyen bir bütçedir.

Biz milletimizin ve devletimizin lehine olan düzenlemeleri siyasi olarak ne getirir ne götürür
hesabı ile değil; yarınlar için, yarının aydınlık ve kalkınmış Türkiye’si için, gelecek nesiller için
yapıyoruz.

Sözlerime burada son verirken 2013 mali yılı bütçesinin hazırlanmasında emeği geçenlere
teşekkür ediyor, 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin, tekrar, ülkemize ve milletimize hayırlı
olmasını, hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK
PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Tanrıverdi.

Hükûmet adına söz sırası Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a aittir. (AK PARTİ
sıralarından ayakta alkışlar)

Süreniz bir saattir Sayın Başbakan.

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyor, 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın
görüşmelerinin ülkemize, milletimize, demokrasimize ve ekonomimize hayırlı olmasını Allah’tan
temenni ediyorum.
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Konuşmamın hemen başında, 2013 bütçe tasarısının hazırlanmasında emeği geçen başta Maliye
Bakanım olmak üzere tüm bakanlık mensuplarına, Plan ve Bütçe Komisyonumuza, tüm bakan,
milletvekili arkadaşlarımıza, bürokrat ve teknokratlarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul aşamasında yapıcı, yol gösterici, katkı
sağlayıcı şekilde, özellikle de karşılıklı saygı ve nezaket dairesinde müzakere edilmesini de gönülden
diliyorum.

Şunu özellikle burada ifade etmek istiyorum: Bugün görüşmelerine başladığımız 2013 yılı
bütçesi, AK PARTİ hükûmetleri tarafından hazırlanmış 11’inci bütçedir. Şu ana kadar 10 bütçe
hazırladık ve tamamını da başarıyla uyguladık. Bugün 2013 yılı bütçesini görüşürken, AK PARTİ
hükûmetlerinin 11’inci bütçesini müzakere ederken aslında geride bıraktığımız on yılın da
muhasebesini yapıyoruz. Aynı zamanda, önümüzdeki on yılın da planlamasını gerçekleştireceğiz.
Sizlere dağıttığımız konuşma kitapçığında geride bıraktığımız on yıla ilişkin oldukça detaylı ama
yine de özel niteliğinde bir icraat dökümü bulunuyor. Ben burada ayrıntılara girmeden hem geride
kalan on yıla hem de önümüzdeki on yıla ilişkin değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak
arzusundayım.

Bir kere en başta şunu ifade etmek durumundayım: Geride bıraktığımız on yıl, her alanda olduğu
gibi ekonomi alanında da seksen dokuz yıllık cumhuriyet tarihimizin en parlak dönemlerinden biri
oldu. AK PARTİ’nin on yıllık başarılı icraat dönemini cumhuriyet tarihimizin tamamıyla
kıyasladığımızda birileri nedense bundan rahatsız oluyor. Şunu herkes bilsin ki biz asla ve asla bir
hesaplaşma içinde değiliz; tam tersine, biz, 29 Ekim 1923’te kurulmuş cumhuriyetimiz için neler
yaptığımızı, cumhuriyetimize neler kazandırdığımızı, Türkiye Cumhuriyeti’ni hangi seviyeden alıp
hangi seviyelere taşıdığımızı ve taşıyacağımızı konuşuyoruz.

Elbette, Gazi Mustafa Kemal’den bugüne kadar cumhuriyet için, ülke için, millet için taş üstüne
taş koymuş, çalışmış, üretmiş herkese şükran borçluyuz, minnet borçluyuz. Ancak şunu da görmek
durumundayız: Ne yazık ki Gazi Mustafa Kemal’in vefatının ardından bazı istisnai durumlar
haricinde Türkiye’nin potansiyeli yeterince kullanılmamıştır. Türkiye’nin enerjisi, heyecanı, zengin
kaynakları, dinamik ve genç nüfusu gereksiz tartışmalarla, gereksiz müdahalelerle âdeta heba
edilmiştir. Biz, on yıllık AK PARTİ Hükûmet dönemlerini, cumhuriyet tarihimiz içinde bir
kıyaslamaya tabii tutarken bir yandan neleri başardığımızı anlatıyor, bir yandan da bu başarıların
geçmişte neden elde edilemediğinin sorgulamasını yapıyoruz.

Şair Orhan Veli’nin deyimiyle bu ülke için kimlerin sadece nutuk attığını, kimlerin de taş üstüne
taş koyduğunu, hizmet ürettiğini milletimiz görsün istiyoruz. Bizim her zaman ifade ettiğimiz bir
gerçek var. Son on yılda elde ettiğimiz başarılar, AK PARTİ hükûmetlerinin başarısından ziyade
bizatihi bu aziz milletin başarısıdır yani son on yılda elde edilen başarı, Türkiye’nin başarısıdır,
milletin başarısıdır, cumhuriyetin başarısıdır. Biz, eğer, hemen her alanda cumhuriyet döneminin
rekorlarını elde ettiğimizi söylüyorsak bunu milletimiz adına, ülkemiz adına, cumhuriyetimiz adına
bir kazanım olarak görüyor, bunun heyecanıyla söylüyoruz. Özetle, cumhuriyet döneminin rekor
seviyelerine ulaşan yine cumhuriyettir, cumhuriyetin ta kendisidir. Cumhuriyet döneminin rekorlarını
elde etmiş olmamızdan hiç kimse rahatsız olmasın, tam tersine, cumhuriyetin fertleri olarak
cumhuriyetimizin ulaştığı seviyeyi görerek bundan herkes mutluluk duysun istiyorum.
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Bakın, tekrar ediyorum: Biz, AK PARTİ dönemine kadar, 79 yılda yapılanları elbette takdir
ediyoruz. Ama, biz, şunun da artık cesaretle, herkes tarafından sorgulanmasını istiyoruz: 79 yıllık
süreçte Türkiye’nin erişmiş olması gereken seviye 2002’deki o seviye midir? Türkiye çok daha
fazlasını hak etmemiş miydi? 1945’te taş üstünde taş kalmayan Almanya ve Japonya, dünyanın en
büyük ekonomileri hâline geldiler. 1960’larda Almanya kalkınmak için bizim iş gücümüze ihtiyaç
duydu. 1970’lerde uzaya gidiliyordu, 1980’lerde küreselleşme dünyayı etkisi altına alıyordu,
1990’larda kapalı rejimler yıkılıyordu ama bütün bu süreçte Türkiye kendi iç meseleleriyle uğraşıyor,
demokrasiye yönelik müdahalelerle sürekli kan kaybediyordu. Daha 1930’larda, Boğaz’a köprü için
proje hazırlayanları, uçak sanayisi için, savunma sanayisi için büyük girişimde bulunanları, Gazi
Mustafa Kemal’in talimatlarına rağmen dönemin hükûmetleri, bakanları dışladı, öteledi. Bu
Parlamento içinde bunu çok iyi bilenler var şu anda. Yatırım ortamı iyileştirilmedi, eğitimin altyapısı
güçlendirilmedi, Türkiye için büyük, geniş, iddialı bir vizyon gözetilmedi. On yıllar boyunca Türkiye,
yapay tartışmalarla, sanal korkularla kendi milletini, kendi evladını iç düşman ilan eden, “Cumhuriyet
tehlikede.”, “Laiklik elden gidiyor.”, “İrtica geliyor.” diyerek paranoya üreten bir zihniyetle enerjisini
kaybetti. Siyaset kurumuna yönelik güvensizlik, koalisyon hükümetleri olarak tezahür etti. On yıllar
boyunca koalisyon dönemlerinde Türkiye ağır bedeller ödedi. Bütün bunlara ek olarak, Türkiye,
demokrasiye geçişin ardından ortalama 10 yılda bir müdahaleye maruz kaldı. Ülkemiz, yine, çok
ağır bedeller, çok ağır maliyetler ödedi. Bugün, bizim, ekonomide elde ettiğimiz başarıları
cumhuriyetle bir hesaplaşma gibi lanse edenler önce çıksınlar, müdahalelerdeki rollerini, darbeler
karşısındaki destekleyici tavırlarını sorgulasınlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar).

Bakın, 27 Nisan bildirisi, AK PARTİ Hükûmetinin dik duruşu sayesinde sadece beyhude bir girişim
olarak kalmış, akamete uğratılmıştır. Buna rağmen, bu e-bildirinin Türkiye’ye sadece faiz yoluyla maliyeti
yıllık 2 milyar dolar olmuştur. 28 Şubatın bu ülkeye maliyetinin ne olduğunu varın siz kıyaslayın. 12
Eylülün, 12 Martın, 27 Mayısın bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına, vatandaşlarına nasıl bir ekonomik
külfet yüklediğini varın siz hesap edin. Türkiye eğer bu kesintileri yaşamasaydı, Türkiye içerideki yapay
meselelerle enerjisini harcamasaydı belki de bundan on yıllar önce dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri
hâline gelirdi. Geç de olsa bunu biz başaracağız. On yıl önce başlattığımız süreci kararlılıkla devam
ettirecek, inşallah Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri konumuna getireceğiz.

Türkiye’de demokratikleşme ile ekonomi arasındaki doğru orantılı yaşadığımız tecrübelerin
ışığında, şüpheye mahal bırakmayacak derecede artık her şey netleşmiştir. Demokratikleşme adımlarının
atıldığı, reformların yapıldığı, özgürlüklerin genişlediği süreçlerde Türkiye ekonomisi her zaman
büyümüş, ileri gitmiştir. Demokrasinin kesintiye uğradığı, özgürlüklerin daraltıldığı, devlet ile vatandaş
arasında güven bunalımının oluştuğu her dönemde de ekonomi daralmış, telafisi on yıllar alacak
maliyetler ortaya çıkmış, bu maliyetler de vatandaşın, dar gelirlinin, yoksulun omuzlarına bindirilmiştir.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye’nin terörle mücadelesinde de bu tablo net olarak ortaya çıkıyor.
Terör örgütü, bölgede, bir yandan demokratikleşme adımlarını etkisizleştirmeye çalışırken aynı
zamanda, ekonomik yatırımları da engellemek için her yola başvuruyor. Ekonominin demokrasiyi,
demokrasinin de ekonomiyi güçlendireceğini bilen terör örgütü, bölge halkının yoksul kalması,
yoksun kalması için kalkınma yönünde atılan her türlü adımın karşısında duruyor. Bölgede baraj
yapılmasını engellemeye çalışıyorlar, bölgede havaalanı inşaatlarının yapılmasını engellemeye
çalışıyorlar, yol, enerji, konut projelerini sabote etmek için uğraşıyorlar. Hatta daha da ileriye gidiyor,
hem demokrasinin hem de ekonominin can damarı olan eğitimi kesintiye uğratmak, bölge halkını
cahil bırakmak için okulları yakıyor, yıkıyor, öğretmenlere saldırıyorlar.
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Terör örgütü çok iyi biliyor ki eğer o çocuklar okurlarsa, okula giderlerse dağa çıkmayacaklar;
o çocuklar okula giderlerse o çocukların eline taş verip, molotof verip attıramayacaklar. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar) Eğer o çocuklar okurlarsa -terör örgütü de biliyor ki- o çocukları dağlarda
ölmeye ve öldürmeye gönderemeyecekler. Bunu bildikleri için de hem demokratikleşmenin hem
ekonomik kalkınmanın önünde set olmaya çalışıyorlar.

Demokrasiden de, ekonomik kalkınmadan da, terörle mücadeleden de vazgeçmeden, asla geri
adım atmadan bu kutlu yolda yürümeye, kardeşlik içinde Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Az önce, BDP Eş Başkanı, bu kürsüden, doğu, güneydoğudaki çocuklardan bahsetti. Allah
aşkına, soruyorum sizlere: O çocukların eline taşı, molotofu veren -özellikle bunu söylüyorum- buna
sessiz kalan siz değil misiniz? Bütün bunların yanında, siz değil misiniz o çocukları yokluğa,
yoksulluğa mahkûm eden?

Değerli arkadaşlarım, bizim şu anda güneydoğu, doğu, bu bölgedeki yatırımlarımızın on yılda
toplam bedeli -eski rakamla- 37 katrilyona ulaşmıştır. Bütün bu yatırımlar bu bölgede yapılıyor.
Bunlar, cumhuriyet tarihinde görülmemiş adımlardır. Altyapısıyla, üstyapısıyla eğitimden sağlığa,
adaletten emniyette, ulaşıma, enerjiye, tarıma, aklınıza ne gelirse, her alanda bu adımları attık ve biz
bugüne kadar bu attığımız adımları da kesintiye uğratmadık ve uğratmayacağız, yine buna devam
edeceğiz çünkü biz “Bölgesel milliyetçilik yapmayacağız.” dedik. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Biz “Etnik milliyetçilik yapmayacağız.” dedik… (AK PARTİ sıralarından alkışlar) …ve biz “Dinsel
milliyetçilik yapmayacağız.” dedik. Bu kürsüye çıkıp da bizi özellikle mezhepçilikle sınayanlar önce
aynaya baksınlar ve orada kendilerini görsünler... (AK PARTİ sıralarından alkışlar) …ve biz, attığımız
adımlarla, yaptığımız yatırımlarla, böyle bir anlayışın içerisinde olmadığımızı her yerde ispatladık.

Bakın değerli milletvekilleri, bundan on yıl önce, Türkiye, sanayide düşük yoğunluklu
teknolojiye, demokraside de oldukça düşük standartlara sahipti. Bugün artık Türkiye, sanayide ileri
teknolojiye sahip olduğu gibi, buna paralel olarak demokraside de ileri standartlara sahip. Şu anda
bizim artık 2023 hedeflerimize on yıl var. Bu on yıl içinde 2023 hedeflerine ulaşmak için bizim iki
alanda seviyeyi daha da yukarıya çekmemiz gerekiyor.

Değerli arkadaşlarım, biz, ne yapacağımızı, ne yaptığımızı konuşuyoruz. Dikkat edin, bu kürsüye
çıkanlar, ne yapacaklarını konuşmadılar, yalan yanlış akıllarına ne geliyorsa onları anlattılar ki az
önce arkadaşlarım da zaten gereken cevabı verdi çünkü ben onlara cevap vermeye kalkarsam asıl
konuşmamı yapamayacağım. Onun için, ben asıl konuşmama vakit ayırmak… Zaman zaman da şöyle
biraz, belki dokunduracağım.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bakınız, birincisi yüksek yoğunluklu teknolojiye, ikincisi de demokraside çok daha yüksek
standartlara alışmamız gerekiyor, bunu başarmamız gerekiyor. Eğer bunlardan herhangi birinde
aksama olursa hedeflerin tutması zorlaşır, hatta imkânsızlaşır. 2023’te bizim 500 milyar dolar ihracat
hedefimiz var, 2023’te 2 trilyon dolar millî gelirle, 25 bin dolar kişi başı millî gelirle dünyanın en
büyük 10 ülkesinden biri olma hedefimiz var. Şimdi, ya şunu niye kıskanıyorsunuz? Ya, on yıl önce
kişi başı millî gelir 3.600 dolarken bugün 10.700 dolara yaklaştığımıza göre bundan niye rahatsız
oluyorsunuz, neden?

İZZET ÇETİN (Ankara) – Para kimde?
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Ben aynı şekilde diğer muhalefet

genel başkanına da soruyorum: Ya, siz, millî geliri aldığınızdaki rakama bakın, bize devrettiğinizdeki
rakama bakın? Bize düşerek teslim ettiniz, biz tekrar ayağa kaldırdık. Bu farkları niye
görmüyorsunuz? Bunları lütfen görelim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Bakınız, eğitimi daha da yaygınlaştırarak, eğitimin kalitesini daha da yükselterek, özgür,
girişimci, cesur ve öz güveni yüksek gençler yetiştirerek Türkiye’nin geleceğini daha da
aydınlatacağız. Biz on yıl boyunca bu ülkenin çocuklarına en başta öz güven aşıladık, bu ülkenin
çocuklarının hiçbir sorunun kalıcı, hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını görmelerini sağladık. Bizim
çocuklarımız kendi öz değerlerinden, kendi tarihlerinden ve kendi medeniyetlerinden aldıkları
ilhamla, evrensel değerleri özümseyerek inşallah bu coğrafyada tarihimizi yeniden yazacaklar, ben
buna inanıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu ülke geçmişte nasıl tarihe, bilime ve sanata
yön veren insanlar çıkardıysa, inşallah bugün ve yarın da bu topraklardan, bu genç nesillerden
geleceğe yön verecek isimler yetişecek.

Değerli milletvekilleri, ekonomiyle demokrasi arasındaki paralellik kadar ekonomiyle aktif dış
politika arasında da paralellik bulunuyor. Tabii burada ana muhalefet olsun, diğerleri olsun bunlarla
bizim anlaşmamız mümkün değil. Bunların, sıfır toleransın ne olduğunun tanımını bir defa anlamaları
için daha çok zaman ister. Bu, kolay iş değil. Hayatında en ufak bir dış ilişki, bir dış politika, böyle
bir şeyin içerisinde olmayanın kalkıp da bunu anlaması mümkün değil.

İZZET ÇETİN (Ankara) - Doktora gitmen lazım!

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Ve anlayacaklar, anlayacaklar da
neticelerini gördükten sonra. Ama sabretmeye de tahammülleri yok. Bak, biz dinledik, konuşmadık
ama onlar, işte böyle, bu tür, böyle laf atmak suretiyle yerinde boğmanın gayreti içine giriyorlar. (AK
PARTİ sıralarından alkışlar) Nezaket kurallarını da bilmiyorlar.

Türkiye, son on yılda, aktif barışçı dış politikaları sayesinde, bölgenin ve dünyanın saygın, etkili,
sözü dinlenen ve sözünün ağırlığı olan bir ülke konumuna yükselmiştir. Dış politikamızda,
uluslararası ilişkilerde her zaman küresel vicdanı öne çıkardık, adaleti yücelttik, kardeşliğe, dostluğa,
dayanışmaya vurgu yaptık. Sorun çıkaran değil sorunların üzerine giden, ateşi söndürmek, acıları
dindirmek, akan kanları durdurmak için mücadele eden bir ülke olduk. Biz her ülkeyle ama her
ülkeyle iyi ilişkiler tesis etmeye, varsa aradaki sorunları samimi şekilde çözmeye gayret ettik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Azerbaycan’ın, Türk cumhuriyetlerinin, bölgemizdeki,
dünyadaki tüm dost ve kardeş halkların hukukunu en güçlü şekilde savunduk ve savunmaya devam
ediyoruz.

Arap halklarının özgürlük, hak, adalet, insanca yaşam taleplerini en güçlü şekilde destekledik.

Medeniyetler ittifakı projemizle küresel barış mücadelesi vermeye devam ediyoruz.

Bütün olumsuzluklara, bütün engellemelere… Avrupa Birliği umudumuzu muhafaza ediyor,
gerekli reformları yapıyoruz.

Uluslararası kuruluşlarda aktif görevler üstleniyoruz. Sadece, 2012 yılında 11 ülkeyle Türkiye
arasındaki vizeleri kaldırdık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı
64’e, sınırda vize alabildiği ülke sayısı 11’e yükseldi.

Küresel finans krizinde gelişmiş ülkeler dış temsilciliklerini kapatırken biz burada da farklı bir
performans sergiledik, dış temsilcilik sayılarımızı artırdık. 2002 yılında Türkiye'nin dünya genelinde
93 büyükelçiliği vardı. On yılda 27 büyükelçilik açtık ve toplam sayıyı 120’ye çıkardık. Afrika
kıtasında sadece 12 büyükelçiliğimiz vardı, yıl sonunda bu sayı 34’e ulaşıyor. 2002’de 163 olan dış
temsilcilik sayımız şu anda 204’e ulaştı. Bunu en kısa zamanda 231’e çıkaracak ve dünyanın en
yaygın örgütlenmiş 5 ülkesinden biri olacağız.
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Sadece 2012 yılında 23 yeni merkezde ticaret müşavirlikleri tesis ettik. Ticaret müşavirlerimizin
görev yaptığı merkez sayısı 2002’de -lütfen dikkat- 62 adetken şu anda 160’a ulaştı. 2002’de 84
müşavir görev yaparken şu anda 233 müşavir bu merkezlerde görev yapıyor. 36 milyar dolardan
devraldığımız ihracatı da, işte az önce de ifade ettim, on yılın sonunda 150 milyar dolara yükselttik.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İZZET ÇETİN (Ankara) – İthalat ne oldu?
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bakınız, az önce

burada bir rakamdan bahsetti ana muhalefetin Genel Başkanı, Hollanda’nın ihracatından bahsetti.
Genel Başkanınıza sorun da, o ihracatın ne kadarı ithalattır onun cevabını bir arayıp bul, ondan sonra
gel bana bu soruyu sor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İZZET ÇETİN (Ankara) – İthalatı sen de söyle canım, ne fark eder.
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Her ihracatın içerisinde…
İZZET ÇETİN (Ankara) – İthalat ne oldu, onu da sen söyle biz öğrenelim.
BAŞKAN – Değerli milletvekilleri…
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – …“yan ürünler” denilen bu tür ürünler

de alınır ve oradan siz ihracatınızı da yaparsınız. Bu konularda bilginiz, tecrübeniz yok,
öğreneceksiniz, sabırla, öğreneceksiniz.

36 milyar dolardan devraldığımız ihracat buraya çıkarken, sadece belli ülkelere değil, dünyanın
en ücra, en uzak ülkelerine kadar ulaştık.

Müteahhitlik hizmetlerinde Çin’den sonra dünyanın 2’nci ülkesiyiz, buraya çıktık.
Turizm gelirlerimiz aynı dönemde 3 kat arttı. Turist sayısında dünyada 6’ncı, turizm gelirinde

dünyada 9’uncu ülke konumuna yükseldik.
Bölgenin istikrarını, bölgenin barış ve huzurunu, Türkiye'nin refahıyla, büyümesiyle bağlantılı

gördük, her zaman barışın, her zaman diyaloğun, her zaman uzlaşmanın tarafında durduk.
Türkiye olarak güçlünün yanında değil, haklının yanında; zalimin yanında değil, mazlumun,

mağdurun yanında yer aldık. Biz, Filistinlilere yaptığı zulme, Gazze’de uyguladığı insanlık dışı
saldırılara, uluslararası sularda yardım gemisine yönelik korsan saldırıya rağmen, birileri gibi… Evet,
kimi kastettiğimi anlıyorsunuz: CHP. Az önce, bizi, “İsrail’le kapalı kapılar ardında ne konuştunuz,
diye suçluyor. Bana İsrail’le kapalı kapılar arkasında ne konuştuğumu, kimlerden bunu aldığınızı
ispat edemezseniz müfterisiniz, müfterisiniz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından
gürültüler)

İZZET ÇETİN (Ankara) – İsrail’le o tarihte…
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Biz, bugüne kadar hiçbir iktidarın

yapamadığını yapmak suretiyle, uluslararası sularda… (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – …bizim gemilerimize saldıranlara

karşı hangi cevap gerekiyorsa o cevabı verdik. (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Hiçbir zaman, kapalı kapılar arkasında

bu tür pazarlıkları yapacak tıynette bir siyaset biz gütmedik, o size ait bir şeydir, siz onu
görüyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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KAMER GENÇ (Tunceli) – “Tayyip ile İsrail arasında diyalog var.” diyor, Obama söylüyor.
Duymuyor musun Obama’nın söylediklerini?

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Hiçbir ülkenin iç işlerine karışmadık,
hiçbir ülkenin topraklarına göz dikmedik. Suriye halkı bizim kardeşimizdir…

İZZET ÇETİN (Ankara) – ABD öğretti.
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – …canımız ciğerimizdir. Bizim

sorunumuz Esed yönetimiyledir ve asla Suriye’nin toprak bütünlüğü noktasında en ufak bir
tereddüdümüz yoktur, onun bütünlüğünden yanayız. Aynı düşünce bizim, Irak için de geçerlidir.
(CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Başbakan, bir dakikanızı rica edebilir miyim.
Değerli milletvekilleri, bakınız, sayın başkanlar konuşurken en ufak bir müdahale olmadı. Bu

kürsüde herkes kendi düşüncesini dile getiriyor dolayısıyla bu türlü bir müzakere usulü doğru değil.
Sayın Tanal, bakın, en çok laf atanlardan biri sizsiniz. Bundan sonra daha müzakereler yapacağız.

Bugün böyle bir müzakere yaparsak bir başka günkü toplantıda da burada müzakere yapılma imkânı kalmaz.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ama hiçbir partinin başkanı tahrik edici konuşmadı Sayın

Başkan.
BAŞKAN – Efendim, kendi takdiridir, öyle konuşur. Eğer cevap gerekiyorsa grup başkan

vekilleriniz var, sayın genel başkanlar var. Yani yapmayın böyle birşey.
İZZET ÇETİN (Ankara) – Obama öyle söylüyor, Obama!
BAŞKAN - Yapmayın, herkes kendisi nasıl takdir ediyorsa öyle konuşuyor.
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – “Kapalı kapılar ardında İsrail ile ne

konuştunuz?” demek tahrik edici değil mi? (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MAHMUT TANAL (İstanbul) – İsrail ile sözleşmeleri yapan siz değil misiniz?
BAŞKAN – Sayın Tanal, lütfen… (AK PARTİ sıralarından “Sus be!”, sesleri)
MAHMUT TANAL (İstanbul) – İsrail ile sözleşmeleri yapan siz değil misiniz?
BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen…
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Arkadaşlar, lütfen sakin olun. Herkes

tıynetinin gereğini yapar, sakin olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, aktif ve barışçı dış politikamızın bir başka neticesi de dünya üzerinde

ihtiyaç sahibi her ülkeye, dost ve kardeşlerimize elimizi uzatmak oldu. Bir yandan dünya geneline
yayılmış akrabalarımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza ulaşırken, aynı zamanda ata yadigarlarımıza da
çok güçlü şekilde sahip çıktık. TİKA’yla dünyanın her köşesine yardım elimizi uzatıyor, ata yadigarı
eserleri gün yüzüne çıkarıyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızla Türkiye’nin
sıcaklığını ve gücünü hissettiriyoruz.

Yunus Emre enstitülerini kurarak dünyaya Türkçe öğretiyoruz.
TRT Avaz’la, TRT Türk’le, TRT Arapça’yla, TRT Şeş’le Türkiye’nin mesajlarını dünyaya

duyuruyoruz.
Bakın, 1992 ile 2002 yılları arasında, on yılda, faaliyet gösterdiği ülkelerde TİKA’nın toplam

proje sayısı 2.241 idi. 2002 yılından 2011 yılına kadar TİKA aracılığıyla biz, 10.086 proje sayısına
ulaştık; farkımız bu. Yani TİKA’nın proje sayısını önceki on yıla göre 4,5 kat artırdık.
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Ülkemizin resmî kalkınma yardımları, 2011 yılında rekor bir seviyeye ulaştı; 1 milyar doları
aştı ve 1 milyar 273 milyon dolar oldu. 2002 yılında 86 milyon dolar olan yurt dışı kalkınma
yardımlarımız, 27 kat artarak, 2011 yılında 2 milyar 363 milyon dolara ulaştı.

Kazakistan’da Kazak-Türk Lisesini, Karadağ’da Şükriye Mecedoviç İlkokulunu, Afganistan’da
Kabil’deki Mahmud Tarzi Lisesini, Makedonya’da Üsküp Tefeyyüz İlköğretim Okulunu,
Kosova’daki Prizren Üniversitesini ve bunun gibi birçok ülkedeki üniversiteyi, liseyi, ilkokulu biz
inşa ettik. Sadece 2007’den günümüze kadar geçen sürede inşa edilen okul sayısı 214’e ulaştı.

Orta Asya’nın ilk kemik iliği nakil merkezîni Kırgızistan’da açtık. Filistin’in kuzeyinde Tubas
Türk Hastanesinin yapım işini sürdürüyoruz. Hastane tamamlandığında Tubas şehrinin ilk hastanesi
olacak.

Son dört yıl içinde Pakistan, Somali, Moldova, Filistin Batı Şeria’ya 58 ambulans hibe ettik.

Lübnan’daki 100 yataklı Sayda Türk Hastanesinin inşaatını iki yıl önce tamamladık. Sadece
Nijerya’da 19.410 kişiye sağlık taraması yaptık.

Yıllar içinde yıpranan, Kudüs Harem-i Şerif’te bulunan Kubbet-üs Sahra hilalinin üç parçadan
oluşan altın renkli bakır hilalini 5’inci defa biz yeniledik.

Bosna’da tarihî Konjic Köprüsü’nü yeniden inşa ettik. Drina Köprüsü’nün korunması için
çalışmalar yürütüyoruz.

Türkmenistan’da Sultan Sancar Türbesi’nin restorasyonunu, Kazakistan’da Ahmet Yesevi
Türbesi’nin restorasyonunu biz yapıyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Senin yaptığın belli!

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Moğolistan’daki bin üçyüz yıllık Türk
anıtlarının gelecek nesillere aktarılması için Bilge Kağan ve Kül Tigin anıtlarının kopyalarını çıkardık
ve Göktürk anıtlarının bulunduğu bölgede bir müze inşa ederek bu anıtları sergiye açtık.

Giray Han tarafından 1500 yılında Bahçesaray’da yaptırılan ve Doğu Avrupa’nın en eski eğitim
kurumlarından biri olan Zincirli Medresesi ile Giray Han Türbesi ve Külliyesi’nin restorasyon
çalışmalarını tamamladık ve hazır hâle getirdik.

Kırım Tatar kardeşlerimize, uygulamaya başladığımız toplu konut projeleri ve inşa ettiğimiz
okullarla, Türkiye'nin sıcaklığını, yakınlığını hissettirdik.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da tek cami olarak hizmet veren Kadı Seyfullah Efendi Camisi’ni
biz restore ediyoruz.

Makedonya'da Kocacık köyünde bulunan Gazi Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi'nin
yaşadığı ev tarafımızdan aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Bunlar, dünya üzerinde
uyguladığımız projelerden sadece bir kısmı. Elinizdeki kitapçıkta çok daha ayrıntılı bilgi yer alıyor.

Dünya geneline yayılmış ata yadigârı eserlere sahip çıkarken, kardeş ve akraba topluluklara el
uzatırken, Türkiye içinde de vakıf eserlerine güçlü şekilde sahip çıkıyor, onları yeniden gün yüzüne
çıkarıyoruz. Burada da şimdi sizlere bir kıyas veriyorum, bu da çok önemli. 1996-2002 yılları arasında
sadece 46 vakıf eseri onarılmışken, biz, on yıl içinde 3.750 tarihî eserin onarımını gerçekleştirdik.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığımız eliyle de 90 eseri restore
ettik, 15 eserin restorasyonu devam ediyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Kiliselere ne harcadınız?
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BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Tarihî ve kültürel mirasımızı
korumaya, gün yüzüne çıkarmaya yönelik çok büyük, özel projeler sürdürüyoruz; aynı zamanda yurt
dışına çıkarılmış hazinelerimizi de tek tek Türkiye'ye kazandırıyoruz.

Değerli arkadaşlarım, şimdi, çok önemli bir bölüme geliyorum. Az önce Ana Muhalefet Genel
Başkanı yine bir şeyler söyledi, zannediyorum cevabı burada bulacak. Bize bazı konularda
konuşurken çok iyi düşünmeniz lazım, ondan sonra konuşmanız lazım.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Tekelinde mi o da?

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de son
on yıldaki değişimi en iyi ifade eden sektörlerden biri savunma sanayisidir.

Savunma sistemleri ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı, 2 kat artışla, Sayın Kılıçdaroğlu,
bizim dönemde yüzde 54'e çıkmıştır. ASELSAN ve TUSAŞ'ın geçmişte esamesi dahi okunmuyordu;
şu anda, bu 2 şirketimiz, savunma sanayisindeki yatırımlarıyla, dünyanın en büyük 100 firması
arasında yer alıyorlar. Bakınız, nereden nereye geldik!

Millî sermayemizin ürettiği mini insansız hava aracı sistemlerinin seri üretimleri süratle devam
ediyor. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine 164 adet insansız uçak ve 4 adet insansız
helikopter sunuldu.

“Altay” millî tankımızın ön tasarımı tamamlandı. İlk defa ülkemizde modern bir tankın üretimini
gerçekleştiriyoruz.

İZZET ÇETİN (Ankara) – 1942’de yapılmıştı ilk tank.

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – “ANKA” insansız hava aracımızın
tasarım ve prototip imalatını tamamladık.

Uzun menzilli roketler artık ülkemizde üretiliyor. İleri teknolojiyle donatılan 50 kilometre ve
daha uzun menzilli obüs ve roket sistemlerinin seri üretimlerine başladık.

Türkiye'nin ilk millî savaş gemisi olan ve tamamen ülkemizde tasarlanarak inşa edilen MİLGEM
Savaş Gemisi’ni 2008 yılında denize indirdik.

ATAK Helikopteri de Türkiye'de üretiliyor. Helikopterlerin uçuş testlerine 2011 yılı içerisinde
başladık ve 2013 yılı içinde bu helikopterlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatına başlamayı
planlamış bulunuyoruz.

Göktürk-2 uydumuzun üretimini tamamladık. Bu uydumuzu 19 Aralıkta, saat 18.52'de uzaya
gönderiyoruz. Hayırlı olsun inşallah. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Muhalefeti de bekleriz.

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Ama bundan da rahatsız olanlar
çıkabilir. Gönlüm arzu eder muhalefet de gelsin, beraber bunu izleyelim, bundan rahatsız olmasınlar.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Artık, tank modernizasyonlarını millî firmalarımız yapıyor. Şimdiden, Orta Doğu'da, Asya'da,
Uzak Doğu'da ve hatta Latin Amerika'da birçok ülkeye savunma sanayisi ürünlerimizi ihraç ediyoruz.

Evet, biz, nutuk milliyetçiliği değil, millete ve ülkeye hizmet üreten fiilî milliyetçilik yapıyoruz.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Değerli milletvekilleri, on yıldır başarıyla uyguladığımız ekonomi politikaları, on yıl içinde çok
farklı şekillerde test edildi. Ekonomimiz, yurt içinde oluşturulmaya çalışılan siyasi krizlerde çok
sağlam bir duruş sergiledi. Demokrasiye yönelik müdahale girişimlerinin olduğu dönemlerde dahi
Türkiye ekonomisi hiçbir sarsıntıya uğramadı.

Aynı şekilde, ekonomimiz, on yıl içinde gerçekleşen iki mahallî seçim, üç genel seçim, iki
referandum… Yine dirençli bir yapı sergiledi.

Oluşan güven, istikrar ve disiplin sayesinde, geçmişte her seçim döneminde dalgalanan ve
dengeleri bozulan ekonomi, geride bıraktığımız yedi seçimde en küçük bir sapma göstermedi.

Yine, ekonomimiz, küresel dalgalanmalar karşısında, küresel krizler karşısında da dünyaya örnek
olacak bir sağlamlık sergiledi. Bütün bunların ötesinde, ekonomimiz, geride bıraktığımız on yıl içinde,
yedi farklı seçimde milletimizin huzuruna çıktı ve milletimizden tam not aldı. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

Sayın Kılıçdaroğlu, karneyi millet verir, millet, millet verir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Siz,
milletin verdiği karneye bakın, ona bakın.

Elbette ki, biz, insanı ekonomik nesne olarak görmüyoruz, böyle de görmeyiz, bizim için insan
ekonomiden ibaret değildir. Bizim için insan, sadece bir üretici, sadece bir tüketici, pazarın ve
piyasanın öylesine bir aktörü olmaktan ibaret de değildir. İnsanı eşrefi mahlukat olarak görüyoruz,
maddi ihtiyaçlarından çok daha ötede, insanı, ruhuyla, kimliğiyle, değerleriyle, insanı diğer
canlılardan ayıran ulvi özellikleriyle değerlendiriyoruz. Bizim bakış açımız bu.

Demokratikleşme alanında attığımız adımlara paralel olarak, sosyal politikalarımıza paralel
olarak ekonomi politikalarımız da on yıl boyunca milletin takdirine sunuldu ve milletten büyük
teveccüh aldı.

Burada, refah seviyesine ilişkin sadece birkaç göstergeyi sizlerle ve aziz milletimle paylaşmak
istiyorum.

Bakınız, hanelerdeki bilişim teknolojileri bulunma ölçümleri, özellikle 2004 yılından itibaren
yapılmaya başlandı böyle bir ölçüm.

2004 yılında Türkiye'de her 100 evden 11'inde bilgisayar vardı, şu anda her 100 evden 59'unda
bilgisayar var.

2004 yılında her 100 evden 54'ünde cep telefonu vardı, şu anda her 100 evden 93'ünde cep
telefonu var.

Cep telefonu abone sayısı, 2002 yılında 23 milyon kişiydi; şu anda, 65 milyon kişiye ulaştı. Bir
cep telefonu abonesi, 2009 yılında ayda ortalama 184 dakika konuşuyordu; şu anda, ortalama
konuşma süresi ayda 300 dakikaya ulaştı.

İnternet abone sayısı 2002 yılında 1 milyon 310 bin kişiydi, 2011 sonunda 14 milyon aboneye
ulaştı yani İnternet abonesi sayısı 11 kat arttı.

2002'de Türkiye'de kayıtlı 4 milyon 600 bin otomobil vardı, şu anda 8,5 milyon kayıtlı otomobil
var. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Herhâlde bunlar refah seviyesini anlatıyor. Bunlar yoksulluğu
anlatmıyor, refah seviyesini anlatıyor.

Geliyorum ücretlere: Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 2002 Aralık ayında
392 lira iken 2012 Aralık ayında 1.758 liraya çıktı, artış yüzde 348.
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Aile yardımı ödeneği dâhil ortalama memur maaşı 2002 Aralık ayında 578 lira iken 2012 Aralık
ayında 2.042 liraya çıktı, artış yüzde 253.

Net asgari ücret 2002 Aralık ayında 184 lira iken 2012 Aralık ayında 740 liraya çıktı, artış yüzde 301.
En düşük memur emekli aylığı 2002 Aralık ayında 377 lira iken 2012 Aralık ayında 1.084 liraya

çıktı, artış yüzde 188.
En düşük SSK emekli aylığı 2002 Aralık ayında 257 lira iken 2012 Aralık ayında 886 liraya

çıktı, artış yüzde 245.
En düşük BAĞ-KUR esnaf emekli aylığı 2002 Aralık ayında 149 lira iken 2012 Aralık ayında

718 liraya çıktı, artış yüzde 383.
En düşük BAĞ-KUR çiftçi emekli aylığı 2002 Aralık ayında 66 lira iken 2012 Aralık ayında 536

liraya çıktı, artış yüzde 714. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, 65 yaş aylığı -bu da çok önemli- 2002 Aralık ayında 24 lira -hâle bakın-

2012 Aralık ayında 122 liraya çıktı, artış yüzde 397.
Muhtar aylığı neydi biliyor musunuz? 2002 Aralık ayında 97 lira –biz göreve geldiğimizde-

2012 Aralık ayında 427 liraya çıktı, artış yüzde 338.
Emekli maaşları arasındaki farkı gidermek için 2012 yılında çıkardığımız İntibak Yasası, 1 Ocak

2013 tarihi itibarıyla artık yürürlüğe giriyor.
Şimdi, burada, Sayın Kılıçdaroğlu, emeklilik gelişme payının kaldırıldığını söylüyor. Herhâlde

yanlış anlamadım. Bunu söyleyen SSK’da genel müdürlük yapmış biri, malum.
Emeklilere gelişme hızından yüzde 30 oranında biz pay verdik, hatta 2000 öncesi bu

verilmiyordu -o dönemin içinde Sayın Kılıçdaroğlu da var- İntibak Yasası’yla biz şimdi 2000 öncesine
yüzde 75 ilaveyle bunu veriyoruz.

Şimdi, kendileri SSK’yı böyle yönettikleri için, şimdi de gelip bunun faturasını bize kesmeye
gayret ediyorlar. Biraz sonra çok daha enteresanlarına geleceğiz.

Değerli arkadaşlarım, dikkat ederseniz ücretlerin hiçbiri enflasyon karşısında erimedi. Onu
özellikle koruduk.

Bakın, ben şimdi size bir de alım gücünü vereceğim. Enflasyonla mücadelede sağladığımız
başarının bir eseri olarak, ücretlerin alım güçleri ciddi oranda arttı. Buna hiç dokunmuyorlar.

2002 yılında asgari ücretin tamamıyla 143 litre süt alınabiliyordu -ki buna “mal-para” diyoruz
biz ekonomide- bugün 316 litre süt alınabiliyor. Bakın parayı konuşmuyorum artık, süt.

2002 yılında asgari ücretle 82 kilo kuru fasulye alınıyordu, şu anda 142 kilo alınıyor.
2002 yılında asgari ücretle 181 kilo ekmek alınabiliyordu, şu anda 289 kilo ekmek alınıyor.
2002 yılında asgari ücret 1.146 kilovatsaat elektriğe tekabül ediyordu, şu anda 2.072 kilovatsaat

elektriğe karşılık geliyor.
Asgari ücret 2002'de 492 metreküp doğal gaz alabilirken, bugün 701 metreküp doğal gaz

alabiliyor. Aynı şekilde, asgari ücret, 8,7 adet tüp alabilirken bugün 11 adet tüp alabiliyor.
Değerli arkadaşlarım, geliyorum yoksulluğa; sıkça istismar edilen, çarpıtılan, olduğundan farklı

şekilde gösterilen yoksulluk konusuna. Dünyaya referans olabilecek yöntemle yoksulluğu hesapladık.
2002 yılında, kişi başı günlük 1 doların altında harcama yapanlar toplam nüfusun binde 2’sini
oluşturuyordu -bakın bu çok önemli- 2006 yılından itibaren Türkiye’de günlük harcaması 1 doların
altında nüfus kalmadı.
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Günlük harcaması 2,15 doların altında nüfus, 2002’de yüzde 3 küsur oranındaydı, geçen hafta
açıklanan yeni verilerle, bunun da artık yüzde 0,14’e kadar düştüğünü görüyoruz.

2002 yılında 66 milyon olan nüfusumuz içinde günlük harcaması 2,15 doların altında olan 2
milyon 82 kişi vardı, 2011 sonunda 73,4 milyon nüfus içinde bu sayı sadece 105 bin kişi. Bakınız,
nereden nereye!

Günlük harcaması 4,3 doların altındaki nüfus 2002’de yüzde 30 seviyesindeydi, 2001’de bu
2,79 seviyesine düştü.

2002 yılında 66 milyon nüfus içinde günlük harcaması 4,3 doların altında olan 20 milyon 721
bin kişi vardı, 2011 sonunda 73,4 milyon nüfus içinde bu sayı 2 milyon 111 bin kişiye düştü. Yani,
hem nüfus artıyor hem de bu noktada bunların ifade ettiği yoksulluk filan, bunların hepsini yavaş
yavaş eritiyoruz.

Şimdi, borçlar konusuna geliyorum. Değerli milletvekilleri, hemen her yıl bütçe görüşmelerinde
Türkiye’nin borcu bu kürsüden dile getiriliyor. Borç konusu muhalefet tarafından maalesef doğru
olmayan, doğru yansıtılmayan rakamlar marifetiyle bir istismar aracı olarak ortaya konuluyor.

En başta şunu söylemek isterim: 2002 yılından bu yana uygulanan disiplinli, tutarlı ekonomi
politikalarımız sayesinde borçlanma maliyetlerimiz tarihin en düşük seviyelerine inmiştir. TL
cinsinden iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama faizi -bakın, bu çok önemli- 2002 yılında -küsurat
söylemiyorum- yüzde 63 iken, yapılan en son ihalede yüzde 6 ile tarihin en düşük seviyesine düştü.

Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, soruyorum: Yüzde 63 mü büyük, yüzde 6 mı büyük? (AK PARTİ
sıralarından alkışlar) Yüzde 63 faiz ödediğimiz zaman mı millet bunun bedelini daha ağır ödüyor, yoksa
yüzde 6 faiz ödediğimiz zaman mı bunun bedelini daha ağır ödüyor? Artık lütfen bunu görelim.

Reel iç borçlanma faizi 2002 yılında yüzde 30 olarak gerçekleşirken, bugün itibarıyla sıfır
civarına gerilemiştir. Borçlanma faizleri hızla düşerken borçlanma vadelerimiz de tarihinin en yüksek
seviyelerine çıktı. Hükûmeti devraldığımızda hazine iç piyasalardan ancak ortalama 9,5 ay vadeyle
borçlanabiliyordu, bugün hazine iç piyasalardan 10 yıl vadeyle yani 120 ay vadeyle borçlanma
yapabiliyor. Bu bir kredibilitedir, bu bir güvendir. 2002 yılında dış piyasalarda dolar cinsinden tahvil
borçlanmamızın vadesi ortalama 7 yıl iken, bugün ortalama 14,5 yıla çıkmıştır. Bu gerçekleri lütfen
görelim.

Buna ek olarak, hazine, 2012 yılında hem iç piyasada hem de uluslararası sermaye piyasalarında
ilk defa kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İç piyasada gerçekleştirilen ihraca 2 katından fazla,
uluslararası piyasada gerçekleştirilen ihraca ise 5 kat talep var. Böylece, ülkemiz faizsiz finansman
piyasalarına erişim sağlamış ve İstanbul’un finans merkezî olmasına yönelik projemizde önemli bir
adım atılmıştır.

Faiz giderlerinin toplam bütçe harcamaları içindeki payı 2002 yılında yüzde 43 -sorunuza cevap-
bu oran 2012 yılında yüzde 13’e düşmüştür. Herhâlde “13” 43’ten küçüktür değil mi? 2002 yılında
merkezî yönetim vergi gelirlerinin -bakın, bu da çok önemli- toplam vergi gelirlerinin yüzde 86’sı faiz
harcamalarına giderken, bu oranın 2012 yılında yüzde 17,6’ya gerilediğini görüyoruz.

Değerli arkadaşlar, bakın, vergide de, işte buyurun, faiz giderlerinde de nereye düşüyoruz.
Hükûmetlerimiz döneminde gayrisafi yurt içi hasılaya oran olarak faiz harcamalarında 11,4 puanlık
bir tasarruf ayrıca sağlandı. 2012 yılı gayrisafi yurt içi hasılası baz alındığında yaklaşık olarak 164
milyar liralık bir tutara karşılık geliyor.
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Şimdi, geliyorum borç yüküne: Uyguladığımız mali disiplin ve etkin borçlanma stratejileri
sonucunda, on yıllık dönemde Türkiye’nin kamu borç yükü yaklaşık 40 puan düşmüştür. 2002
sonunda yüzde 74 düzeyinde olan Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stokunun gayrisafi yurt
içi hasılaya oranı bu yıl sonu itibarıyla yüzde 36’ya düşüyor.

Küresel kriz döneminde birçok ülkede borç yükü ciddi oranlarda arttı. Az önce, Kılıçdaroğlu,
konuşurken bazı rakamlar verdi, ben de vereyim. Kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı
Japonya’da yüzde 236 -küsuratını söylemiyorum- Yunanistan’da yüzde 71, İtalya’da yüzde 126,
Portekiz’de yüzde 119, İrlanda’da yüzde 118, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 107. Eğer daha
isterseniz verebilirim. Dünyada, gelişmiş ülkelerde bu yaşanırken biz Türkiye’de son üç yılda borç
yükünü 10 puan azalttık. 2002 yılı sonunda yüzde 61,5 düzeyinde gerçekleşen kamu net borcunun
gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 45 puana yakın bir düşüşle 2012 yılında yüzde 18 civarına geriledi.

Bakın, kamunun dış borcu ile döviz cinsi varlıkları netleştirildiğinde yani kamunun dış
pozisyonuna bakıldığında 2002 yılında 54 milyar dolar net dış borç varken, 2012 yılının ikinci çeyreği
itibarıyla kamunun 1,9 milyar dolar net dış varlığı bulunuyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Tabii, buralara kolay gelmedik. Mücadelemiz “3Y” ile idi: Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar.
Bu mücadeleyi vererek buralara geldik.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; tam bu noktada çok çok önemli bir hususa da
değinmek durumundayım. Bakın, bugün Kayseri’de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız
tarafından son derece anlamlı, son derece önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanımız bugün Kayseri’de 3.500 aileye 1’er kilogram sucuğu ücretsiz olarak dağıttı
yani yoksul ailelere toplamda 3,5 ton sucuk dağıtılmış oldu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Şimdi, “Bu sucuk meselesi de nereden çıktı?” diyeceksiniz.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Siz sucuk fabrikasında çalışıyordunuz, oradan mı getirttiniz

sucukları?
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Bunu bugün gündeme getirdim. Zira,

Kayseri’de dağıtılan 3,5 ton sucuk için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanım adına Cumhuriyet
Halk Partisinin Sayın Genel Başkanına şükranlarımı ifade ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Siz hangi sucuk fabrikasında çalışıyordunuz?
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Sadece Sayın Genel Başkanına değil,

2011 yılı bütçe açılış görüşmeleri esnasında Sayın Genel Başkanın eline Kayseri’yle ilgili yalan
yanlış bilgileri tutuşturan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Gerek CHP Genel Başkanı gerek ona
not ileten arkadaşlar sayesinde, hamdolsun, bugün 3.500 aile sucuğa doydu. (AK PARTİ sıralarından
alkışlar) Bugün dağıtılan 3,5 ton sucuk Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ya da devlet
tarafından değil, -bakın, altını çizerek ifade ediyorum- Sayın Kılıçdaroğlu’nun iftira ve ithamları
sayesinde bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından finanse edilmiş oldu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Tam iki yıl önce yine bu kürsüde, CHP Genel Başkanı, eline tutuşturulan notlardan yola çıkarak
Kayseri Büyükşehir Belediyemize yolsuzluk ithamında bulundu. Hemen ardından kürsüye gelerek
on beş dakika sonra bu iddiaların iftira olduğunu kendisine ifade ettik ama anlamadı. Sayın
Kılıçdaroğlu, hem bizden hem Kayseri Belediye Başkanımızdan özür dilemek yerine bu iddia ve
iftiralarını sonraki günlerde, hatta sonraki haftalarda, aylarda, yıllarda da sürdürdü. Belediye
Başkanımız tarafından açılan tazminat davalarından 3’ü sonuçlandı, CHP Genel Başkanı 75 bin lira
tazminatı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ödedi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Hem de kuzu
kuzu ödedi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Savcıya sunulan…
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UMUT ORAN (İstanbul) – Biraz ciddiyet olsun, biraz ciddiyet!
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Önce sen Genel Başkanını o ciddiyete

davet et, ondan sonra gereğini yaparız biz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Şimdi, bakın, değerli milletvekilleri, yolsuzluk, çirkindir; yolsuzluk, kul hakkı yemektir ve

haramdır; yolsuzluk, yetimin hakkını yemektir ve aynı zamanda insanlık dışıdır. Ancak, yolsuzluk ne
kadar çirkin, haram ve insanlık dışıysa, belgesiz, mesnetsiz, delilsiz şekilde yolsuzluk ithamında
bulunmak da o kadar çirkin, o kadar haksız, o kadar insanlık dışıdır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bu Hükûmet, on yılda Türkiye’nin millî gelirini 3 kat artırmış, 230 milyar dolardan 774 milyar
dolara çıkarmış bir hükûmettir. Bu Hükûmet, kişi başına millî geliri 3,500 dolardan, 10.700 dolara
çıkarmış bir hükûmettir ve rahatsız oluyorlar IMF borcunu azalttığımızdan. “Yolsuzluk” diyorlar. Biz
görevi devir aldığımızda IMF’e borç 23,5 milyar dolardı, şu anda bu borç 860 milyon dolara indi
Sayın Bahçeli, sizden bunu böyle devraldık. Yolsuzluğun olduğu yerde, 22 milyar dolardan fazla IMF
borcu ödenebilir miydi? Yolsuzluğun olduğu yerde, Türkiye, IMF’den borç isteyen ülke konumundan,
IMF’e borç verebilecek bir ülke konumuna gelebilir miydi? (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Az önce şaşırdım. Aman ya Rabbim, bu nasıl siyasetçilik! Güya bürokrasiden, teknokrasiden
gelmiş. Merkez Bankasındaki altın rezervini bir kenara koyuyor. Bu nasıl bir anlayıştır ya? Önce
bunu bir öğren, bunu da kılavuzlarına bir sor. Merkez Bankası döviz rezervini de 27,5 milyar dolardan
aldık. Değerli arkadaşlarım, Merkez Bankasının şu anda döviz rezervi -altın dâhil- 118 milyar 366
milyon dolara çıkmıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu bir tarihî rekordur. Yolsuzluğun olduğu
yerde bu döviz rezervi 91 milyar dolar artar mı?

Bankalara bakalım: Biz görevi devraldığımızda bankacılık krizi nedeniyle TMSF’ye, kamu
bankalarına ve Merkez Bankasına ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerine ilişkin yükü de biz
devraldık. Yani bizden önceki dönemler, on yıllar, oralardan biz devraldık. Hükûmetlerimiz
döneminde, 2001 krizinin bankacılık maliyeti nedeniyle -değerli arkadaşlarım dolara çevirerek
söylüyorum- 111 milyar lirayı ki bunun kademeli olarak bugüne gelişini hesapladığınızda faiziyle
112,5 milyar dolar, bunu biz ödedik, bunu ödedik. Hazinenin yıllık bileşik faiziyle hesapladığınızda,
on yıl içinde, bankacılık krizinin 231 milyar lirasını, ki eski rakamla 231 katrilyon lira ödeyen
Hükûmete yolsuzluk ithamında bulunulabilinir mi?

Zorunlu tasarruf, değerli arkadaşlarım, 13,5 milyar lira, yani 15,3 milyar dolar eğer ödenmeseydi,
bugüne gelseydi faiziyle buna ulaşacaktı. Kim var burada? Memur var. Kim var burada? İşçi kardeşim
var. Memurumuzun, işçimizin bu parası ödenmedi, bunu biz ödedik, biz. (AK PARTİ sıralarından
alkışlar) Çünkü devlet işçisine, memuruna nasıl borçlu olabilirdi? Ve bunu ödedik.

Bitmedi. “KEY” diye anılan Konut Edindirme Yardımı gene işçimizden, memurumuzdan;
maalesef, borçlanıyorlar, ödeyemiyorlar, onların maaşlarından kestiler ve biz şu anda uyardık ve şu
anda bize makbuzlar geldikçe ödüyoruz. Şu ana kadar ödediğimiz değerli kardeşlerim, 3,5 milyar lira,
o da 3,1 milyar dolar. Bunu da biz ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Biz hem ödemeleri yaptık
hem de borcu düşürdük.

Geçmişte biliyorsunuz ne diyorlardı: Görev zararı. Ziraat Bankasından, 2002 yılından bu yana
16 milyar liranın üzerinde brüt temettü geliri elde ettik. Bakın, şimdi, o görev zararı denilip de
konuşulan bankalar, şimdi devlete, hazineye para ödüyor. Geçmişte hep zarar eden bu bankalar, ayrıca
10 milyar lira tutarında kurumlar vergisi ödemesi yaptı.

Değerli arkadaşlarım, takipteki kredilerden bahsediyorlar, hep tüketici kredilerinden bahsediyorlar.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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BAŞKAN – Efendim, size tekrar ek süre veriyorum Sayın Başbakan.

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Herhâlde bizimki biraz torpilli olması
lazım yani cevap vereceğim.

BAŞKAN – Ek süre veriyoruz ama lütfen siz de toparlayın.

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Çünkü on gün süreyle bütçeyi burada konuşacağız, son gün yine sizler
konuşacaksınız. Dolayısıyla ,tamamlarsanız…

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Teşekkür ediyorum, sağ olun.

Takipteki kredilerin oranı, Ziraat Bankası için yüzde 34,5 seviyesinden yüzde 2,7 seviyesine
-bakın, takipteki krediye bakınız, yüzde 34,5’ten yüzde 2,7 seviyesine- Halk Bankası için ise yüzde
45,27 seviyesinden yüzde 2,89 seviyesine düştü. Hisseleri borsada işlem gören Halk Bankasının borsa
değeri 5 Aralık itibarıyla 21,6 milyar liraya ulaştı. Bu da bir rekordur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, bütün bunların yanında, şimdi burada çiftçi, esnaf söyleniyor. Ya biraz
dürüst olalım. Bakınız, Ziraat Bankasınca çiftçilerimize kullandırılan tarımsal kredilerin faiz oranı biz
geldiğimizde yüzde 59’du, bugün yüzde 0 ile yüzde 7,5 arasında.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Hapishanedeki çiftçiler endişeyle izliyor sizi.

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, aynı şekilde,
bakınız, Ziraat Bankasınca çiftçimize kullandırılan toplam kredi miktarı 228 milyon lira iken Ekim 2012
sonu itibarıyla bu, 72 kat artışla 16,5 milyar liraya yükseldi, 72 kat. Türkiye'yi değerli arkadaşlarım, Halk
Bankasıyla da farklı bir şekilde tanıştırdık. Yine, yüzde 47 faizle Halk Bankası esnaf ve sanatkârımıza
kredi verirken o da şimdi 5 ila 7,8 arasında faizle kredi veriyor. Orada da yine yüzde 43 arttı.

Değerli arkadaşlarım, ulaştırmaya bakıyoruz. Geldiğimizde Türkiye'de toplam bölünmüş yol
ağı 6.100 kilometreydi, yetmiş dokuz yılda buraya varıldı, biz on yılda 16.103 kilometre bölünmüş
yol yaptık. Şu an Türkiye'nin 22 bin kilometre bölünmüş yol ağı var. Kara yolları için yaklaşık 90
katrilyon, 90 milyar harcama yaptık ve Türkiye'de hava yolu taşımacılığı 26 ilde yapılıyordu. Şimdi
48 hava limanından artık, uçaklarla hava taşımacılığı yapıyoruz. Yolcu trafiğini 34,5 milyondan aldık,
3,5 kat artışla şu anda 118 milyon kişiye ulaştırdık. 1951’den 2003’e kadar elli iki yılda 945
kilometrelik demir yolu ana hat çalışması yapılmıştı, on yılda biz 1.076 kilometre ana hat çalışması
yaptık. Elli iki yıl boyunca bizim dönemimizdeki hızla, bizim dönemimizdeki performansla demir
yolu eğer inşa edilseydi 5.595 kilometre demir yolu yapılırdı ve bu arada Türkiye’yi hızlı trenle
tanıştırdık. Biliyorsunuz, Ankara-Eskişehir -şimdi Eskişehir-İstanbul etabı yapılıyor- Ankara-Konya,
Ankara-Sivas, buralar yapılıyor ve demir yollarımız için on yılda 24,6 milyar liralık, yaklaşık 25
katrilyon liralık yatırım gerçekleştirdik ve burada da yoğun çalışmalarımız yine devam ediyor.

Toplu konutta 559.840 konut, bunun 440 binini sahiplerine teslim ettik.

Değerli arkadaşlarım, şurada önemli olan bir konuya geliyorum: Eğitim konusu. Eğitim üzerinde,
millî bütçede 1’inci sırada yer alan eğitimde on yılda 181.419 yeni derslik açtık, 92 yeni üniversite
kurduk, 76 üniversitemiz vardı, şu anda 168 üniversitemiz var, üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı ve
öğretmen sayısını da… Yine burada şu söyleniyor: “Öğretmenlerimiz bekliyor.” Değerli arkadaşlar,
bunların hepsi bütçe meselesidir. Biz geldiğimizde sınıfların hâlini biliyorsunuz ne idi ama şimdi
ortalamayı aldığımızda 20 öğrenciye 1 öğretmen düşüyor ve şu anda öğretmen sayımız 773.954’tür.
Bizim dönemimizde atanan öğretmen miktarı 357.324. Hassasiyetimiz bu kadar önemle devam ediyor.
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Sağlıkta 1.078 adet sağlık tesisi yapılmıştı -bizden önce on senede- iktidarımız döneminde 8,5
milyar lira harcayarak 2.114 adet sağlık tesisi inşa ettik. Kamu-özel ortaklığı finans modeliyle şimdi
30 noktada şehir hastaneleri kuruyoruz ve 44.835 nitelikli yatağımızda vatandaşlarımızın sağlık
hizmetini en güzel şekilde almasını sağlayacağız.

Burada bir şeyi daha söyleyeyim: Göreve geldiğimizde 178 bin insan gücü varken bu rakam
bugün 462 bine çıkmıştır; sağlıkta attığımız bu adım.

Ayrıca, değerli arkadaşlarım, şurası çok önemli: 4’ü uçak, 19’u helikopter olmak üzere 23 hava
ambulansıyla sağlık hizmetlerini sürdürüyoruz.

Diğer teferruatlara girmeyeceğim, vakit iyice daraldı. Adalet saraylarına girmeyeceğim, bu
konuda da yine ciddi manada daraldık, bunun farkındayım. Sizleri de, daha fazla, huzurlarınızı meşgul
etmek istemiyorum. Ancak işsizlik konusuna biraz haksız yaklaşım yapıldı ve göreve geldiğimizden
bu yana bu küresel krizlere rağmen 2009 yılının 2’nci çeyreğinden bugüne kadar yaklaşık 4 milyon
kişiye biz istihdam sağladık.

BAŞKAN – Sayın Başbakan, lütfen, tamamlarsanız... Sayın misafir geldi. O da hitap edecek.

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İstanbul) – Bitiriyorum.

İşsizlik oranı ağustos ayı itibarıyla yüzde 8,8 ile son on yılın en düşük seviyesine geriledi. Bakın,
kadınlarda, 2004 yılında kadınların iş gücüne katılımı yüzde 23 iken şu anda yüzde 30’a ulaşmıştır
ve son üç yılda sağlanan istihdamın yani 4 milyonun 1,5 milyonunu kadınlar oluşturmaktadır. (AK
PARTİ sıralarından alkışlar)

Evet, Orta Vadeli Program’la ilgili vesaire bunlar söylendi. Artık diğerlerini inşallah, finale
bırakalım, diğer kalanları finalde konuşuruz diye düşünüyorum.

Hepinizi en kalbî duygularla selamlarken bütçemizin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile
olmasını Allah’tan temenni ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından ayakta
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Başbakan.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Başbakan konuşmasında
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanının açmış olduğu dava sonucu kazanmış olduğu tazminatlarla
Kayserili vatandaşlarımıza sucuk dağıttığını söyledi. Bu tazminatların Sayın Genel Başkanımız
Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ödendiğini ifade etti. Sayın Başbakanın vermiş olduğu bu bilgi gerçeğe
aykırıdır.

Genel Başkanımıza ve grubumuza sataşma nedeniyle, 69’uncu maddeye göre söz istiyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sataşma yok Sayın Başkan, sataşma bunun neresinde?

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, sayın konuk kapıda, girmek üzere, müsaade ederseniz onu
dinleyelim, ondan sonra aynı birleşim içerisinde olmak kaydıyla zaten gerekiyorsa söz verilir.

Müsaade ederseniz…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Uygundur, peki.
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İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Üçer dakika söz vereceksiniz Sayın Başkan.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Herkes gittikten sonra ne anlamı kalır?

BAŞKAN – Şimdi, Filistin Cumhurbaşkanı Sayın Mahmud Abbas Genel Kurula hitap edecektir,
Meclisimizi teşrif etmişlerdir. (Alkışlar)

Sayın Cumhurbaşkanına yüce Meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum ve konuşmalarını yapmak
üzere kürsüye davet ediyorum.

Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.

VII.- SÖYLEVLER

1.- Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas’ın, Genel Kurula hitaben konuşması

FİLİSTİN CUMHURBAŞKANI MAHMUD ABBAS – Bismillahirrahmanirrahim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sayın siyasi parti liderleri, değerli milletvekilleri; Allah’ın selamı,
rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. (Alkışlar)

Filistin devletinin Birleşmiş Milletlere gözlemci üye statüsüne kavuşmasının ardından kardeş
Türkiye’ye ilk resmî ziyarette bulunmaktan büyük mutluluk duymaktayım.

Bu elbette ki garipsenecek bir durum değildir çünkü bizim Kudüs-ü Şerif’i koruyan ve
çevreleyen duvarlar Osmanlı Türk duvarlarıdır ve oraya giren kapılar da yine Türk Osmanlı
kapılarıdır. (Alkışlar)

Burada Filistin halkı adına Türkiye’ye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, Hükûmetine
ve halkına sunmuş oldukları yardım ve desteklerden dolayı, Filistin davasına vermiş oldukları
destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bunun da en sonuncusunu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanının bizimle birlikte New York’ta yapmış olduğu girişimlerde ve bizi savunmasında açıkça
gördük çünkü kendisi Filistin’in üyeliğine çağrıda bulunmuş ve bütün dünya ülkeleri ve halkları
arasında layık olduğu konuma yerleştirilmesi için çağrıda bulunmuştur.

Burada bir şey söylemek istiyorum: Ahmet Davutoğlu New York’a sıradan bir ziyaretçi olarak
gelmedi, kendisi oraya bir aktif rol oynamak üzere geldi. Çünkü kendisi durmadı orada, bütün dünya
ülkeleriyle iletişime girdi ve Filistin’in bu üyeliği elde edebilmesi için elinden gelen maksimum
çabayı gösterdi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu münasebetle tabii ki Endonezya Dışişleri
Bakanını da kutlamak istiyorum. Kendisi de orada, genel kurulda bizimle birlikteydi, bizim yanımızda
yer aldı.

Şu an yaptıklarımız sadece bir başlangıç ve sonuç değil. Önümüzde hâlâ uzun ve çetin bir yol
var ancak bizler doğru yol üzerinde ilerlemekteyiz ve başkenti Kudüs olan, 1967 sınırları üzerinde
tam bağımsız bir Filistin devletine ulaştıracak doğru yol üzerindeyiz ve bu Filistin’in başkenti de
Kudüs olacaktır inşallah. (AK PARTİ ve BDP sıralarından alkışlar) Bu ulusal başarı, büyük ulusal
başarı geçici sınıra sahip devletin komplosunu sona erdirmiştir. Bu komplo, bildiğiniz gibi İsrail
tarafından sürdürülen bir komplodur ve bu başarı 1967 yılında işgal altında olan Filistin’in bağımsız
olduğunu vurgulamakta ve Filistin’in başkenti Kudüs olan bir devlet olacağını ve Kudüs’süz bir
Filistin’in de olmayacağını vurgulamaktadır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Sayın Başkan, hanımefendiler, beyefendiler; Filistin uzlaşı sürecine girmiş durumdayız. İşgal
altındaki Filistin devleti, içerisinde Kudüs’ün de bulunduğu Batı Şeria ve Gazze’den oluşmaktadır.
Ancak bu bölgeler, asla ve asla parçalanamaz, tek bir coğrafi bütünlük arz etmektedir ve bizler en
yakın zaman içerisinde, en acil zaman içerisinde Kahire ve Doha anlaşmalarını hayata geçirmeyi
arzulamakta ve halka dönerek, halka rücu ederek uzlaşı sağlamak suretiyle cumhurbaşkanlığı, yasama
ve parlamento seçimlerini gerçekleştirmeyi arzulamaktayız ve bizim bütün umudumuz, kardeş
Türkiye’nin ve yine diğer dünya ve İslam âleminden kardeşlerimizin, kardeş ülkelerimizin Gazze
ablukasının kaldırılması konusunda çabalarını talep etmekteyiz.

İsrail Hükûmeti, bizi cezalandırmak için paralarımızı bloke etme kararı aldı ve yine çok açık bir
şekilde Kudüs ve çevresinde binlerce yeni yerleşim birimleri inşa etme niyetinde olduğunu ilan etti.
Her ne kadar, bu gerçekleşirse özellikle de E1 bölgesinde şüphesiz bizler o durumda başka şekilde
cevap vereceğiz ve halkımızın korunması ve topraklarımızın ve kutsal mekânlarımızın korunmasını
şüphesiz elimizden gelen şekilde ve ilgili uluslararası kuruluşlara rücu ederek sürdüreceğiz.

Bugün bizler, barış için ve barışa bir fırsat tanımak istiyoruz ve İsrail Hükûmetini üzerine düşen
yükümlülükleri yerine getirmeye çağırıyoruz. Üzerine düşen görev: Yerleşim yerlerinin
genişletilmesini durdurması, tutukluları serbest bırakması ve 2008 yılında durdurulan müzakerelere
geri dönmesi, belli bir takvim içerisinde bunu gerçekleştirmesi çağrısında bulunuyoruz.

Sayın Başkan, hanımefendiler, beyefendiler; ben bugünü yani 10 Aralık 2012’yi asla
unutmayacağım ve Filistin halkı da bugünü bir tarihî gün olarak belleklerinde anacaklardır çünkü
ben burada yüce Türk milletinin Millet Meclisinin önünde konuşmakta ve Filistin devletinin resmî
olarak tanınmasından sonra ilk ziyaretimi buraya yapmış bulunmaktayım. (AK PARTİ ve MHP
sıralarından alkışlar)

Size teşekkür ediyorum hanımefendiler, beyefendiler; Türkiye’ye teşekkür ediyorum;
Cumhurbaşkanına, hükûmetine ve halkına teşekkür ediyorum; bize, bütün sunmuş olduğunuz
ekonomik, diplomatik ve politik desteklerinizden dolayı minnettarım.

Son olarak da, burada hepimiz, Gazze ablukasını kırmak için hayatlarını feda eden Türk
şehitlerini ve yine Filistin şehitlerini rahmetle anıyoruz.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. (Ayakta alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı.
Sayın milletvekilleri, Filistin Cumhurbaşkanı Sayın Mahmud Abbas Genel Kuruldan

ayrılmaktadır.
Evet, Sayın Hamzaçebi, sizin talebinizi aldım.
Bir arkadaşımızın daha, Sayın Baluken’in de bir talebi var. Ona göre işlem yapacağım.
Sayın Baluken, bir talebiniz vardı herhâlde.
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başbakan konuşması sırasında Eş Genel Başkanımızın

konuşmasına atfen bazı değerlendirmelerde bulundu ve grubumuzu itham altında bırakacak şekilde
“Çocuklara taş ve molotof veren sizler değil misiniz?” diye bir suçlamada bulundu.

Müsaade ederseniz ona cevap vermek istiyorum.
BAŞKAN – Peki.
Sayın Hamzaçebi, yeni bir sataşmaya meydan vermemek üzere iki dakika söz veriyorum.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkanım, İki dakika olur mu efendim?
BAŞKAN – Ben arkadaşlarıma sordum, usulde iki dakika veriliyor. Ben de aynen daha evvelki

uygulamaları yapıyorum yani yeni bir kural ihdas etmedim.
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VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP
Grubuna ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, iki
dakika değil, üç dakika, dört dakika, beş dakika, usul üzerinde çok konuştuk ama bu konuyu bir
tartışma konusu yapmayacağım. Ama bu tutumunuzun adalete uygun olmadığını, doğru olmadığını
Genel Kurula şikâyet ediyorum.

Şimdi, Sayın Başbakan, Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir dava konusunda bilgi verdi.
Vermiş olduğu bilgiler gerçeklerden tamamen uzaktır. Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili olarak,
Sayın Genel Başkanımızın geçen yılki bütçe konuşmasında ortaya koyduğu iddialar nedeniyle Genel
Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi adına açılmış toplam 40 dava vardır; bunlardan 33’ü
sonuçlanmıştır, 7’si devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanının -belki Sayın Başbakanın
da- açtığı davaların 30 adedi reddedilmiş yani Sayın Kılıçdaroğlu bunları kazanmış. 3 davada kısmen
kabul, kısmen ret kararı verilmiş ve şu ana kadar 52 bin TL’lik tazminata hükmedilmiş, sadece 20
bin lirası yatırılmış, diğeri için tehiri icra kararı söz konusudur. Ayrıca bunlar mahkeme kararıdır,
temyiz edilmiştir. Şimdi, Sayın Başbakan, bunları kesinleşmiş bir mahkeme kararı olarak sunmak
suretiyle Yargıtayı da baskı altına almak istiyor. Bu, yargı bağımsızlığına gölge düşüren bir
uygulamadır.(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Ayrıca size şunu söyleyeyim: Sayın Kılıçdaroğlu
hakkında açılmış olup da Sayın Başbakanın mahkemede kazandığı 2 dava Yargıtay tarafından
reddedildi. Sayın Başbakan neden bundan söz etmiyor? Sayın Başbakana bunlar yakışmıyor. Sayın
Başbakanın verdiği birçok bilgi var; hepsi yanlış. Sayın Başbakana Sayın Babacandan bilgi almasını
tavsiye ederim. Kısa vadeli borç nedir? Döviz rezervi nedir?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Bunlar ancak döviz rezervini karşılama oranıyla
mı değerlendirilir?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Lütfen arkadaşlar… Müzakerelerin sonuna geliyoruz, lütfen…

Sayın Baluken, buyurun, size de iki dakika… (BDP sıralarından alkışlar)

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın BDP Grubuna
sataşması nedeniyle konuşması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Şimdi, iki dakikada, tabii, herhangi bir şey söyleyemeyeceğiz
ama özellikle Başbakanın hakaret eden, rencide eden, tehdit ve şantaj içermeyen eleştirilerini biz
başımız gözümüz üstüne biliriz ve gelir, burada cevabını veririz.

Şimdi, Başbakan diyor ki: “Çocuklara taş ve molotof veren siz değil misiniz?” Biz değiliz Sayın
Başbakan… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar…
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İDRİS BALUKEN (Devamla) – …ama bakın, 1 Nisan 2006’da “Güvenlik güçlerimiz çocuk da
olsa, kadın da olsa kim olursa olsun gereğini yapar.” diyen Başbakandır ve onun üzerine gereğini
yapan polis şiddetiyle yaşamını yitiren Kürt çocuklarının isimlerini sayayım: Abdullah Duran, 9
yaşında, Diyarbakırlı; Enes Ata, 8 yaşında, Diyarbakırlı; İsmail Erkek, 8 yaşında, Diyarbakır; Fatih
Tekin, 3 yaşında, Diyarbakır; Ahmet Araç, 17 yaşında, Mardin… 22 isim burada, hepsini zaman
olmadığı için saymayacağım.

Sayın Başbakan, Kürt çocuklarıyla ilgili eğer bir merakınız varsa Ceylan Önkol’u bilirsiniz
herhâlde. Uğur Kaymaz’ı, 12 yaşındaki vücudunda 13 kurşunla katledilen Uğur Kaymaz’ı bilirsiniz.
Adana’da toplumsal gösteri sırasında katledilen Mazlum Akay’ı bilirsiniz, Roboski’de savaş
uçaklarıyla parçalanan Kürt çocuklarını bilirsiniz, Pozantı Cezaevinde insanlık dışı muamelelere
maruz bırakılan Kürt çocuklarını bilirsiniz. Bütün bunları bilerek buraya gelip çocuklarla ilgili
konuşmanızı doğrusu biz herhangi bir yere koyamıyoruz.

Diğer taraftan, bölgesel gelişmişliklerle ilgili bazı şeyler söyledi. Verdiği bilgilerin tamamı,
bölgeyle ilgili bilgilerin tamamı doğru değil. Zaman olmadığı için söyleyeyim, Kalkınma
Bakanlığının 2003 ve 2012 yılındaki gelişmişlik sıralamasına göre son iller: Bingöl, Urfa, Mardin,
Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı, Hakkâri ve Muş.

Bakın, teşvik sıralamasında 21 bölge iline giden teşviklerin toplamı Bursa ili kadar değildir.
Avrupa Birliğinden bölgeler arası eşitsizliği gidermek için gelen teşviklerin dağılımını söyleyeyim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Baluken.
On gün konuşacağız burada, on gün konuşacağız. Bakiye görüşlerinizi o zaman dile getirirsiniz.
İDRİS BALUKEN (Devamla) – Peki.
Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, Sayın Baluken konuşurken…
BAŞKAN – Önce Sayın İnce’nin bir talebi var, ondan sonra sizin talebinizi…
Buyurun Sayın İnce.
MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkanımıza

yönelik olarak “İsrail’le kapalı kapılar ardında yapılan anlaşmaları açıklamazsan müfterisin.” dedi.
Bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum. Hakaret etti Sayın Genel Başkana.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, Grup Başkan Vekilleri sataşmadan dolayı
söz aldı.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Taksit taksit söz alınır mı?
MUHARREM İNCE (Yalova) – Hakaret etti…
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Böyle bir usul var mı Sayın Başkan?
BAŞKAN – Şimdi, tabiatıyla adalet içerisinde bir şeyi yönetmeye çalışıyoruz. Diyelim ki bir

başka grup başkan vekili arkadaşımız da, şimdi o da söz isterse bu iş bir sıkıntı konusu olabilir.
MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, hakaret varsa… Ben bir belge açıklayacağım.
BAŞKAN – Peki.
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
Yeni bir sataşmaya meydan vermeden…
Bakın, şu ana kadar sükûnet içerisinde olabildiğince geldi. Hassaten rica ediyorum...
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3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başbakan bunu ilk kez yapmıyor. Bakınız, 6/6/2009 tarihinde Kütahya il kongresinde

konuşuyor ve kendisinden önceki koalisyon hükûmetini kastederek İsrail ile gizli anlaşmalar
yaptığını, gizlilik kaydı olmasa bunları açıklayacağını söylüyor. Ben de bunun üzerine bir soru
önergesi verdim. Siz Hükûmet olarak İsrail’le anlaşma yaptınız mı, gizli anlaşma yaptınız mı diye.
Sayın Davutoğlu’nun imzası var burada. Bakın, aynen şöyle diyor: “Bölgedeki ve dünyadaki birçok
ülkeyle olduğu gibi İsrail ve ülkemiz arasında da çeşitli anlaşmalar akdedilmiştir…”

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) - Ne var bunda?
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bak, devam ediyor… Evet, oraya geliyorum, merak etme,

acele etme, bekle, bak. En altta da şöyle diyor: “Bununla birlikte, söz konusu anlaşmalardan bazıları
hizmetin gereği dolayısıyla gizli olup bunlar dışındakiler Resmî Gazete’de yayınlanmaktadır.” Demek
ki siz soru önergesine verdiğiniz cevapta İsrail’le gizli anlaşma yaptığınızı kabul ediyorsunuz.

AHMET YENİ (Samsun) – Söyleyin, söyleyin.
MUHARREM İNCE (Devamla) - Sizin bakanınızın imzası var burada.
BAŞKAN – Sayın Yeni, lütfen.
AHMET YENİ (Samsun) – Öyle yok, belge gösterin.
MUHARREM İNCE (Devamla) - Ahmet Davutoğlu, Sayın Davutoğlu imzalamış, belge burada.

Bu, şuna benziyor…
BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar… Sayın Yeni, en önde oturuyorsunuz oradan hiç durmadan…
Affedersiniz, bir dakikanızı rica ediyorum.
MUHARREM İNCE (Devamla) - Ama süremi çalıyorsunuz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Yok çalmıyorum, süre veririm merak etmeyin.
Siz laf attıkça oradan işin burada idaresi zorlaşıveriyor. Arkadaşlar, yarım dakika sabredeceksiniz

yani bu laf atmaların kimseye bir faydası olmuyor yani sizin attığınız lafları kamuoyu da duymuyor
ama bizim işimizi zorlaştırıyorsunuz, bakın bitmişti şimdi bu görüşme.

Devam edin Sayın İnce.
MUHARREM İNCE (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Bu aynen şuna benziyor: Referandum öncesinde Kayseri meydanına gidip “Oslo’da

görüştüğümüzü söyleyenler şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır.”a benziyor.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Siyasi konuşma ama.
MUHARREM İNCE (Devamla) – Yine bir başka konu daha, bir başka konu daha, yani CHP’li

belediyeler PKK’ya yardım etti diye Başbakan bunları konuştu. Biz bu konuda gensoru verdik,
“Hangi belediyeler, bunları açıkla” dedik ama Sayın Başbakan bunları açıklayamadı ama Türkiye’nin
geldiği noktaya bakın ki Kayseri Belediye Başkanı ana muhalefet Genel Başkanına dava açabiliyor
ama CHP’li belediye başkanları Başbakana açamadı. Korktular, her gün gelir müfettişle uğraşırız
diye. Açık açık hakaret etti. Hangi CHP’li belediyeler PKK’ya yardım etti açıklayın. Gensoru verdik
açıklayamadınız, buraya çıkın bunları söyleyin. Sayın Genel Başkanımıza “müfteri” demişti Sayın
Başbakan gizli anlaşma belgesini açıkladım, lazım olanlara oradan fotokopisini gönderirim.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın İnce.
Buyurun Sayın Elitaş.
Size de iki dakika süre veriyorum.
4.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Bingöl

Milletvekili İdris Baluken ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Adalet ve Kalkınma Partisi
Genel Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle şunu iyi
anlamak gerekir, söylenen söz: “Gizli kapaklı, kapalı kapılar arkasında anlaşma yapıyorsunuz.”
deniyor. Nedir bu? “Türkiye ile İsrail arasında, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ile İsrail devletinin
Başbakanı veya yetkilisi arasında ikili gizli anlaşmalar yapılıyor.” ifadesidir. Sayın Başbakanın 6
Haziran 2009 tarihindeki söylediği hadise farklı. “Bizden önceki dönemde de uluslararası meseleyi
ilgilendiren, gizlilik ihtiva eden konularla ilgili anlaşmalar yapılmıştır, bizim zamanımızda da
yapılmıştır.” diye ifade ediyor. Bunda “Gizli kapaklı anlaşma yaptı.” diye ifade etmenin, olayı
çarpıtmanın, farklı bir yöne gitmesini anlatmanın ne manası var?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – İsrail’le ilgili değil o, İsrail’le ilgili yok.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - İsrail’le ilgili anlaşmamız yok.
İki: Sayın Hamzaçebi söyledi, dedi: Doğru, 52 bin lira para yatmış, 20 bin lirası tahsil edilmiş,

20 bin lirası sucukçuya peşinat olarak verilmiş, 75 bin liralık kalan kısım da, 55 bin liralık kısım da
alınacakmış ama ihtiyati tedbir koyduklarından dolayı o para alınamamış yani davanın sonucunda
eğer o para gelirse 55 bin liralık kısım da Sayın Kılıçdaroğlu’ndan… Sucukçu demiş ki: “Ben
güveniyorum, 20 bin lirayı peşinat olarak yapıyorum…” vadeli satış diye yapmış. Yani sucuklar Sayın
Kılıçdaroğlu’ndan, bunu izah etmenin veya itiraz etmenin ne manası var? (AK PARTİ sıralarından
alkışlar) Bakın, dava numaraları da doğru, Sayın Hamzaçebi’nin de söylediği gibi 52 bin lira.

Üç: BDP Grup Başkan Vekiline söylüyorum: Sayın Başbakan BDP’yi itham edici bir şey
konuşmadı. Eğer burada kitaba bakarsanız 11’inci sayfada, terör örgütüyle ilgili konuşuyor, diyor ki…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Eş başkan.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …“Terör örgütü de çok iyi biliyor ki eğer o çocuklar okullarda

okurlarsa, okula giderlerse dağa çıkmayacaklar, o çocuklar okula giderlerse o çocukların eline taş
verip atamayacaklar, molotofkokteyli atamayacaklar.”

SIRRI SAKIK (Muş) – “Eş Başkan” dedi.
İDRİS BALUKEN (Bingöl) - İyi dinleyememişsiniz.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Yani burada terör örgütüyle o kadar özdeşleştiniz mi yoksa

yanlış mı anlıyorsunuz? Eş Başkanın başka konuyla ilgili… (MHP sıralarından “Oslo, Oslo” sesleri)
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Baluken, terör örgütünün savunma kürsüsü değil burası.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, şimdi, aleyhte olmak üzere söz sırası Balıkesir Milletvekilli Sayın Ahmet

Duran Bulut’a ait. (MHP sıralarından alkışlar)
Sayın Bulut, sizin de süreniz on dakika.
Buyurun efendim…
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IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
1.- 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

(1/698) (S. Sayısı: 361) (Devam)
2.- 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezî Yönetim Bütçesi

Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/649, 3/1003) (S. Sayısı: 362) (Devam)

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’yla 2011 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı
hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, nezaket gösterseler…
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen yerinize oturunuz. Değerli milletvekilleri, eğer siz

dinlemezseniz başkaları da sizi dinlemez. Lütfen yerinize oturunuz. Bir on dakika sabredin, ondan
sonra zaten oylamaya geçeceğiz.

Buyurun efendim.
AHMET DURAN BULUT (Devamla) – Sayın milletvekilleri, Filistin Devlet Başkanı Sayın

Mahmut Abbas’ı dinledik demin. Sayın Abbas’a Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak Türkiye'ye
hoş geldiniz diyor, Filistin’in Birleşmiş Milletlere üye olmayan gözlemci devlet statüsü kazanmasını
tebrik ve takdirle karşılıyor, hayırlı olsun diyoruz. Filistin’in Birleşmiş Milletlerin tam hukuklu devlet
statüsüne kavuşması da en büyük dileğimiz.

Sayın milletvekilleri, bütçe görüşmeleri başladığından beri muhalefet ve Hükûmet, iktidar burada
görüşlerini ifade etmekteler. İktidar on yıldır bu ülkeyi tek başına, Adalet ve Kalkınma Partisi,
yönetmektedir. Eğitimden ekonomiye, turizmden teröre, tarımdan ticarete, 2012 rakamlarıyla hep
karşılaştırmaktalar ve karneyi vatandaşın verdiğini ifade ederek çok başarılı olduklarını iddia etmekte
ve buna da samimi olarak inandıklarını görmekteyim. Üzülerek ifade ediyorum ki, Türkiye, aldıkları
Türkiye değil yani tarımı ele alın, kendi kendine yeten bir ülke on yılda bir ithal ülkesine döndü. Bu
ülke tarihinde ilk defa kurbanlıkları ithal etti. Tarımda, önceden, 1 inek 1 eve bakardı, bugün 1 ev 1
ineğe bakamaz hâle geldi. Yem fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaş hayvanlarını besleyemiyor;
saman ithal edilir hâle geldi Türkiye’de. Eğer bununla övünülüyorsa “pes” derim ben. Tarım Bakanı
burada, diğer bakanlar burada, bir vicdan muhasebesi yapmalarını bu bütçe dolayısıyla diliyor, 2013
yılında bu yanlışlardan dönülmesini temenni ediyorum. Yoksa, biz, Hükûmetin, iktidarların başarılı
olmasını, vatandaşın yaralarını sarmasını, insanların refah seviyesini yükseltmelerini isteriz, bekleriz,
buna karşı olan kim olabilir? Ancak, ortada görünen tablo maalesef öyle değildir. Rakamlar veriliyor,
rakamlarda millî gelirin kişi başına şu kadar yükseldiğinden bahsediliyor. Ben de diyorum ki evet,
bir yükselme var Türkiye’de, ancak şunu da söylesenize sayın yönetim, Sayın Hükûmet: Nüfusun
yüzde 20’si millî gelirin yüzde 46,7’sini alıyor. En alt gelir dilimi ise millî gelirin 5,7’sini alıyor.
Yani en üst gelir dilimi ile en alt gelir dilimi arasında, Türkiye’de, 8 kat var. OECD raporlarında
deniyor ki: “Bir ülkede, en alt gelir grubu ile en üst gelir grubu arasındaki fark 8 kat olursa o ülkede
kargaşa olur, kaos olur.” Sizin bunu önlemek gibi bir niyetinizin olmadığını bu iddialardan
görmekteyim. “Allah milletimizi korusun.” temennisinde bulunuyorum.
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Değerli milletvekilleri, bütçenin içeriğine baktığımızda, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 26’sını
yönlendiren bir bütçe önemli bir bütçe. Bu bütçenin kamuoyunda yeterince tartışılıp olgunlaşarak
buraya gelmesi gerekirken burada tartışılır hâle geldi, kamuoyu, sivil toplum kuruluşlarının görüşleri
gözden uzak tutuldu.

Değerli milletvekilleri, AKP Hükûmetinin bu ülkede takip ettiği yol, bir ithal ekonomisini ülkede
hakim kıldı, üretimi durdurdu. Yani biz, Ege’nin ovalarında, Akdeniz ovalarında pamuk üreten bir
ülkeyken, Yunanistan’dan pamuk almaya ve Yunan çiftçisini zenginleştirmeye çalıştık.

Ülkedeki yoksul sayısını rakamlara vurarak, 9 milyon 600 bin yeşil kartlı, yani -devletin
istatistiklerine girmiş- her ay kendisine baktığımız, yoksul, mağdur insanlarımızın sayısını çoğalttık.

Üretimi özendirmek, ülkede birlik ve beraberliği sağlamak iktidarın görevidir; bunu sağlayıp,
ülkede üretimin artırılması, üretimin teşvik edilmesi gerekir. Bu ülkede biz sıvı yağa 3 milyar dolar
para verirken, bu ülkenin çiftçisi mi yok, bu ülkenin tarlaları mı yok, niçin bu ülkede üretilmiyor da
3 milyar dolar dışarıya veriyoruz? Bunların muhasebesinin yapılması lazım her yıl bütçelerde. Tarım
Bakanlığının, bunun artırılması için gayretleri olması lazım. “Ziraat Bankası vatandaşa şu kadar kredi
verdi.” diye ifade ediliyor. Bu kredileri vatandaş ödeyebiliyor mu? İfade edildiği gibi, açılan
mahkemeler kanalıyla vatandaşlar icralarda evlerini, traktörlerini kaptırmış durumdalar. Balıkesir’in
Havran ilçesinin Kobaklar diye bir köyü var, köyün tamamı bankanın. Herkes birbirine kefil olmuş,
hiç kimse parasını ödeyememiş, köyün tamamı bankanın eline geçmiş. Bunun gibi nice köyler, nice
mağdur insanlar var.

İntiharların had safhaya vardığı, boşanmaların arttığı gerçeğini siz halkın arasına girdiğinizde
görmüyor musunuz? Bu muhasebeyi yapmak, vicdani bir öz eleştiride bulunmak gerekir diye
düşünüyorum.

Bütçede Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan pay, bu sene geçen yıla nazaran artırıldı. Yüzde 12
civarında olan bu artış Millî Eğitim Bakanlığının, Hükûmetin 4+4+4 zıtlaşması, inatlaşmasıyla
getirdiği sistemden kaynaklanıyor. Bu sistemin alt yapısını telafi etmek için bu parayı kullanacaklar.

Değerli milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı, diğer bakanlıklarda da olduğu gibi, bir
keşmekeşin içerisinde. Teşkilat yapısında başların ayak, ayakların baş yapıldığı, 5 yaşındaki çocuğun,
inatla “altmış aylık” üzerinde durup, sabahın yedisinde, yedi buçuğunda okula gidip, öğlencilerin
akşamın saat 19.15’inde okuldan çıktığı, okullarda güvenliğin olmadığı, uyuşturucunun had safhada
bulunduğu bir sistem içerisinde, bütçede, Millî Eğitim bütçesinde eğitime ayrılan pay, yüzde 6’dır.
Bu payın yüksek olduğunu ifade eden yetkililere ben, 2002 yılında bu payın yüzde 17 olduğunu ifade
etmek istiyorum. Yüzde 6’lık eğitim öğretime ayrılan paydan elde edilecek ne olabilir? Bu gerçekleri
bir kenara bırakan Hükûmet ve Bakanlık, ısrarla gündem değiştirmek, bu eksikleri örtmek, öğretmen
açığını göz ardı etmek, atama bekleyen öğretmenlerin çaresizliğini örtmek adına bir kılık kıyafet
serbestîsi şeklinde bir yönetmelik ortaya çıkardı.

Değerli milletvekilleri, artık Türkiye, elli yıl öncesinin Türkiye’si değil, siyah önlükler, beyaz
yakalar yok. Her okulun bir adı, bir kimliği var, bir üniforması var. O okulun öğrencisi dışarıda
tanınır. “O okulun öğrencisiyim” diye dışarıda yanlış yapmaktan çocuk çekinir. O okulun öğrencileri
dışarıda veli ve öğretmenler tarafından takip edilir. Eğitimleri okulun dışında da sürdürülür.
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Şimdi “Velilere forma parası yüksek geliyor.” diyor Sayın Bakan, böyle bir garip iddia içerisinde.
Bu gerekçeyle bunu getirdiklerini ifade ediyor. Çünkü Sayın Bakan, Millî Eğitim Bakanı öğrencileri
müşteri, öğretmenleri üç ay yan gelip yatan, öğretmen adaylarını da Eminönü Camii bahçesindeki
güvercinler olarak görmektedir. Böyle bir bakış açısı içerisinde Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi ve
eğitim öğretimin bu şekilde bakılarak bir yerlere götürülmesinin mümkün olmadığını ifade ediyorum.

Bütçenin 2013 yılında ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
(MHP sıralarında alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bulut.

Sayın milletvekilleri, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Tasarısı’nın maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım.

2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın maddelerine geçilmesini oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2011 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın maddelerine geçilmesini oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Böylece 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Tasarısı’nın maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

Şimdi sırasıyla her iki tasarının da 1’inci maddelerini okutuyorum:

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Gider, Gelir, Finansman ve Denge

Gider

MADDE 1- (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli
ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 396.705.004.350 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 45.002.167.100 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2.363.741.000 Türk Lirası,

ödenek verilmiştir.

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

HESAP KANUNU TASARISI

Gider bütçesi

MADDE 1- (1) 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli
cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 306.648.678.330 Türk
Lirası,
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b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 26.598.692.500 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 1.902.505.000 Türk Lirası,
ödenek verilmiştir.

(2) 2011 yılı merkezî yönetim konsolide ödenek toplamı 312.572.607.330 Türk Lirasıdır.

(3) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonrası
merkezî yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2011 yılı bütçe
giderleri toplamı 307.039.341.688,16 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2011 yılı bütçe giderleri toplamı
39.565.670.210,76 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2011 yılı bütçe giderleri
toplamı 1.999.731.768,15 Türk Lirası, olarak gerçekleşmiştir.

(4) 2011 yılı merkezî yönetim konsolide bütçe gideri toplamı 314.606.791.642,93 Türk Lirasıdır.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasa’nın 164’üncü maddesi uyarınca, Bütçe Kanunu
Tasarısı’yla Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın görüşmeleri birlikte yapılacağından, okunmuş bulunan
1’inci maddeler kapsamına giren kuruluşların 2013 yılı merkezî yönetim bütçeleri ile 2011 yılı
merkezî yönetim kesin hesaplarının görüşülmelerine yarınki birleşimde başlanacaktır.

Programa göre, kuruluşların bütçe ve kesin hesaplarını görüşmek için alınan karar gereğince, 11
Aralık 2012 Salı günü, yani yarın saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.

Kapanma Saati : 22.21
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IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında askerlik hizmeti sırasında
meydana gelen ölümlere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/11150)
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2.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2012 hac döneminde Türkiye’ye verilen ek kontenjana
ve bu ek kontenjanın acentelere kullandırılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/11409)

1556 07/12/2012
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3.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanıp yurt dışına
kaçırıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/11741)

Orman ve Su İşleri Bakanı



– 414 –

DİLEK 379–380

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 415 –

DİLEK 381–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

4.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin
Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/11758)
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5.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin
Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/11826)
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6.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Bingöl ili kentsel dönüşüm projesine ilişkin Başbakandan
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/11856)
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05 Aralık 2012



– 422 –

DİLEK 390–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 423 –

DİLEK 391–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 424 –

DİLEK 392–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

7.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, TRT’nin tarım konulu bazı programlarının
yayından kaldırılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
(7/11880)
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8.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Gazetecileri Koruma Komitesinin 2012 Türkiye
raporundaki tespitlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
(7/11881)
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9.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Balâ ilçesinde TOKİ tarafından yapılan arsa
satış işlemlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın
cevabı (7/11883)
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10.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde eğitim ve kültür

tesisleri olarak değerlendirilmek üzere Bakanlığa devredilen bir taşınmaza ilişkin sorusu ve Çevre
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/11928)
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sınırları içerisinde kalan Yenikapı Mevlevihane’sinin halihazırda Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi kullanımında bulunduğu bilinmektedir. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen alana
ilişkin planlama çalışmaları Bakanlığımızca yürütülmekte olup, tahsise ilişkin Bakanlığımızın bu
yetkisi bulunmamaktadır.
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11.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Hakkâri’de TOKİ tarafından gerçekleştirilen
çalışmalara ve Hakkâri Üniversitesinin yeni kampüs arazisine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/11930)
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12.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in ilçelerine bağlı orman köylerine
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/11969)
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13.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yabancılara
toprak satışıyla ilgili verilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın cevabı (7/12098)
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14.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde eğitim ve kültür
tesisi olarak değerlendirilmesi kararlaştırılan bir alana ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12136)
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15.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Manisa’daki belediyelerin İlbank’tan kullandığı
kredilere,

Hakkâri’deki belediyelerin İlbank’tan kullandığı kredilere,
İlişkin soruları ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12137), (7/12138)
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TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

5 Aralık 2012



– 472 –

DİLEK 444–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

16.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki 75. Yıl

TOKİ konutlarının sorunlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın

cevabı (7/12142)



– 473 –

DİLEK 445–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

5 Aralık 2012



– 474 –

DİLEK 446–447

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 475 –

DİLEK 448–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

17.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Siirt Kredi ve Yurtlar Kurumundaki sorunlara ilişkin
sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12150)



– 476 –

DİLEK 449–450

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 477 –

DİLEK 451–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

18.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’un ilçelerinde yapılan spor salonları ile ilgili
bazı iddialara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12151)



– 478 –

DİLEK 452–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 479 –

DİLEK 453–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 480 –

DİLEK 454–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

19.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt ve
burs imkânlarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12153)



– 481 –

DİLEK 455–456

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 482 –

DİLEK 457–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 483 –

DİLEK 458–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 484 –

DİLEK 459–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 485 –

DİLEK 460–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

20.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nde geçim sıkıntısı çeken emekli bir
vatandaşa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/12182)



– 486 –

DİLEK 461–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 487 –

DİLEK 462–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

21.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, hayvanların barınmaları için oluşturulacak doğal
yaşam parklarına ve hayvan barınma evlerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’nun cevabı (7/12195)



– 488 –

DİLEK 463–464

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 489 –

DİLEK 465–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 490 –

DİLEK 466–467

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

22.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Kur’an kursu öğreticilerine ilişkin sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/12214)



– 491 –

DİLEK 468–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 492 –

DİLEK 469–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

23.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, TBMM’de erişimi yasaklanan bazı internet sitelerine
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/12217)



– 493 –

DİLEK 470–471

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 494 –

DİLEK 472–473

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

24.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik yurt projelerine
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12243)



– 495 –

DİLEK 474–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 496 –

DİLEK 475–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

25.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakanlık personelinin maaş ödemelerinin hangi
bankaya yatırıldığına ve promosyon ödemesi ile ilgili sözleşmeye ilişkin Başbakandan sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/12245)



– 497 –

DİLEK 476–477

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 498 –

DİLEK 478–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

26.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de Bakanlığa ve diğer bakanlıklara ait
lojmanların bakım-onarım çalışmalarına ve kentsel dönüşüm projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12257)



– 499 –

DİLEK 479–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

05 Aralık 2012



– 500 –

DİLEK 480–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 501 –

DİLEK 481–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 502 –

DİLEK 482–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 503 –

DİLEK 483–484

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

27.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, TOKİ’nin onaylanan lüks konut projelerine ve öğrenci
yurdu inşaatlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı
(7/12258)



– 504 –

DİLEK 485–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

05 Aralık 2012



– 505 –

DİLEK 486–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 506 –

DİLEK 487–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 507 –

DİLEK 488–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

28.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in Gülnar ilçesindeki orman yangını sonrası toplanan
yardımlara ve TOKİ’nin yaptığı binaların maliyetine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12259)



– 508 –

DİLEK 489–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

07 Aralık 2012



– 509 –

DİLEK 490–491

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 510 –

DİLEK 492–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

29.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in Gülnar ilçesindeki kadastro çalışanlarının
sayısının yetersizliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı
(7/12260)



– 511 –

DİLEK 493–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

05 Aralık 2012



– 512 –

DİLEK 494–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 513 –

DİLEK 495–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

30.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 6302 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra
yabancılara satılan tarım arazilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın cevabı (7/12262)



– 514 –

DİLEK 496–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

05 Aralık 2012



– 515 –

DİLEK 497–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 516 –

DİLEK 498–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

31.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık personelinin maaş ödemelerinin hangi
bankaya yatırıldığına ve promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin sorusu ve Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12265)



– 517 –

DİLEK 499–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

07 Aralık 2012



– 518 –

DİLEK 500–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

6- Banka promosyonları; 10.08.2010 tarihli ve 27668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/17 sayılı
genelge hükümleri doğrultusunda personelin tamamına nakit olarak ödenmiştir.
7- Banka promosyonlarının tümü, personele nakdi olarak dağıtılmış olup, yapılan ayni bir uygulama
bulunmamaktadır.



– 519 –

DİLEK 501–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

32.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, amatör spor kulüplerine ve bir boks okuluna yapılan
yardımlara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12272)



– 520 –

DİLEK 502–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 521 –

DİLEK 503–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 522 –

DİLEK 504–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

33.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık personelinin maaş ödemelerinin hangi
bankaya yatırıldığına ve promosyon ödemesi ile ilgili sözleşmeye ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor
Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12273)



– 523 –

DİLEK 505–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 524 –

DİLEK 506–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 525 –

DİLEK 507–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

34.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık personelinin maaş ödemelerinin hangi
bankaya yatırıldığına ve promosyon ödemesi ile ilgili sözleşmeye ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12331)



– 526 –

DİLEK 508–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 527 –

DİLEK 509–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

konusu değildir.



– 528 –

DİLEK 510–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

35.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, yabancılara yapılan mülk satışına ilişkin sorusu ve
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/12432)



– 529 –

DİLEK 511–512

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 530 –

DİLEK 513–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 531 –

DİLEK 514–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 532 –

DİLEK 515–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 533 –

DİLEK 516–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 534 –

DİLEK 517–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 535 –

DİLEK 518–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 536 –

DİLEK 519–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 537 –

DİLEK 520–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 538 –

DİLEK 521–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 539 –

DİLEK 522–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 540 –

DİLEK 523–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 541 –

DİLEK 524–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 542 –

DİLEK 525–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 543 –

DİLEK 526–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 544 –

DİLEK 527–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 545 –

DİLEK 528–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 546 –

DİLEK 529–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 547 –

DİLEK 530–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 548 –

DİLEK 531–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

36.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, TRT’nin bir yayınında CHP Genel Başkanının
isminin sansürlendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
(7/12696)



– 549 –

DİLEK 532–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 550 –

DİLEK 533–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



– 551 –

DİLEK 534–535

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012

37.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Van illerindeki karayolları
çevresinde toplanmayan çöplere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun
cevabı (7/12805)



– 552 –

DİLEK 536–

TBMM B: 36 10 . 12 . 2012



TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

GÜNDEMÝ
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36 NCI BÝR LEÞÝM
10 ARALIK 2012 PAZARTESİ

SAAT: 14.00

KISIMLAR

EGEMENLÝK KAYITSIZ ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR

BAÞ KAN LIÐIN GENEL KURULA SUNUÞ LARI

ÖZEL GÜN DEM DE YER ALACAK ÝÞ LER

SEÇÝM

OY LAMASI YAPILACAK ÝÞ LER

MEC LÝS SORUÞ TUR MASI RAPOR LARI

GENEL GÖRÜÞ ME VE MEC LÝS ARAÞ TIR MASI
YAPIL MASINA DAÝR ÖN GÖRÜÞ MELER

SÖZ LÜ SORULAR

KANUN TASARI VE TEKLÝFLERÝ ÝLE
KOMÝSYONLARDAN GELEN DÝÐER ÝÞLER

1

2

3

4

5

6

7

8



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap

Kanunu Tasarısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler”
kısmının 1 inci ve 2 nci sıralarında yer alması; Bütçe görüşmelerine 10.12.2012 Pazartesi günü saat
14.00’te başlanması ve bitimine kadar, resmî tatil günleri dahil her gün saat 11.00’den günlük programın
tamamlanmasına kadar çalışmalara devam olunması ve görüşmelerin onbir günde tamamlanması; bütçe
görüşmelerinin son günü olan 20.12.2012 Perşembe günü görüşmelere saat 14.00’te başlanması ve
bitimine kadar çalışmalara devam olunması,

2.- Başlangıçta Bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların
(Hükümetin sunuş konuşması hariç) 1’er saat (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir),
kişisel konuşmaların ise 10’ar dakika ile sınırlandırılması,

3.- Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmelerin oniki turda tamamlanması, turların
bitiminden sonra Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddelerinin oylanması,

4.- İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince yapılacak görüşmelerde, gruplar ve Hükümet adına
yapılacak konuşmaların 1, 2, 4, 6, 7, 8 ve 10 uncu turlarda 50’şer, diğer turlarda 40’ar dakika (bu süre
birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir), kişisel konuşmaların 5’er dakika olması, kişisel
konuşmalarda her turda İçtüzüğün 61 inci maddesine göre biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye
söz verilmesi ve bir üyenin sadece bütçenin tümü üzerinde veya sonundaki görüşmelerde ya da bir turda
söz kaydı yaptırması,

5.- Bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz olarak yerinden sorulması ve her tur için soru-cevap
işleminin 20 dakika ile sınırlandırılması,

6.- Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 1’er saat süre ile söz verilmesi (bu süre
birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir), İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre yapılacak kişisel
konuşmaların 10’ar dakika olması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 5/12/2012 tarihli 34 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)

KOMİSYON TOPLANTILARI

* Dilekçe - İnsan Haklarını İnceleme
Karma Komisyonu
11.12.2012 Salı - Saat: 14.00

* Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu 
12.12.2012 Çarşamba - Saat: 10.30

* Dışişleri Komisyonu
12.12.2012 Çarşamba - Saat: 11.00

* Meclis Araştırması Komisyonu
(Sağlık Çalışanlarına Şiddet)
12.12.2012 Çarşamba - Saat: 12.00
13.12.2012 Perşembe - Saat: 12.00



TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ GÜN DEMÝ

36 NCI BÝRLEÞÝM             10 ARALIK 2012 PAZARTESİ              SA AT : 14.00
                                                                                                                                                     

1 _ BAÞKAN LIÐIN GE NEL KU RU LA SU NUÞLA RI
                                                                                                                                                     

      �       

                                                                                                                                                       

2 _ ÖZEL GÜN DEM DE YER ALA CAK ÝÞLER
                                                                                                                                                     

1.- (S. Sayısı: 361) 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/698) (Dağıtma tarihi: 6.12.2012) (X)

2.- (S. Sayısı: 362) 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezi Yönetim
Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/649, 3/1003) (Dağıtma tarihi: 6.12.2011) (X)
                                                                                                                                                     

3 _ SEÇİM
                                                                                                                                                     

      �       

                                                                                                                                                     

4 _ OY LA MA SI YA PI LA CAK ÝÞLER
                                                                                                                                                      

      �       

                                                                                                                                                     

5 _ MECLÝS SO RUÞTUR MA SI RA POR LA RI
                                                                                                                                                                                   

      �       

                                                                                                                                                                                 
6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
                                                                                                                                                                                   

      �       

                                                                                                                                                                                 
7 _ SÖZLÜ SORULAR

                                                                                                                                                                                   
      �       

                                                                                                                                                                                 
8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
                                                                                                                                                                                  

      �       

                                                                                                                                                                                  

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir.



_ 5 _

BUGÜNKÜ PROGRAM

1 inci Gün

10.12.2012 PAZARTESİ

Saat : 14.00 - Program bitimine kadar

– Hükümetin sunuş konuşması

– BÜTÇENİN TÜMÜ ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER
(B.D.P., M.H.P., C.H.P., AK PARTİ)

– Bütçenin maddelerine geçilmesinin oylanması



TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI

24 3

SIRA SAYISI: 361

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 2013 YILI

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
TASARISI RAPORU

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı
(Rapor ve Metin)

CİLT 1

3 Aralık 2012

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR



Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 361)

DİLEK RAPOR 1. DOSYA (1-54)



- 2 -

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 361)

DİLEK RAPOR 1. DOSYA (1-54)



- 3 -

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 361)

DİLEK RAPOR 1. DOSYA (1-54)

İÇİNDEKİLER

A) PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM
BÜTÇE KANUNU TASARISI RAPORU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1- Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunda
Görüşme Programı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
3- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna Ekli Tablolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna İlişkin Karşı Görüşler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
6- Başbakanlığın 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Ekli Cetveller ve
Gerekçesinin TBMM Başkanlığına Sunulmasına İlişkin Sevk Yazısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523
B) 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .527
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A) PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM

BÜTÇE KANUNU TASARISI RAPORU
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ (40 ÜYE)
AK PARTİ (25)

Başkan : LÜTFİ ELVAN KARAMAN
Başkanvekili : SÜREYYA SADİ BİLGİÇ ISPARTA
Sözcü : AHMET ÖKSÜZKAYA KAYSERİ
Katip : VEDAT DEMİRÖZ BİTLİS

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ ADANA
NECDET ÜNÜVAR ADANA
EKREM ÇELEBİ AĞRI
SADIK BADAK ANTALYA
HÜSEYİN ŞAHİN BURSA
CAHİT BAĞCI ÇORUM
MEHMET YÜKSEL DENİZLİ
CENGİZ YAVİLİOĞLU ERZURUM
SALİH KOCA ESKİŞEHİR
A. NEJAT KOÇER GAZİANTEP
FERAMUZ ÜSTÜN GÜMÜŞHANE
AHMET BAHA ÖĞÜTKEN İSTANBUL
AHMET ARSLAN KARS
MUZAFFER BAŞTOPÇU KOCAELİ
MUSTAFA BALOĞLU KONYA
MUSTAFA ŞAHİN MALATYA
UĞUR AYDEMİR MANİSA
RECAİ BERBER MANİSA
ALİ BOĞA MUĞLA
ABDULKERİM GÖK ŞANLIURFA
ERTUĞRUL SOYSAL YOZGAT

CHP (9)
İZZET ÇETİN ANKARA
BÜLENT KUŞOĞLU ANKARA
HALUK AHMET GÜMÜŞ BALIKESİR
KAZIM KURT ESKİŞEHİR
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU İSTANBUL
AYDIN AĞAN AYAYDIN İSTANBUL
MÜSLİM SARI İSTANBUL
MUSA ÇAM İZMİR
RAHMİ AŞKIN TÜRELİ İZMİR

MHP (4)
MEHMET GÜNAL ANTALYA
MUSTAFA KALAYCI KONYA
ERKAN AKÇAY MANİSA
SÜMER ORAL MANİSA

BDP (2)
ADİL KURT HAKKARİ
HASİP KAPLAN ŞIRNAK
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2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE
2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISININ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME PROGRAMI

Tarih Gün Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar

30/10/2012 Salı Maliye Bakanının Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarını
Komisyona Sunuşu (Saat: 10:00)

31/10/2012 Çarşamba Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Geneli Üzerinde Görüşmeler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (Bütçe + Kesinhesap)
CUMHURBAŞKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
SAYIŞTAY (Bütçe + Kesinhesap)
Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulu Baþkanlýðý (Kesinhesap)

01/11/2012 Perşembe …………………………………………………….
BAŞBAKANLIK (Bütçe + Kesinhesap)
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (Bütçe + Kesinhesap)
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (Bütçe + Kesinhesap)
Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarlýðý (Bütçe + Kesinhesap)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (Bütçe + Kesinhesap)

AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI (Bütçe)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü (Kesinhesap)
Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý (Kesinhesap)
Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü (Kesinhesap)

02/11/2012 Cuma Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü (Kesinhesap)
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü (Kesinhesap)
…………………………………………………….
MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Savunma Sanayi Müsteþarlýðý (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

GÜMRÜK VE TÝCARET BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Gümrük Müsteþarlýðý (Kesinhesap)
Rekabet Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)
…………………………………………………….

05/11/2012 Pazartesi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý (Bütçe + Kesinhesap)
Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Özel Bütçe),
(Bütçe + Kesinhesap)
Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý (Özel Bütçe),
(Bütçe + Kesinhesap)

06/11/2012 Salı DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI (Bütçe+Kesinhesap)
TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANLIÐI (Kesinhesap)

07/11/2012 Çarşamba Tarým Reformu Genel Müdürlüðü (Kesinhesap)
Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi),
(Bütçe + Kesinhesap)
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Tarih Gün Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (Özel Bütçe),

08/11/2012 Perşembe (Bütçe + Kesinhesap)
Yükseköðretim Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Üniversiteler (103 Bütçe + 102 Kesinhesap)

ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI (Kesinhesap)
Orman Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Meteoroloji Genel Müdürlüðü (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye Su Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe)

12/11/2012 Pazartesi …………………………………………………….
Basýn - Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (Bütçe + Kesinhesap)
Vakýflar Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Atatürk Araþtýrma Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Atatürk Kültür Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türk Dil Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türk Tarih Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)

ADALET BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Ceza ve Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþ Yurtlarý Kurumu
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye Adalet Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
ANAYASA MAHKEMESÝ (Bütçe + Kesinhesap)

13/11/2012 Salı YARGITAY (Bütçe + Kesinhesap)
DANIÞTAY (Bütçe + Kesinhesap)
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (Bütçe + Kesinhesap)
…………………………………………………….
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI (Bütçe)
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (Kesinhesap)
Türk Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

EKONOMÝ BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý (Kesinhesap)
Ýhracatý Geliþtirme Etüt Merkezi (Kesinhesap)
…………………………………………………….

14/11/2012 Çarşamba ENERJÝ VE TABÝÝ KAYNAKLAR BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)
Ulusal Bor Araþtýrma Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi Genel Müdürlüðü (Kesinhesap)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Petrol Ýþleri Genel Müdürlüðü (Kesinhesap)
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Tarih Gün Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIÐI (Bütçe)
Spor Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

15/11/2012 Perşembe …………………………………………………….
ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Emniyet Genel Müdürlüðü (Bütçe + Kesinhesap)
Jandarma Genel Komutanlýðý (Bütçe + Kesinhesap)
Sahil Güvenlik Komutanlýðý (Bütçe + Kesinhesap)

ULAÞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIÐI
(Bütçe + Kesinhesap)
Karayollarý Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)

19/11/2012 Pazartesi Denizcilik Müsteþarlýðý (Kesinhesap)
Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
…………………………………………………….
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe)

SAÐLIK BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe),
(Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Özel Bütçe)
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (Bütçe)
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Bütçe)

20/11/2012 Salı …………………………………………………….
BÝLÝM SANAYÝ VE TEKNOLOJÝ BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI (Kesinhesap)
Milli Prodüktivite Merkezi (Özel Bütçe), (Kesinhesap)
Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi
Baþkanlýðý (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türk Standartlarý Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türk Patent Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye Bilimler Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Mesleki Yeterlilik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye ve Orta-Doðu Amme Ýdaresi Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Personel Baþkanlýðý (Bütçe + Kesinhesap)

21/11/2012 Çarşamba …………………………………………………….
ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
BAYINDIRLIK VE ÝSKAN BAKANLIÐI (Kesinhesap)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü (Bütçe + Kesinhesap)
Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý (Kesinhesap)
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Tarih Gün Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar

KALKINMA BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý (Kesinhesap)
Türkiye Ýstatistik Kurumu (Bütçe + Kesinhesap)
GAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Doðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (Özel Bütçe), (Bütçe)

22/11/2012 Perşembe Konya Ovasý Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (Özel Bütçe),
(Bütçe + Kesinhesap)
Doðu Karadeniz Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (Özel Bütçe),
(Bütçe)
…………………………………………………….
Hazine Müsteþarlýðý (Bütçe + Kesinhesap)
Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi),
(Bütçe + Kesinhesap)
Sermaye Piyasasý Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)

MALÝYE BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (Bütçe + Kesinhesap)
Kamu Ýhale Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)

26/11/2012 Pazartesi Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (DDK Bütçesi)
Gelir Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarýsý ile Merkezi Yönetim
Kesinhesap Kanunu Tasarýlarýnýn Maddeleri
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2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE
KANUNU TASARISINA İLİŞKİN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu 3/12/2012

Esas No: 1/698

Karar No: 25

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Anayasanın 162 nci maddesi uyarınca, 17.10.2012 tarihinde 61. Hükümet tarafından Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan “2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı” ile “2013
Yılı Milli Bütçe Tahmin Raporu” Başkanlıkça yine aynı tarihte Komisyonumuza havale edilmiştir.

Bilindiği gibi, 30.3.2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanunla “Zonguldak Karaelmas”, “Rize”, “Konya”
ve “Kayseri Abdullah Gül” üniversitelerinin isimleri sırasıyla “Bülent Ecevit”, “Recep Tayyip Erdoğan”,
“Necmettin Erbakan” ve “Abdullah Gül” üniversitesi şeklinde; 19.4.2012 tarihli ve 6296 sayılı Kanunla
“Bilecik Üniversitesi”nin ismi “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi” şeklinde; 16.5.2012 tarihli ve 6307
sayılı Kanunla “Muğla Üniversitesi”nin ismi “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi” şeklinde
değiştirildiğinden, 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Cetvelin “Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve
Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümünde yer alan “53) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi”, “61) Rize
Üniversitesi”, “102) Konya Üniversitesi”, “103) Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi”, “80) Bilecik
Üniversitesi” ve “47) Muğla Üniversitesi” ibareleri sırasıyla “53) Bülent Ecevit Üniversitesi”,
“61) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi”, “102) Necmettin Erbakan Üniversitesi”, “103) Abdullah Gül
Üniversitesi”, “80) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi” ve “47) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi”
şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıca 14.6.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kanunla “Kamu Denetçiliği Kurumu” ve 21.6.2012 tarihli
ve 6332 sayılı Kanunla da “Türkiye İnsan Hakları Kurumu” kurulduğundan, 5018 sayılı Kanuna ekli (II)
sayılı Cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümünün Anayasa Mahkemesince iptal edilen
34 üncü sırası “34) Kamu Denetçiliği Kurumu” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve aynı bölüme
“45) Türkiye İnsan Hakları Kurumu” ibaresi eklenmiştir.

5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetimi oluşturan; (I) sayılı Cetvelde 47 adet kamu kurumu, (II)
sayılı Cetvelde 146 adet kamu kurumu ve (III) sayılı Cetvelde 9 adet kamu kurumu olmak üzere 5018
sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde toplam 202 adet kamu kurumu bulunmaktadır. (I)
sayılı Cetvelde yer alan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 3.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Kanunla
Sayıştay’a devredilmiş ancak Kurulun ismi söz konusu cetvelden çıkarılmamıştır. Dolayısıyla cetvellerde
yer alan toplam kurum sayısı 202 olmasına rağmen mevcut kurum sayısı 201’dir. Ayrıca 5018 sayılı
Kanuna ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan ve 6328 sayılı Kanunla kurulmuş olan Kamu Denetçiliği
Kurumu ile 6332 sayılı Kanunla kurulmuş olan Türkiye İnsan Hakları Kurumunun kuruluş işlemleri
2012 yılında tamamlanamadığı için söz konusu kurumların 2013 yılı bütçeleri Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulmamıştır.

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 199 kamu kurum ve kuruluşunun bütçesini
içermektedir. Bu çerçevede, Komisyonumuzda 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan 46
genel bütçeli idare bütçesi, (II) sayılı Cetvelde yer alan 144 özel bütçeli idare bütçesi ve (III) sayılı
Cetvelde yer alan 9 düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi görüşülmüştür.
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3.5.2. Gelir Politikası ve Uygulamaları

3.5.2.1. Genel Çerçeve

2012 yılında yüzde 19,94 olan genel devlet vergi gelirlerinin GSYH’ye oranının, 2013 yılında
dolaylı vergilerdeki artışın etkisiyle yükselerek yüzde 20,73 oranına ulaşacağı tahmin edilmektedir.
2012 yılında yüzde 13,31 olan dolaylı vergi gelirlerinin GSYH’ye oranının 2013 yılında yüzde 14,22
oranına ulaşması öngörülürken, 2012 yılında yüzde 5,96 olan dolaysız vergilerin GSYH’ye oranının
2013 yılında yüzde 5,86 oranına gerilemesi tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, 2012 yılında yüzde
0,68 olan servet üzerinden alınan vergilerin GSYH’ye oranının 2013 yılında yüzde 0,66 oranına
gerilemesi tahmin edilmektedir.

Tablo 1.38 (2009-2013) Dönemi Genel Devlet 21Toplam Gelirleri *

2012 Yılında genel devlet vergi dışı normal gelirleri ile faktör gelirleri toplamının Merkez
Bankasından 2012 yılında elde edilen kar payının 2013 yılında öngörülmemesi ve örgün-yaygın
öğretimden elde edilen üniversite harçlarının kaldırılması nedeniyle 2013 yılında gerilemesi
beklenmektedir.

Aktif sigortalı sayısında meydana gelen yükselme ile ödeme gücü olmayanlar için ödenen genel
sağlık sigortası primi ödemelerindeki artışlar sonucunda sosyal fon gelirlerinin, 2013 yılında bir
önceki yıla göre artacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan orman vasfını yitirmiş Hazine
arazilerinin satışından elde edilecek gelirlerle birlikte değerlendirildiğinde 2013 yılı özelleştirme
gelirlerinin artması beklenmektedir.

21 Genel devlet; merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, İşsizlik
Sigortası Fonu, sosyal güvenlik kuruluşları, genel sağlık sigortası ve fonları kapsamaktadır.
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Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin GSYH’ye oranı 2002’de 22,7 iken 2012’de yüzde 22,9
oranına yükseleceği tahmin edilmektedir. Merkezi yönetim bütçe gelirleri sadece 2005 ve 2010
yıllarında sırasıyla yüzde 23,5 ve yüzde 23,1 oranlarıyla, yüzde 23 oranının üzerinde gerçekleşmiştir.

Vergi gelirlerinin GSYH’ye oranı 2009 yılından itibaren artış eğilimine girmiş ve 2010, 2011 ve
2012 yıllarında yüzde 19 oranının üzerinde gerçekleşmiştir. Vergi dışı gelirlerin GSYH’ye oranı 2005
yılından itibaren azalmaya başlamış ve 2011 yılında yüzde 3,3 oranına gerilemiştir. Vergi dışı
gelirlerin GSYH’ye oranının 2012 yılında yüzde 3,5 olması beklenmektedir.

Vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki oranı 2005 ve 2006 yıllarında yüzde 80 oranının altına
düşmüştür. Vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki oranı daha sonraki yıllarda artmıştır. 2012 yılında
ise yüzde 84,7 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
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Vergi türleri arasında vergi gelirleri içinde en yüksek paya sahip olan özel tüketim vergisinin
2013 yılında 2012 yılına kıyasla yüzde 16,7 oranında artış göstererek, vergi gelirleri içindeki payının
yüzde 25,5 oranından yüzde 26,1 oranına yükseleceği tahmin edilmektedir. Özel tüketim vergisinden
sonra en büyük paya sahip olan gelir vergisinin 2013 yılında 2012 yılına kıyasla yüzde 10,4 oranında
artış göstermesi beklenmekle birlikte, vergi gelirleri içindeki payının yüzde 20,3 oranından yüzde
19,7 oranına gerileyeceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, vergi gelirleri içerisinde en büyük
üçüncü paya sahip olan ithalde alınan KDV’nin 2013 yılında 2012 yılına kıyasla yüzde 22,4 oranında
artış göstererek, vergi gelirleri içerisindeki payının yüzde 17,9 oranından yüzde 19,3 oranına
yükseleceği beklenmektedir.

Merkezi yönetim bütçe gelir gerçekleşmeleri 2006 ila 2011 yılları arasında sadece krizin etkili
olduğu 2009 yılında tahmin edilen tutarın altında kalmıştır. 2012 yılında ise bütçe gelirleri tahsilatının
yüzde 99,8 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2006 ila 2012 yılları arasında vergi gelirleri; 2007, 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla yüzde 96,6,
yüzde 98,3, yüzde 85,3 gerçekleşme oranıyla tahmin edilen tahsilat tutarının altında kalmıştır. Diğer
yıllarda ise tahmin edilen tutarın üzerinde bir tahsilat gerçekleşmiştir.

3.5.2.2. Vergi Yükü ve Vergi Esnekliği
Vergi politikalarının analizinde önemli iki kavram, vergi yükü ve vergi esnekliğidir. Vergi yükü,

bir ülkede belli bir dönemde (genellikle 1 yıl) ödenen toplam vergi miktarının GSYH’ye oranını
ifade etmektedir. Vergi esnekliği ise, vergi gelirlerinin milli gelirdeki (GSYH) değişmelere karşı
duyarlılığı olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifade ile vergi esnekliği, millî gelirdeki bir puanlık
artışın vergi gelirlerinde kaç puanlık artış meydana getirdiğini göstermektedir.
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2013 yılı bütçe gerekçesinde yer alan tutarlara göre vergi yükü, 2010 yılında yüzde 20,8 civarında
iken, 2011 yılında yüzde 21,2 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında bu oranın yüzde 21, 2013 yılında
ise yüzde 22,1 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
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2002-2012 dönemi vergi esnekliğinin genel trendi küresel krizin başladığı ve etkilerinin ortaya
çıktığı 2008 ile 2009 yılları haricinde yüzde 1 ila yüzde 1,5 aralığında seyretmektedir. 2013 yılında bu
oranın yüzde 1,63 olarak gerçekleşerek genel trendin üstünde gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

3.5.2.3. Kamu Gelir Politikasının İlke ve Hedefleri
Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planda belirtildiği üzere 2013–2015 döneminde

uygulanacak gelir politikasının hedefi, adil ve etkin bir vergi sistemi oluşturmaktır. Bu doğrultuda
uygulanacak kamu gelir politikasıyla istihdamın ve yatırımların teşvik edilmesi, yurt içi tasarrufların
artırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve ekonomiye rekabet gücünün kazandırılması
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda uygulanacak öngörülebilir ve istikrarlı vergi politikalarıyla;

- Büyüme ortamını tehdit eden cari açık ve yurt içi tasarruf eksikliği gibi unsurlarla mücadele
edilirken gelir politikasının etkin şekilde kullanılması,

- Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine, yüksek katma değerli ürünler geliştirilerek ülke
ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik vergi politikası
uygulamalarına devam edilmesi,

- Temel vergi kanunlarının günümüz ihtiyaçlarına göre gözden geçirilerek yeni mevzuat
oluşturulmasına devam edilmesi,

- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Stratejisi ve finansal araçların vergilendirilmesi
kapsamında vergisel düzenlemeler yapılarak finansal işlemlerin ülkemizde yapılmasının sağlanması,

- Ekonomide kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik 2011-2013 dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle
Mücadele Stratejisi Eylem Planının kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi,

- Bireysel ve kurumsal tasarrufların teşvik edilmesi ve sermaye birikiminin özendirilmesi,
amaçlanmıştır.
Ayrıca, işgücü piyasasında başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı grupların istihdamın

arttırılması amacıyla düzenlemeler yapılmasına ve istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan
vergi harcaması tutarlarının hesaplanarak kamuoyuyla paylaşılması uygulamasına genişletilerek devam
edilecek, vergi tabanın genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, maktu vergilerin güncellenmesi
yapılacak ve mahalli idarelerin öz gelirlerinin artırılması amacına yönelik düzenlemeler hayata
geçirilecektir. Bununla birlikte vergi politikaları, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve enerji
tüketiminde tasarruf sağlanması yönündeki öncelikler dikkate alınarak belirlenecek ve uygulanacaktır.
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3.5.2.4. Gelir Politikası Uygulamaları

Vergi politikaları, kamu gelir politikalarının en önemli aracıdır. Orta vadeli program ve mali
plan doğrultusunda belirlenen makroekonomik hedeflere ulaşmada en etkili araç olan vergi
politikalarıyla ekonomik istikrarın ve sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda
hem ekonomik büyümeyi hem de istihdamı artırmak amacıyla vergi kanunlarında çeşitli düzenlemeler
yapılmıştır. 2012 yılında yapılan bu düzenlemelerden öne çıkanlar ve düzenlemelerle amaçlananlar
aşağıda belirtilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelerle;
- Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajansa yapılan

her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamının gelir ve kurumlar
vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilmesi,

- Basit usule tabi olmanın genel şartlarına haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara
münhasır olmak üzere geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek
kollarında faaliyette bulunanlar ile bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve
sanat işleri ile iştigal edenlerin gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alınması,

- Mesken kira gelirlerine yönelik istisna yeniden düzenlenmiş olup, belirli bir tutarın üzerinde
ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenlerin söz
konusu istisnadan yararlanması imkânının kaldırılması,

- Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamının gelir vergisinden müstesna
tutulması,

- Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası
araçlarından elde edilen gelirlerin de menkul sermaye iradı sayılması,

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelerle;
- Ülkemizde girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla kurumların; tam mükellefiyete tabi girişim

sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden
elde ettikleri kâr paylarının 1/1/2013 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden istisna edilmesi,

- Firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile sağlamalarını teşvik
etmek amacıyla, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman
şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma
münhasır olmak üzere, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmının, 1/1/2013 tarihinden itibaren
kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemeyeceği hüküm altına alınmış olup, uygulamaya
yönelik usul ve esasların belirlenmesi,

213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemelerle;
- Ülkemiz için hayati öneme sahip büyük ölçekli projelerin gerçekleştirilmesinin vergisel açıdan

desteklenmesi amacıyla, 3996 sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek
projeler ile 3359 sayılı Kanunun Ek 7’nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama
karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projelere, yapılacak mal teslimleri ve hizmet
ifalarının katma değer vergisinden (KDV) istisna edilmesi,

- Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının tesliminin KDV’den
istisna edilmesi,
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4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelerle;

- (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu verginin yanı sıra belirtilen
vergileme ölçütleri itibarıyla maktu vergi tutarlarının da nispi vergi ile birlikte uygulanması,

Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemelerle;

- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı
mallarda uygulanan ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesi,

- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13’üncü ve 15’inci maddeleri çerçevesinde doğal afet nedeniyle
mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerine borçlu olanlar ile Ekonomi Bakanlığı tarafından
olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkelerde faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden,
durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenlerin, mücbir
sebep hallerinin devam ettiği süre içinde 6111 sayılı Kanunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
kısımları kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerinin ödeme
sürelerinin yeniden düzenlenmesi,

- Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına
Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak
Kesintilere İlişkin Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranlarının, 2012 yılının Temmuz, Ağustos ve
Eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanması,

- Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi istisnası uygulanacak sınır kapılarındaki gümrüklü
sahalara Mersin’in de eklenmesi,

sağlanmıştır.

Vergi sisteminin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler kapsamında;

- Vergiye gönüllü uyumunun artırılması, vergi denetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve yaptırımların
artırılması amacıyla “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı (2011-2013)” hazırlanmıştır.

- Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı gerçekleşmelerini yılda en az bir defa
değerlendirmek, gerektiğinde Planda değişiklik yapmak ve bu konuda üst düzey kararlar almak üzere,
Başbakan’ın başkanlığında “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Yüksek Kurulu” kurulmuştur.

- Vergiyle ilgili konularda mükellef sorularının cevaplanmasına yönelik kurulan Vergi İletişim
Merkezi (VİMER), 20/6/2011 tarihinde “Geri Arama Hizmetini” başlatmış ve kendisine sorulan
sorular ve bildirilen sorunlara ilişkin gereken araştırmalar sonrasında mükellefleri geri arayarak
soruların cevaplanması ve sorunlara çözüm getirilmesiyle sunulan hizmetlerin kapsamı genişletilmiştir.

- “E-Ticaretin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında, e-ticaretin, web üzerinde
çalışan tespit yazılımları ile takip edilmesi planlanmaktadır. “Robot” adı verilen bu yazılımlar
e-ticaret yapan siteleri tespit ederek web trafiğini (alış-satış ilişkilerini) raporlamaktadır.

- 2012-2014 döneminde uygulanması planlanan Öneri Geliştirme Sistemi, Şikâyet Yönetim
Sistemi ve Süreç Bazlı Yönetim Sistemi gibi projelerle Gelir İdaresi Başkanlığının etkinliğini,
verimliliğini ve mükellef memnuniyetini artırmak hedeflenmektedir.

- KDV iadelerinin mümkün olduğu kadar kısa sürede gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup
KDV İadesi Takip Projesi ile vergi dairelerinde gerçekleştirilen iadenin hangi aşamada olduğunun
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takibi ve vergi dairelerinin performansının ölçülmesi sağlanacaktır.
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- Hazineye ait taşınmazların daha rasyonel yönetilmesi ve işlem süreçlerinde daha hızlı karar
verilmesi, taşınmazların hukuki, fiili ve coğrafi bilgilerinin ilgili kurumlardan temin edilerek
kullanıcıların hizmetine sunulması amacıyla Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında
geliştirilen sistem üzerinden veri üreten Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Savunma
Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Belediyeler ve diğer ilgili kurumlarla entegrasyon sağlanarak veri
alışverişi sağlanacaktır.

3.5.3. Borçlanma Politikası ve Uygulamaları

Bu bölümde kamu borçlanma politikası ve uygulamaları; bütçe gerekçeleri, yıllık program, yıllık
ekonomik rapor ile aylık ve yıllık kamu borç yönetimi raporlarındaki veriler doğrultusunda analiz
edilecektir.

3.5.3.1. Borçlanma Politikası ve Borç Yönetimi

2011 yılında küresel ekonomideki belirsizliklerin Devlet iç borçlanma piyasasına etkilerini asgari
seviyede tutabilmek amacıyla para ve maliye politikası ile uyumlu politikalar yürütülmüştür. Küresel
ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisinde yaşanan toparlanmanın etkisiyle faiz
dışı fazla, sene başında öngörülenin üzerinde gerçekleşmiş ve böylece borçlanma ihtiyacı azalmıştır.
Ayrıca, 2003 yılında başlayan kademeli olarak iç piyasalardan yapılan döviz cinsi borçlanma miktarının
azaltılması sonucu Şubat 2012 itibarıyla iç borç stoku içerisindeki döviz cinsi senetlerin payı
sıfırlanmıştır. Bu sayede döviz kuru değişkenliğinden kaynaklan iç borç stokunda oluşabilecek kur riski
ortadan kaldırılmıştır.

2002 yılında GSYH’ye oranı yüzde 10 olan kamu kesimi borçlanma gereği, 2012 yılı sonrasında
uygulanan ihtiyatlı maliye politikası sonucunda azalan bütçe açığına paralel olarak azalmış ve bu
gelişmeler doğrultusunda kamu kesiminin borçlanma gereğinin GSYH’ye oranı 2006 yılında
yüzde -1,9, 2007 yılında yüzde 0,1 ve 2008 yılında yüzde 1,6 olarak gerçekleşmiştir. Küresel kriz
nedeniyle 2009 yılında kamu kesimi borçlanma gereği yüzde 5,1’e yükselmiş, 2010 yılında ise
ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler sayesinde kamu gelirlerinin artması sonucu kamu kesimi
borçlanma gereği de yüzde 2,3’e, 2011 yılında ise yüzde 0,1’e gerilemiştir.

2010 yılında 473,5 milyar TL olarak gerçekleşen merkezi yönetim toplam borç stoku 2011 yılında
518,3 milyar TL olmuştur. Miktar olarak artmakla birlikte, 2010 yılında yüzde 43,1 olan merkezi
yönetim borç stokunun GSYH’ye oranı 2011 yılında yüzde 40’a gerilemiştir. 2012 yılı Nisan ayı sonu
itibarıyla merkezi yönetim toplam borç stokunun 517,2 milyar TL düzeyinde olduğu görülmektedir.
Söz konusu stokun yüzde 72,4’ü iç borçlardan oluşurken, yüzde 27,6’sı dış borçlardan oluşmaktadır.

2011 yılında 150,3 milyar TL tutarında gerçekleşen toplam borç servisi karşılığında 121 milyar
TL tutarında borçlanma gerçekleştirilmiş olup sene başında 21,1 milyar TL olarak öngörülen
borçlanma dışı kaynaklar, 29,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede iç borçlanma tutarının iç
borç servisine oranını ifade eden ve yüzde 88 olarak öngörülen iç borç çevirme oranı yüzde 84,5 olarak
gerçekleşmiştir.
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2012 yılında borçlanma politikası risk ve maliyet unsurlarının piyasa koşulları ile birlikte
değerlendirilmesi ile belirlenmiştir. Bu doğrultuda, ağırlıklı olarak TL cinsinden ve sabit faizli
enstrümanlarla borçlanılmıştır. Ayrıca, piyasa koşullarının elverdiği ölçüde borçlanma vadesinin
uzatılması, nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin önüne geçilebilmesi amacıyla
güçlü rezerv tutulması ve TL cinsi borç stoku içinde faizi gelecek 12 ayda yenilenecek borcun payının
azaltılması amaçlanmıştır.

2002 yılından itibaren para ve maliye politikalarıyla uyumlu ve mali disiplin gözetilerek
uygulanan borç yönetimi politikaları sonucunda faiz oranları önemli ölçüde düşüş göstermiştir. Bu
çerçevede, 2002 yılında yüzde 62,7 olan TL cinsi sabit faizli nakit borçlanmanın ortalama faizi önemli
ölçüde azalarak 2012 yılı Haziran ayı itibarıyla yüzde 9,8 olmuştur.
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3.5.3.2. İç Borç Stoku
2011 yılı sonunda önceki yıl sonuna göre yüzde 5 artarak 368.778 milyon TL’ye ulaşan iç borç

stoku, 2012 yılının Haziran ayında 2011 yılı sonuna göre yüzde 2 oranında artarak 377.716 milyon
TL olmuştur.

2011 yılında, 2006 yılında uygulanmaya başlanan borçlanma stratejisi sürdürülerek, üç ve beş
yıl vadeli TL cinsinden sabit faizli kuponlu tahviller düzenli olarak ihraç edilmiştir. Bununla birlikte,
borçlanma vadesinin uzatılması amacıyla 2010 yılında ihraç edilmeye başlanan 10 yıl vadeli enflasyona
endeksli ve sabit faizli DİBS ihraçlarına 2011 yılında da devam edilmiştir. Ayrıca, 2012 yılı Hazine
Finansman Programıyla birlikte iki, beş ve on yıl vadeli TL cinsinden sabit faizli kuponlu senetlerin
düzenli olarak ihracına başlanmıştır.

2012 yılının ilk beş aylık döneminde 67,2 milyar TL iç borç ödemesi yapılmışken, 54,0 milyar TL
iç borçlanma yapılmıştır. Bu çerçevede, ilk beş aylık dönemde iç borç çevirme oranı yüzde 80,3
olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 56,2 milyar TL tahvil ve bono ihracına karşılık, 47,3 milyar TL
tahvil anapara ödemesi ile 21,7 milyar TL faiz ödemesi yapılmış ve net iç borçlanma 8,9 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir.
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3.5.3.3. Dış Borç Stoku
2009 yılında küresel ekonomik kriz ekonomik faaliyetlerde daralmaya sebep olmuştur.

Ekonomik daralmayla birlikte 2009 yılında dış borç stoku bir miktar gerilemiş, ekonomik
toparlanmanın küresel anlamda yaşanmaya başladığı 2010 yılında ise dış borç stoku tekrar artış
göstermiştir. Bu gelişmelere paralel olarak 2011 yılı sonunda dış borç stoku bir önceki yıl sonuna göre
yüzde 5 oranında artarak 306,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılının ikinci çeyreğinde ise
söz konusu rakam 323,5 milyar dolara yükselmiştir.

2011 yılında dış borç stokunun GSYH’ye oranı yüzde 39,6 iken, 2012 yılının ikinci çeyreğinde
bu oran yüzde 42,3’e yükselmiştir. Bununla birlikte, kısa vadeli dış borçların toplam dış borç stoku
içindeki payı 2011 yılında yüzde 27,3 iken, 2012 yılının ikinci çeyreği sonunda yüzde 30,6 olarak
gerçekleşmiştir.
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2002 yılında toplam dış borç stokunun yüzde 87,3’ü orta ve uzun vadeli iken, yüzde 12,7’si kısa
vadeli borçlardan oluşmaktaydı. 2010 yılında söz konusu değerler sırasıyla yüzde 73,5 ve yüzde 26,5
olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılının ikinci çeyreği sonunda ise orta ve uzun vadeli borçların toplam borç
stoku içindeki payı azalarak yüzde 69,4 olarak gerçekleşmiş, kısa vadeli borçların toplam borç stoku
içindeki payı ise artarak yüzde 30,6 olmuştur.

Kamu sektörünün dış borç stoku içerisindeki payı 2005 yılından itibaren düşerken, özel sektörün
payı ise bu tarihten itibaren artmıştır. 2009 yılında küresel krizin etkileri nedeniyle özel sektörün dış
finansman imkânları azalmaya başlamış ve özel sektörün dış borcu gerilemiştir. Kamu sektörünün dış
borcu ise söz konusu dönemde yüzde 6,6 oranında artmıştır. 2011 yılında ise özel sektörün borcu krizin
etkilerinin bir miktar azalmasına paralel olarak dış kaynak bulma imkânının artmasıyla 202,7 milyar
dolara yükselmiştir. Kamu sektörünün borcu aynı dönemde 94,3 milyar dolara yükselirken,
TCMB’nin borcu 9,7 milyar dolara gerilemiştir.

2011 yılsonu itibarıyla merkezi yönetim dış borç stokunun; yüzde 58,8’i uluslararası tahvil
piyasalarından, yüzde 23,8’i uluslararası kuruluşlardan, yüzde 9,4’ü özel alacaklılardan ve yüzde
8,1’i hükümet kuruluşlarından sağlanan kredilerden oluşmaktadır.

2012 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla orta ve uzun vadeli dış borç stoku incelendiğinde, merkezi
yönetim dış borçlarının yüzde 61,7’si uluslararası tahvil piyasalarından, yüzde 22,1’i uluslararası
kuruluşlardan, yüzde 8,6’sı özel alacaklılardan ve yüzde 7,6’sı hükümet kuruluşlarından sağlanan
kredilerden oluştuğu görülmektedir.

2011 yılında 41,7 milyar doları anapara ve 8,6 milyar doları faiz ödemesi olmak üzere toplam
50,3 milyar dolarlık dış borç servisi gerçekleşmiştir. 2012 yılı Temmuz ayı itibarıyla ise toplam
32 milyar dolar olarak gerçekleşen dış borç servisinin 26,3 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları
da faiz ödemesinden oluşmaktadır.

– 94 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 361)

Nuri 361



3.5.3.4. AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku

Türkiye’nin kamu borç yükünün değerlendirilmesinde, adaylık süreci kapsamındaki kriterlere
göre hesaplanan AB tanımlı genel yönetim borç stoku verileri kullanılmaktadır.

2001 yılında yüzde 77,9 olan AB tanımlı borç stokunun GSYH’ye oranı, 2004 yılında yüzde 59,6’ya
düşmüştür. 2008 yılında yüzde 40 seviyelerine düşmüş olan AB tanımlı borç stokunun GSYH’ye oranı,
küresel krizin etkisiyle 2009 yılında yüzde 46,1’e yükselmiştir. 2010 yılında ise kamu açığında yaşanan
olumlu gelişmeler sonucunda yüzde 42,4’e düşen AB tanımlı borç stokunun GSYH’ye oranı azalma
trendini sürdürerek 2011 yılında yüzde 39,2 olarak gerçekleşmiştir. AB tanımlı borç stokunun GSYH’ye
oranı 2012 yılı beklentisi ise yüzde 36,5 civarındadır.
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3.5.3.5. 2013 Yılı Borçlanma Politikası

Kamu kesimi borçlanma gereği, 2002 yılından itibaren uygulanan ihtiyatlı maliye politikası sayesinde
önemli ölçüde azalmıştır. 2005 yılında negatif olan değer, 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz
nedeniyle yüzde 5,1’e yükselmiştir. 2010 yılında yaşanan ekonomik toparlanma, kamu kesimi borçlanma
gereğinin önemli ölçüde azalmasına katkı sağlamış ve söz konusu oran yüzde 2,3 düzeyinde
gerçekleşmiştir. 2011 yılında da aynı olumlu etki devam etmiş ve kamu kesimi borçlanma gereği
yüzde 0,1 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı kamu kesimi borçlanma gereği beklentisi ise yüzde 1,7’dir.

2012 yılı Ocak-Eylül döneminde borçlanma politikası piyasası koşulları ve maliyet unsurları
dikkate alınarak yürütülmüştür. Bu çerçevede, iç borçlanmanın yüzde 65,8’i TL cinsi sabit faizli,
yüzde 18,8’i TL cinsi TÜFE’ye endeksli, yüzde 14,1’i TL cinsi kuponsuz, yüzde 1’i TL cinsi değişken
faizli ve yüzde 0,1’i TL cinsi gelire endeksli senetlerle gerçekleştirilmiştir.

2013 yılı Hazine Finansman Programına göre planlanan borç servisi ve finansman bilgileri
aşağıda özetlenmektedir:

- 139,6 milyar TL anapara ve 49 milyar TL faiz olmak üzere toplam 188,6 milyar TL tutarında
borç servisi gerçekleştirilmesi; borç servisinin 172,1 milyar TL’sinin iç borç, 16,5 milyar TL’sinin
ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.

- İç borç servisinin 143,2 milyar TL’lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 28,9 milyar
TL’lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların
ödemelerinden oluşması öngörülmektedir.

- Geleneksel eurobond, yen ve kira sertifikası ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından
sağlanacak finansmana ek olarak Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer dış finansman
kuruluşlarından sağlanacak proje ve program kredisi yoluyla toplam 13,7 milyar TL dış finansman elde
edilmesi hedeflenmektedir.

- Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri ve kasa/banka kullanımı
sonucu elde edilecek diğer finansman toplamının 24,3 milyar TL seviyesinde olması beklenmektedir.

- Bu öngörüler doğrultusunda, 2013 yılında 150,6 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması
ve toplam iç borç çevirme oranının yüzde 87,5 olması beklenmektedir.
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İKİNCİ BÖLÜM
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI İLE MADDELERİ ÜZERİNE YAPILAN

GÖRÜŞMELER VE DEĞİŞİKLİKLER
1. MALİYE BAKANININ BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI
Komisyonumuzda, Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tasarılarının geneli üzerindeki görüşmelere

geçilmeden önce Maliye Bakanı tarafından; 2013 yılı merkezi yönetim bütçesinin; mali disiplini ve
makroekonomik istikrarı korumayı amaçlayan, büyümeyi ve istihdamı destekleyen, toplumsal refahı
gözeten, ekonominin verimliliğini ve üretken yapısını destekleyen, yatırımları teşvik eden, altyapıya
öncelik veren, sağlık, eğitim ve sosyal nitelikli harcamalara ağırlık veren ve toplumun yaşam
kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bir bütçe olduğu belirtilmiştir.

Maliye Bakanının Dünya ekonomisi üzerine yaptığı değerlendirmelerde;
- Küresel finansal krizin başlangıcından itibaren yaklaşık beş yıl geçmesine rağmen dünya

ekonomisinde istikrarın sağlanamadığı, gelişmiş ekonomilerde zayıf büyüme ve yüksek işsizlik
ortamı sürerken, Avro Bölgesindeki kamu borç krizinin bir güven bunalımına dönüştüğü,

- Gelişmiş ülkelerde yaşanan sorunların küresel görünümü olumsuz etkilediği, birçok ülkenin ve
uluslararası kuruluşların büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiği, nitekim IMF tarafından
yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda büyüme tahminlerinin 2012 yılı için 0,7, 2013 yılı
için 0,9 puan aşağı yönlü revize edildiği, bu doğrultuda küresel büyümenin 2012 ve 2013 yıllarında
sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 3,6 olarak gerçekleşmesinin beklendiği, bu oranların kriz öncesi küresel
ekonomide görülen yüzde 5-5,5’lik büyüme oranlarının altında olduğu, benzer şekilde 2011 yılında
yüzde 1,6 büyüyen gelişmiş ekonomilerin 2012 ve 2013 yıllarında, potansiyel büyümenin altında
kalarak, yüzde 1,3 ve yüzde 1,5 düzeyinde büyümesinin tahmin edildiği,

- Dünya ekonomisinin yüzde 21’ini oluşturan ABD’de işgücü piyasası ve iç talepteki zayıf gidişat
nedeniyle büyümenin bir süre daha ılımlı seyredeceği, 2011 yılında yüzde 1,8 büyüyen ABD
ekonomisinin 2012 yılında yüzde 2,2, 2013 yılında ise yüzde 2,1 oranında büyümesinin beklendiği,
diğer yandan dünya ekonomisinin yüzde 19’unu oluşturan ve 2011 yılında yüzde 1,4 oranında büyüyen
Avro Bölgesinin ise 2012 yılında yüzde 0,4 daralması, 2013 yılında ise yüzde 0,2’lik büyüme
göstermesinin beklendiği, bölge ekonomisinin 2007 yılı sonundan bu yana yüzde 1,9 oranında
küçüldüğü göz önüne alındığında krizin bölge üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılacağı,

- Gelişmiş ülkelerdeki sorunların, gelişmekte olan ülkeleri ticaret, finansman ve beklentiler
kanalıyla olumsuz yönde etkilediği, nitekim 2011 yılında yüzde 6,2 oranında büyüyen gelişmekte
olan ekonomilerin 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 5,6 oranında büyümesinin
öngörüldüğü,

- Küresel yavaşlamaya paralel olarak dünya ticaret hacmindeki artışın ivme kaybettiği, 2011
yılında yüzde 5,8 büyüyen küresel ticaretin 2012 yılında sadece yüzde 3,2 artmasının beklendiği,
artışın önümüzdeki yıl bir miktar hızlanarak yüzde 4,5 olarak gerçekleşmesinin tahmin edildiği,

- Gelişmiş ekonomilerde büyümenin yavaşlaması sonucunda işsizliğin son 10 yılın en yüksek
seviyelerine çıktığı, Avro Bölgesi’nde 2007 yılı sonunda yüzde 7,4 olan işsizlik oranının 2012 yılında
yüzde 11,2’ye, 2013 yılında ise yüzde 11,5’e yükselmesinin beklendiği, 2012 yılında özellikle İspanya
ve Yunanistan’da işsizlik oranının yüzde 25 gibi rekor seviyelere çıktığı, ABD’de ise 2007 yılında
yüzde 5 olan işsizlik oranının, 2012 ve 2013 yıllarında yüzde 8’in üzerinde kalacağının tahmin edildiği,
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- Küresel kriz sonrası yaşanan ekonomik daralma ve kamunun üstlendiği yükümlülüklerle
birlikte gelişmiş ekonomilerde mali dengelerin bozulduğu, bu nedenle kamu borçlarının rekor
seviyelere çıktığı, ayrıca, kamu borcunun önemli bir kısmının bu ülkelerin bankacılık sistemi
tarafından tutulması nedeniyle sistemin bir kısır döngü içine girdiği, nitekim 2007 yılına göre 2012
yılında kamu borcunun GSYH’ye oranla ABD’de 40 puan artarak yüzde 107,2’ye, Avro Bölgesi’nde
ise 27,2 puan yükselerek yüzde 93,6’ya çıktığı, ayrıca, bütçe açığının GSYH’ye oranla zirve yaptığı
2009 yılından bu yana ABD’de 4,6, Avro Bölgesinde ise 3,1 puan düşmesine rağmen hala kriz öncesi
seviyelerin 3-6 puan üzerinde gerçekleştiği,

- Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde tüketici enflasyonu 2011 yılında sırasıyla yüzde
2,5 ve yüzde 6,6 düzeyinde gerçekleşirken, bu oranların 2012 yılında yüzde 1,7 ve yüzde 6,2 düzeyine
gerilemesinin beklendiği, söz konusu gerilemede 2012 yılında ABD ve Hindistan’da görülen
kuraklığın küresel gıda fiyatlarında, jeopolitik risklerin ise enerji fiyatları üzerinde oluşturduğu
baskının ve küresel ekonomik durgunluğun etkili olduğu, diğer yandan 2013 yılında ise gelişmiş
ekonomilerde enflasyonun yüzde 1,7, gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 5,7 civarında olmasının
öngörüldüğü,

ifade edilmiştir.
Maliye Bakanının Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı değerlendirmelerde;
- Avro Bölgesinde devam eden borç sarmalı ve güven sorununun, ABD’deki mali belirsizliklerin,

gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin sert biçimde yavaşlamasının ve jeopolitik risklere bağlı olarak
yüksek seyreden emtia fiyatlarının Türkiye ekonomisini yakından ilgilendirdiği,

- Küresel ekonomik belirsizlikler devam ederken Türkiye ekonomisinde yumuşak iniş sürecinin
başarıyla devam ettirildiği, yumuşak iniş sürecinin, büyüme kompozisyonunun iç ve dış talep arasında
dengelenmesi, cari açığın daraltılması ve enflasyonist baskıların azaltılması şeklinde anlaşılması
gerektiği,

- Kriz sonrası dönemde Türkiye ekonomisinde güçlü bir büyüme sürecinin yaşandığı, 2010 ve
2011 yıllarında ortalama yüzde 8,8 büyüyen Türkiye ekonomisinin global büyüme liginde üst
sıralarda yer aldığı, ancak söz konusu büyümenin motoru olan iç talebin yüzde 10,3 ile normalin
üzerinde büyüdüğü, diğer yandan aynı dönemde yurt içi tasarrufların yetersiz oluşu ve dış finansmana
erişimin kolaylaşması nedeniyle cari açığın yükseldiği,

- Cari açığın azaltılması amacıyla birtakım önlemlerin alındığı, bu kapsamda Merkez Bankası
tarafından para politikasının sıkılaştırıldığı, ithalat artış hızının yavaşlatılması amacıyla vergisel
önlemlerin alındığı, bankacılık düzenleme ve denetleme alanlarında makro-ihtiyati tedbirlerin hayata
geçirildiği, bu önlemler neticesinde cari açığın 2011 yılının ikinci yarısından itibaren kontrollü bir
yavaşlama sürecine girdiği, nitekim 2011 yılı Ekim ayında 78,6 milyar dolara kadar yükselen 12
aylık cari açığın 2012 yılının Ağustos ayında 59 milyar dolara gerilediği, yıl sonunda ise iç talepte
yaşanan toparlanmaya bağlı olarak 58,7 milyar dolar, milli gelire oran olarak da yüzde 7,3 olarak
gerçekleşmesinin beklendiği, cari açıktaki bu gerilemenin yüksek seviyelerde seyreden petrol fiyatları
ile en büyük ticari ortağımız olan AB’nin resesyonda olmasına rağmen gerçekleştiği,

- 2012 yılında ham petrol fiyatlarının ortalama 112 dolar gibi yüksek bir seviyede seyrettiği, bu
nedenle Ağustos ayı itibarıyla 12 aylık enerji ithalatının 58,8 milyar dolara yükseldiği bu durumun
cari açığı olumsuz etkilediği, bununla birlikte enerji dışı cari açıktaki daralmanın daha belirgin
olacağı, 2011 yılı Ekim ayında 33 milyar dolar olan 12 aylık net enerji dışı cari açığın, 2012 yılı
Ağustos ayında 7,3 milyar dolara gerilediği,
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- Dış ticaretteki pazar ve ürün çeşitliliği sayesinde AB bölgesinde yaşanmakta olan borç krizinin
Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisinin azaltıldığı, AB’ye yapılan ihracatın bu yılın ilk sekiz ayında
yüzde 9,4 azalarak toplam ihracatın yüzde 38,2’sine gerilediği, buna karşılık, özellikle Kuzey Afrika
ve Orta Doğu ülkelerine yönelik ihracatta yaşanan artış sayesinde toplam ihracatın kriz öncesi
seviyenin yüzde 10,5 üzerine çıktığı,

- 2012 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,2 oranında büyümesinin öngörüldüğü, bu oranın
geçen yıl Orta Vadeli Programda (OVP) öngörülen yüzde 4’ün 0,8 puan altında olduğu, küresel
yavaşlama ve IMF’nin geçen yıla göre 2012 büyüme tahminlerini gelişmekte olan ülkelerde ortalama
0,8 puan aşağı çekmesi dikkate alındığında bu sapmanın normal karşılanması gerektiği,

- IMF tahminlerine göre Türkiye’nin, Letonya ve Kosova’dan sonra Avrupa’nın en hızlı büyüyen
ülkesi olacağı, bu yılki büyüme oranının gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin yüzde 2’lik
büyümesinden daha iyi, Latin Amerika’nın yüzde 3,2’lik büyümesiyle başa baş, gelişmekte olan
Asya’nın yüzde 6,7’lik büyümesine göre düşük olacağı,

- Enflasyonist baskıların yumuşak iniş sürecine uyum sağladığı, bu doğrultuda 2011 yılı sonunda
yüzde 10,5’e yükselen enflasyonun kurdaki istikrar ve iç talep zayıflamasıyla birlikte 2012 yılı
sonunda yüzde 7,4’e düşmesi, 2013 yılında ise yüzde 5,3’e gerilemesinin beklendiği,

- Küresel kriz sonrası toparlanmayla birlikte 2009 yılından günümüze 4,2 milyon net istihdam
sağlandığı, bu artışın işgücüne katılım oranı artmasına rağmen elde edildiği, 2009 yılında yüzde 14 olan
işsizlik oranının Temmuz 2012’de yüzde 8,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesine düşürüldüğü,
mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranının ise yüzde 9,1 olarak gerçekleştiği, Türkiye’nin, Uluslararası
Çalışma Örgütünün verilerine göre krizden çıkış sürecinde işsizliği en hızlı düşüren ülke olduğu,

- 2002 yılında genel devlet bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 11 civarında olmasına rağmen
2012 yılında yüzde 1,6 olarak gerçekleşmesinin beklendiği, bu oranın, yıl sonu için tahmin edilen
yüzde 5,3’lük OECD ortalamasının üçte birinden az olduğu, ayrıca, bütçe açığının GSYH’ye oranının
gelecek dönemde azalmaya devam edeceği, bu doğrultuda söz konusu oranın 2015 yılında yüzde 0,9’a
indirilmesinin hedeflendiği,

- Kamu borç stoku 2002 yılında yüzde 74 iken borç stokunun GSYH’ye oranının 2011 yılında
yüzde 39,2’ye düşürüldüğü, bu oranın yüzde 60’lık Maastricht Kriterinin yaklaşık 21 puan altında,
OECD ortalamasının ise yarısından az olduğu, kamu borç stoku oranının, 2012’de yüzde 36,5’e,
2015’te de yüzde 31’e indirilmesinin hedeflendiği,

- 2002 yılında reel faiz oranlarının yüzde 25,4 ve faiz giderlerinin toplam bütçe gelirlerine
oranının yüzde 65 seviyesinde olduğu, günümüzde ise mali disiplin sayesinde reel faizin sıfırlandığı,
bütçeden faiz harcamalarına ayrılan payın yüzde 14,9’a düşürüldüğü,

- Bankacılık sektörünü risklere karşı korumak amacıyla bir dizi önlemlerin alındığı, bu kapsamda
2012 yılında hedef sermaye yeterlilik oranının, Basel II’de belirtilen sermaye yeterlilik oranı olan
yüzde 8’in iki katından yüksek bir düzeye çıkarıldığı, 2008 yılından günümüze kar dağıtımı BDDK
tarafından yakın takibe alınarak yedek akçe oluşumu sağlanmak suretiyle bankaların güçlü öz kaynak
yapısının korunduğu, ayrıca, makroekonomik istikrar ve güçlü büyümenin de bankaların sağlıklı bir
yapı kazanmasında önemli bir rol oynadığı,

- Türk bankacılık sisteminin kriz sonrası dönemde hızla büyümeye devam ettiği, Ağustos 2012’de
bankacılık sektöründe bilanço büyüklüğünün 1,3 trilyon TL’ye, kredilerin ise 749 milyar TL’ye
yükseldiği, bu rakamların 10 yıl öncesine göre bilanço büyüklüğü için 5 kat, krediler için ise yaklaşık
15 katlık bir büyümeyi ifade ettiği,
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- Küresel kriz sonrası dönemde hızla artan kredilere rağmen bankacılık sektörünün aktif
kalitesinin iyileştirilmesine devam edildiği, bu dönemde kredilerin yıllık ortalama yüzde 30 civarında
arttığı, ancak kredilerin takibe dönüşüm oranının, Ağustos 2012 itibarıyla yüzde 2,8 ile düşük bir
seviyede kaldığı, oysa 2011 yılı sonunda bu oranın AB’de yüzde 6,1, ABD’de yüzde 4,7 ve OECD’de
yüzde 3,2 olarak gerçekleştiği,

- Hanehalkı yükümlülüklerinin GSYH’ye oranı 2006 yılında yüzde 10,1 iken, 2011 yılı sonunda
yüzde 19,5’e yükseldiği, faiz ödemelerinin hanehalkı harcanabilir gelir içerisindeki payının ise
harcanabilir gelirdeki iyileşme sayesinde yüzde 4,8 seviyesinde kaldığı,

- 2002-2012 döneminde ekonomik ve siyasi istikrar, uygulanan makroekonomik politikalar ve
yürütülen yapısal reformlar sayesinde yılda ortalama yüzde 5,3 büyümek suretiyle milli gelirin
230,5 milyar dolardan 774,2 milyar dolara yükseltildiği, ülkenin dolar rezervlerinin 3 kattan fazla
zenginleştirildiği, aynı dönemde kişi başına düşen milli gelirin 3 bin 492 dolardan 10 bin 469 dolara
çıkarıldığı,

- Yapısal dönüşüm sayesinde Türkiye’nin küresel ekonomideki rolünün giderek artmasına paralel
olarak küresel yatırımlardan daha büyük pay alındığı, nitekim 1980-2002 döneminde 14,8 milyar
dolar doğrudan yatırım çekebilen Türkiye’nin 2002-2012 döneminde 119,8 milyar dolar doğrudan
yatırım elde edebildiği,

- İşsizlikle mücadelede aktif işgücü politikalarının uygulandığı, bu kapsamda yapılan
programlardan yararlanan kişi sayısının 2008 yılında 32 bin ile sınırlı kalmasına karşılık 2012 yılının
ilk dokuz ayında bu rakamın 324 bin civarında gerçekleştiği, diğer yandan 2008 yılında uygulanmaya
başlanan sosyal güvenlik primi işveren hissesinde yapılan 5 puanlık indirimin devam ettirildiği, ayrıca
gençlerin, kadınların ve mesleki eğitim alan işsizlerin istihdamı halinde, sosyal güvenlik primi
işveren hissesinin 54 aya kadar işsizlik sigortası ile karşılandığı,

- Türkiye’de 25 yaş üstü nüfusun okulda geçirdiği sürenin 6,5 yıl olduğu, OECD ülkelerinde ise
bu rakamın 11 yıl olduğu, bu doğrultuda eğitimdeki yeni sistemle birlikte 12 yıllık eğitimin zorunlu
hale getirilerek okullaşma oranının artırılmasının hedeflendiği,

- GAP, DAP, KOP ve DOKAP projeleri ile gelişmişlik düzeyinin tabana yayılmasının
hedeflendiği, GAP projesi kapsamında 2003-2012 döneminde 2012 yılı fiyatlarıyla 28,3 milyar
TL’nin harcandığı, bu sayede 15 baraj tamamlanmak suretiyle 300 bin hektar alanın sulamaya
açıldığı, yapılan bu yatırımlar sonucunda bölge istihdamının da artırıldığı, nitekim kriz sonrası
dönemde bölgede yüzde 17,4’e yükselen işsizlik oranının yüzde 11,7’ye düşürüldüğü, bu kapsamda
son 4 yılda 400 bin yeni istihdam oluşturulduğu,

- Kamuoyunda 2B yasası olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin satışının gerçekleştirilerek
düzenli ve planlı bir kentleşme sağlanmaya başlandığı,

- İstanbul’un finans merkezi haline getirilmesi amacıyla küresel firmalar için vergisel teşvikler
sunulduğu, bu kapsamda sermaye piyasalarının uyumlaştırılması için yeni bir Sermaye Piyasası
Kanun Tasarısının hazırlandığı,

hususlarına değinilmiştir.
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Maliye Bakanı tarafından 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile ilgili olarak;
- 2011 yılı bütçesinde, bütçe giderlerinin 314,6 milyar, bütçe gelirlerinin 296,8 milyar, bütçe

açığının 17,8 milyar, faiz dışı fazlanın ise 24,4 milyar TL olarak gerçekleştiği,
- Bütçe giderlerinin GSYH’ye oranının yüzde 24,2, bütçe gelirlerinin GSYH’ye oranının yüzde 22,9,

bütçe açığının GSYH’ ye oranının yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşirken, faiz dışı fazlanın GSYH’ye
oranının yüzde 1,9 olduğu,

ifade edilmiştir.
Maliye Bakanının sunuş konuşmasında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesinin yıl sonu

gerçekleşme tahmini konusunda;
- Merkezi yönetim bütçe giderlerinin 362,7 milyar, bütçe gelirlerinin 329,2 milyar, bütçe açığının

33,5 milyar, faiz dışı fazlanın 15,5 milyar TL olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiği,
- Eldeki veriler doğrultusunda 2012 yılı başlangıç bütçesine oranla; bütçe giderlerinde yüzde 3,3

oranında bir sapma neticesinde 11,7 milyar TL’lik bir artışın yaşanmasının beklendiği, giderlerdeki
bu artışın temelde sermaye giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, personel giderleri ve sermaye
transferlerindeki artıştan kaynaklanacağı, giderlerdeki bu sapmaya mukabil gelirlerin 2012 yılı bütçe
hedefleri doğrultusunda gerçekleşmesinin beklendiği,

- Özelleştirme gelirlerinin yılın ilk dokuz ayında 1,7 milyar TL ile bütçe hedefi olan 10,4 milyar
TL’nin altında kaldığı, bunun nedeninin, ihaleyi kazanan firmaların finansman sıkıntısından
kaynaklandığı, 2012 yılı bütçesinde özelleştirme hedefi belirlenirken yaklaşık 10 milyar dolarlık
tamamlanmış ihale bulunduğu, 2012 yılı gelir hedefinin buna göre belirlendiği, 2013 yılı için
özelleştirme gelir beklentisinin de 4 milyar TL olduğu,

ifade edilmiştir.
Maliye Bakanının sunuş konuşmasında 2013 yılı merkezi yönetim bütçesi ile ilgili olarak;
- 2013 yılı bütçesine temel oluşturan makroekonomik göstergeler arasında yer alan GSYH

Büyüklüğünün 1 trilyon 571 milyar TL olarak, İthalatın (CIF) 253 milyar dolar, İhracatın (FOB)
158 milyar dolar, büyüme oranının yüzde 4, deflatörün yüzde 5,3 ve TÜFE’nin yıl sonu yüzde 5,3 olarak
hedeflendiği,

- 2012 yılı sonu gerçekleşme tahminlerine kıyasla 2013 yılı bütçesinde, bütçe giderlerinin yüzde
11,4, faiz hariç giderlerin yüzde 11,9, bütçe gelirlerinin yüzde 12,4, vergi gelirlerinin ise yüzde 14
oranında artacağı,

- 2013 yılında bütçeden en büyük payın eğitime ayrıldığı, 2012 yılına göre yüzde 20,7 oranında
artan bu payın 68,1 milyar TL olarak programlandığı, bu doğrultuda üniversitelerin birinci öğretim
öğrencileri ile açık öğretim öğrencilerinden, yaklaşık 2 milyon 184 bin öğrenciden, alınan harçlar
kaldırılarak 498 milyon TL gelirden vazgeçildiği,

- Reel kesimin desteklenmesi kapsamında; esnaf kredi faiz desteği, tarımsal kredi faiz desteği,
ihracat desteği, KOBİ destekleri, teşvik ödemeleri ve işveren prim desteği için ayrılan kaynağın
yüzde 23,3 oranında artırılarak 10,2 milyar TL’ye yükseltildiği,

- Doğrudan ve dolaylı desteklerle 2002’de 23,7 milyar dolar olan tarımsal GSYH’nin, 2011
yılında 61,8 milyar dolara çıkarıldığı, böylece tarımsal büyüklük itibarıyla dünyanın yedinci,
Avrupa’nın ise birinci ülkesi haline gelindiği, bunun yanı sıra tarımda kişi başına milli gelirin bin
dolardan 3 bin 602 dolara çıkarıldığı,
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- 2013 yılı bütçesinin yatırım ödeneklerinde 2012 yılı başlangıç ödeneklerine nazaran yüzde 20
oranında bir artışın programlandığı,

- Emekli maaşları arasındaki farkın giderilmesi amacıyla 2012 yılında 6283 sayılı Kanunun
çıkarıldığı, bu doğrultuda 2013 yılında başlayacak olan bu intibak düzenlemesinin 2,7 milyar TL’lik
mali etkisinin de bütçede yer aldığı,

- Kırsal kesimin altyapısının desteklenmesi amacıyla; KÖYDES Projesi için 578 milyon TL,
SUKAP Projesi için 525 milyon TL, Kalkınma Ajansları için 473 milyon TL ve SODES için 210
milyon TL kaynak ayrıldığı,

- Nüfusu 10 binin altındaki belediyelere denkleştirme ödeneği sağlandığı, bu doğrultuda sokak
aydınlatma bedellerinin bütçeden karşılanmasına devam edildiği, belediyelerin katı atık tesisi
yapımının desteklendiği ve atık su arıtma tesislerine enerji desteği sağlandığı,

hususlarına yer verilmiştir.

Gelir politikası ve uygulamaları konusunda Maliye Bakanı;
- Gelir politikalarının, ekonomik istikrarın sürdürülmesi amacıyla mali disiplini esas alan bir

yaklaşımla; istihdam ve yatırımları teşvik edecek, yurt içi tasarrufları artıracak, bölgesel gelişmişlik
farklarını azaltacak, ekonomiye rekabet gücü kazandıracak şekilde yürütüldüğü, bu kapsamda vergi
sisteminin etkinlik, basitlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda gözden geçirildiği,

- Gelir Vergisi Kanunu taslak çalışmaları tamamlanmak suretiyle söz konusu çalışmaların Ekonomi
Koordinasyon Kuruluna sunulduğu, bu kapsamda; Kanun sistematiğinin bütünlük, anlaşılırlık ve sadelik
ekseninde yeniden değerlendirildiği, ortak hüküm içeren gelir ve kurumlar vergisini tek bir metinde
toplanmasına özen gösterildiği, istisna ve muafiyet kapsamının daraltılması suretiyle vergi tabanının
genişletilmesinin hedeflendiği, beyannameye dayalı vergilemenin genişletildiği,

- Vergi adaletinin tesis edilmesi anlamında fazla ve yersiz tahsil edilen vergilerin iadesinde
devletin faiz ödemesine ilişkin düzenlemenin 2012 yılında hayata geçirildiği, ayrıca, mükellefin
gerçek usulden basit usule geçebilmesine imkân tanındığı, böylelikle iş hacmi daralan mükelleflerin
daha maliyetli vergi rejimine tabi olarak haksızlığa uğramalarının önüne geçildiği,

- Türkiye’de vergi yükünün çok yüksek olduğu yönünde yaygın ancak doğru olmayan bir kanaat
olduğu, oysaki 2010 yılı OECD verilerine göre Türkiye’nin, yüzde 26’lık vergi yükü oranı ile 34 OECD
ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip altıncı ülke konumunda bulunduğu,

- Türkiye’de dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının yüzde 47,7 ile nispeten
yüksek olduğu, bu durumun oluşmasında dolaysız vergilerin yeterli düzeyde uygulanamamasının etkili
olduğu, sosyal güvenlik primlerinin dâhil edildiği OECD sınıflandırmasına göre Türkiye’de dolaysız
vergilerin GSYH içindeki payının yüzde 13,5 ile yüzde 22,8’lik OECD ortalamasının 9,3 puan altında
olduğu, dolaylı vergilerin GSYH içindeki payının ise yüzde 12,4 ile OECD ortalamasının sadece 1,4
puan üzerinde olduğu, dolayısıyla asıl sıkıntının dolaysız vergilerin azlığından kaynaklandığı,

- Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında 2011-2013 dönemi için uygulamaya konulan
Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı doğrultusunda; SGK bünyesinde sosyal
güvenlik risk analizi merkezinin kurulduğu, SGK denetim elemanı sayısının artırılarak kayıt dışı
istihdamın azaltılmaya çalışıldığı, Mükellef Bilgileri Bildirimi sisteminin oluşturulduğu, elektronik
denetim defteri ve elektronik sicil merkezinin kurulduğu, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile tütün
mamulleri ve alkollü içkilerdeki kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırıldığı,
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- 2002 yılında yüzde 65 olan kurum kazançları üzerindeki vergi yükünün yüzde 34’e indirildiği,
benzer şekilde istihdam üzerindeki vergi yükünün de düşürüldüğü, bu doğrultuda en yüksek vergi
dilimine uygulanan yüzde 49,5’lik vergi oranının yüzde 35’e; en düşük vergi dilimine uygulanan
oranın ise yüzde 22’den yüzde 15’e indirildiği, 2008 yılında vergi sistemine kazandırılan asgari geçim
indirimi ile 4 çocuklu bir asgari ücretlinin vergi yükünün yüzde 12,8’den sıfıra kadar çekildiği,

- Kriz sonrası dönemde birçok ülkede gözlemlenen vergi artış trendine rağmen KDV oranlarının
artırılmadığı, hatta eğitim, sağlık, turizm ve tekstil gibi sektörlerde KDV oranını yüzde 18’den yüzde
8’e; bazı gıda ürünlerinde ise yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiği,

- Yurt içi tasarrufların artırılması amacıyla gelir politikası araçlarından yararlanıldığı, bu
kapsamda, yurt içi tasarrufların teşvik edilerek, uzun vadeli sermaye birikimine katkı sağlamak
amacıyla bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıya doğrudan devlet desteği sunulmaya başlandığı,
ayrıca, tasarrufların teşviki amacı ile işverenler tarafından ödenen katkı paylarının ve şahıs
sigortalarının desteklendiği, bu kapsamda ödenen primlerin vergi matrahından indirilebilecek
tutarının brüt ücretin yüzde 10’undan yüzde 15’ine çıkarıldığı,

- Kyoto Protokolüne uyum süreci ve Türkiye’nin iklim değişikliği yükümlülükleri göz önünde
bulundurularak 22 yaş üzerindeki araçların hurdaya ayrılmasının teşvik edildiği,

ifadelerine yer verilmiştir.
2. BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER
Bütçenin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;
- Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı hazırlanırken 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanununda belirtilen takvime uyulmadığı, 2011 yılı bütçesi hazırlanırken en geç mayıs
ayının sonuna kadar Resmi Gazetede yayımlanması gereken Orta Vadeli Programın (OVP) süresi
içinde yayımlanamadığı, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı KHK ile 5018 sayılı Kanunda değişiklik
yapılarak OVP’nin en geç eylül ayının ilk haftası sonuna kadar yayımlanmasının hüküm altına
alındığı, buna rağmen OVP’nin bu yıl da süresi içinde yayımlanamadığı,

- OVP’nin, bütçenin hazırlanmasında esas alınan dokümanlardan birisi olduğu ancak OVP’de
yer alan temel ekonomik büyüklüklerde bazı revizyonlar yapıldığı, bu kapsamda 2012-2014 dönemi
OVP’de büyümenin 2012 yılı için yüzde 4 olarak tahmin edildiği, ancak 2013-2015 dönemi OVP’de
2012 yılı büyüme oranının yüzde 3,2 olarak revize edildiği, 2012 yılı TÜFE artış oranının 2012-2014
dönemi OVP’de yüzde 5,2 olarak tahmin edildiği, 2013-2015 dönemi OVP’de ise 2012 yılı için
TÜFE’nin yüzde 7,4 olarak yeniden belirlendiği, 2012-2014 dönemi OVP’de 2012 yılı için bütçe
açığının 21,1 milyar TL, 2013-2015 dönemi OVP’de ise aynı yıl için 33,5 milyar TL olarak
öngörüldüğü, temel makroekonomik büyüklüklerdeki bu sapmaların reel sektörde hükümete olan
güvenin sarsılmasına neden olduğu,

- OVP’de 2012 yılı için bütçe açığında yüzde 54’lük bir sapmanın beklendiği, bu sapmanın
bütçe hazırlanırken gerçekçi belirlenmeyen tahsilat hedeflerinden kaynaklandığı, ayrıca 2012 yılı
bütçesi hazırlanırken ekonomik krizin görmezden gelindiği, dünyada ekonomik konjonktür kötüye
gittiği halde 2013 yılı merkezi yönetim bütçesi hazırlanırken bu durumun göz önünde
bulundurulmadığı,

- Büyüme ile ilgili olarak hükümetin açıkladığı hedeflerde tutarsızlıkların olduğu, son on yılda
ortalama yüzde 5,3 büyüme ile GSYH’nin 230 milyar dolardan 799 milyar dolara yükseldiğini ifade
etmenin aynı zamanda ekonominin kümülatif olarak son on yılda yaklaşık yüzde 300 büyüdüğü
anlamına da geldiği, ancak bunun gerçeği yansıtmadığı,
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- Türkiye ekonomisinde yurt içi tasarruf düzeyinin düşük olmasının çözülmesi gereken önemli
bir yapısal sorun olduğu, 2002 yılında yüzde 18 olan tasarruf düzeyinin son on yıllık süreçte yüzde
12’lere kadar indiği,

- Kamuda taşıt kiralama yönteminin gittikçe yaygınlaşmasına rağmen her yıl kamu kurumları
tarafından araç satın alımına devam edildiği, taşıt mevzuatının bir an evvel değiştirilerek kamudaki
taşıt satın alımına bir sınırlandırma getirilmesi gerektiği,

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonucu Kanun’un kapsamı dışına
çıkarılan kurum ve faaliyet sayısının arttığı ve istisnalar maddesinin (t) bendine kadar genişlediği, bu
durumun kamu kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılmasına engel olduğu,

- 2012 yılının ilk sekiz ayında 8,5 milyar TL’yi bulan bütçe açığının azaltılması için motorlu
taşıtlar, akaryakıt ve alkollü içeceklerdeki Özel Tüketim Vergisinin ve tapu harçlarının artırıldığı,
elektrik ve doğalgaza son bir yıl içinde üç kez zam yapıldığı, yapılan zamlara memur maaşları ve
BOTAŞ’ın mali durumunun gerekçe olarak gösterildiği, BOTAŞ’ın içinde bulunduğu durumun
borçlarını ödeyemeyen belediyelerden kaynaklandığı, Kurumların yönetiminden kaynaklanan
sıkıntıların vatandaşa yansıtılmaması gerektiği,

- Sağlıklı bir ekonomi için ön koşulun etkin bir vergi sistemi olduğu, buna karşın Türkiye’de
vergi sisteminin etkin çalışmadığı, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için vergi idaresinin
özerkleştirilmesi gerektiği,

- 2013 yılı merkezi yönetim bütçe gelirleri içerisinde vergi gelirlerinde bir önceki yıla göre 13 milyar
TL artış öngörüldüğü, vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payının 2002 yılında yüzde 64 iken
2013 yılında yüzde 69’a çıktığı, dolaylı vergilerdeki bu artışın gelir dağılımını bozucu etkide bulunduğu,

- 2013 yılı merkezi yönetim bütçe giderlerinin GSYH’nin yüzde 25,7’sine tekabül ettiği, bu
yönüyle bütçenin hükümetin en önemli politika aracı olduğu ancak böylesine önemli bir düzenlemenin
son yıllarda kamuoyunda yeterince ilgi görmediği,

- Sağlıklı bir kamu maliyesi için bütçenin gelir ve gider yapısına ilişkin ciddi yapısal reformların
yapılması gerektiği, 2009 yılına kadarki süreçte dünyadaki likidite bolluğu nedeniyle ülkemizde bu
reformların yapılması için uygun bir konjonktürün olduğu, ancak geçtiğimiz on yıllık süreçte gerekli
reformların yapılamadığı, bundan sonra da yalnızca palyatif tedbirlerle hareket edilebileceği,

- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 5 inci ve 6 ncı maddeleri ile Maliye
Bakanına verilen yetkilerin oldukça geniş olduğu, bu durumun Anayasa’nın 163 üncü ve 5018 sayılı
Kanun’un ödenek aktarmaları ve yedek ödenek maddeleriyle ilgili olan 21 inci ve 23 üncü
maddelerine aykırı olduğu, bu durumun parlamentonun bütçe hakkına uygun düşmediği,

- Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken gıda
harcaması tutarı olan açlık sınırının Ekim 2012 itibarıyla 958 TL olduğu, bu rakam göz önünde
bulundurulduğunda asgari ücretlilerin tamamı ve emeklilerin büyük bir çoğunluğunun açlık sınırının
altında kaldığı, diğer taraftan 12 Eylül referandumu sonrasında toplu sözleşme için gerekli mevzuatın
zamanında çıkarılamaması nedeniyle memurun zamanında zam alamadığı ve bu nedenle söz konusu
gecikmeden olumsuz etkilendiği,

- Büyük holdinglerden yüzde 20 oranında kurumlar vergisi alınırken memur aylıklarının yüzde 35’e
varan oranda vergilendirilmesinin adaletsiz bir uygulama olduğu,
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- Anayasa’nın 164 üncü maddesi gereği merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ile kesin hesap
kanunu tasarılarının birlikte görüşülmesinin zaman kısıtlılığı nedeniyle geçen yıllara ait bütçe
uygulama sonuçlarının denetlenebilmesine, sorgulanabilmesine ve etraflıca değerlendirilebilmesine
imkân tanımadığı,

- Son on yılda ülkemize 119 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi olduğunun ifade
edildiği ancak mevcut yatırımların yabancı sermaye tarafından satın alınmasının sermaye girişi olarak
değerlendirilmemesi gerektiği,

- Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarını gidermek için sadece yabancı sermaye girişine dayalı
bir planlamadan ziyade büyüme odaklı bir bütçenin hazırlanması gerektiği, bu kapsamda yıllar
geçtikçe milli gelir içindeki payı azalan tarımın daha fazla sübvanse edilerek desteklenmesi gerektiği,

- Cari işlemler açığını, enerji ithalatı kadar uluslararası emtia fiyatlarının da etkilediği, enerjinin
toplam ithalatımız içindeki payının yüzde 20 olduğu, cari açık sorununun temelde ülkemiz üretiminin
ve ihracat yapısının ara malı ithalatına olan bağımlılığından kaynaklandığı, bu nedenle ekonominin
yavaşlamasının cari açığı yeteri ölçüde azaltamadığı,

- Türkiye’de büyüme oranının 2011 yılında yüzde 8,5 iken 2012 yılında yüzde 3,2, 2013 yılında
ise yüzde 4 olacağının tahmin edildiği, öte yandan cari işlemler açığının 2011 yılında GSYH’ye
oranının yüzde 10, 2012 yılında ise yüzde 7,3 olacağının öngörüldüğü, bu durumun büyümeden
yapılan fedakarlığın cari işlemler açığını yeterli ölçüde azaltmaya yetmediği anlamına geldiği,

- 2002 yılında ihracat içerisinde yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 6,2 iken 2011 yılında
bu oranın yüzde 2,8’e düştüğü, ülkemiz imalat sanayiinde teknoloji yoğunluğunun düşük olduğu, bu
nedenle teknoloji yoğunluğu açısından benzer ülkelerle rekabetin zor olduğu,

- Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) yoluyla 1 milyon 862 bin hektar alanın sulanmasının
planlandığı, ancak şu ana kadar ancak 280 bin hektar alanın sulanabildiği, son on yıllık süreçte
sulanan alanda yalnızca yüzde 6 artış olduğu ve 96,5 milyon TL bütçe ile uzun yıllardır süregelen
projenin bitirilmesinin zor olduğu,

- AK Parti hükümetleri döneminde büyümenin yıllık ortalama yüzde 5,3, Cumhuriyet ilan
edildiğinden bu yana ise ortalama yüzde 5 olduğu, gelişmekte olan ülkelerin Hindistan ve Çin hariç
tutulduğunda son on yıllık süreçte gelişmiş ülkelerle arasındaki makası Türkiye’den daha hızlı
kapatarak yüzde 6,5 büyüdüğü, bu nedenle hükümetin büyüme alanında başarılı sayılmaması
gerektiği ve bu büyüme hızıyla Türkiye’nin 2023’te dünyanın ilk on ekonomisi arasına girme
hedefinin gerçekleşmesinin mümkün görünmediği,

- Hükümetin ekonomideki yapısal sorunlarından olan istihdam sorununa bir çözüm üretemediği,
1980’li yıllarda işsizlik oranının ortalama yüzde 8,3, 1990’lı yıllarda ise yüzde 8,2 olduğu, hükümet
tarafından 2013-2015 dönemi OVP’de 2015 yılı için işsizlik oranının ancak yüzde 8,7’ye
düşürebileceğinin öngörüldüğü, ayrıca TÜİK tarafından açıklanan istihdam rakamlarının sorunlu
olduğu, gerçek işsizlik rakamının yüzde 20’yi aştığı,

- Ülkemizin işsizlik oranı açısından OECD ülkeleri arasında iyi bir konumda olduğu ancak
OECD ülkelerinde işgücüne katılma oranının yüzde 70, ülkemizde ise yüzde 49,6 olduğu ve bu
işgücüne katılma oranının istihdamda sağlanan artışı anlamsız kıldığı,

- Özel sektörün büyümesi gerekirken küçüldüğü, özel sektördeki daralmanın telafi edilebilmesi
için kamudaki mal ve hizmet alımının artırılarak iç talebin canlandırılması gerektiği,
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- Hükümetin özelleştirme geliri hedefinin 2013 yılı için 9,5 milyar TL olduğu, geçtiğimiz yıllar
itibarıyla hedeflerin tutmadığı, bu yıl da özelleştirme gelirinin beklentileri karşılamaktan uzak olduğu
ve hedefi tutturmanın zor göründüğü,

- Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünün özelleştirme kapsamına alınmasının ardından Kuruma
hiçbir yatırımın yapılamadığı, oysa şeker fabrikalarının bulunduğu bölgelere başta istihdam olmak
üzere çeşitli açılardan önemli katkılar sağladığı ve bu nedenle özelleştirme kapsamından çıkartılması
gerektiği,

- Ülke ekonomisinde kayıtlı ve başarılı olan kişi ve kurumların ödüllendirilmesi gerektiği,
yalnızca ceza mekanizmasının işletilerek bir sonuca varılamayacağı, ödül mekanizmalarının daha
fazla işletilerek vergi bilincinin artırılmasının ekonomimize olumlu olarak yansıyacağı,

- Yatırım teşvik sisteminde altıncı bölgede yer alan illere yeterli yatırımın gitmediği, yatırımcının
bu illere yatırım yapmak yerine aynı şartlarla daha büyük ve gelişmiş illere yatırım yapmayı tercih
ettiği, stratejik yatırımlardaki alt sınırın çok yüksek olduğu ve yatırım yapmayı neredeyse imkânsız
kıldığı, bu nedenle teşvik sisteminin revize edilmesi gerektiği,

- Ülkemizde özel sağlık sistemi tarafından verilen hizmetin yıllar itibarıyla geliştiği, yurt dışından
ülkemize tedavi olmaya gelen insan sayısında buna bağlı olarak artış yaşandığı, sağlık turizminin
daha da desteklenmesi gerektiği,

- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun yasalaştırılmasından sonra Sayıştay tarafından TBMM’ye
genel uygunluk bildirimi haricinde herhangi bir raporun sunulmadığı, denetim raporlarının
gelmemesinin parlamentonun bütçe hakkını olumsuz yönde etkilediği,

- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında vergi gelirlerinin 2012 yılı gerçekleşme
tahminine göre yüzde 14 oranında bir artış göstererek yaklaşık 317,9 milyar TL olarak öngörüldüğü;
ancak büyüme hızının giderek yavaşladığı, ithalatın düşük seyrettiği, iç talebin giderek daraldığı bir
ortamda bu artışın yapılabilmesi için hükümetin vergilerde artışa ihtiyaç duyabileceği,

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin istatistiklerine göre 2012 yılının ilk 9 ayında 29.452
şirketin açıldığı buna karşın 9.813 şirketin kapandığı, açılan her 100 şirketin 33’ünün kapandığı, bir
önceki döneme bakıldığında bu oranın yüzde 23, 2010 yılında ise yüzde 22 olduğu, bu anlamda
ekonomide olumsuz bir tablonun söz konusu olduğu,

- Elektronik haciz uygulamasının çağın gerekleri doğrultusunda uygulamaya konulduğu, ancak
diğer taraftan uygulamada küçük meblağlar yüzünden haciz gelmesi nedeniyle vatandaşların mali
işlemlerini bankalar kanalıyla yapmaktan kaçındığı, bu durumun kayıt dışı ekonomiyi artırıcı bir
etkisinin olması nedeniyle elektronik haciz uygulamasıyla ilgili yeni tedbirler alınması gerektiği,

- Ekonominin genel durumu değerlendirilirken Merkez Bankasının rezervlerindeki artışın
tümüyle olumlu bir tablo olarak sunulmasının doğru bir yaklaşım olmadığı, rezervleri artırmanın
maliyetinin rezervleri kullanmanın maliyetinden fazla olması durumunda Merkez Bankasının zarar
edebileceği, bu konuda asıl önemli olan hususun hükümetin belirlediği kur politikası olduğu,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan açıklamalarda;
- 2008 yılında dünyada meydana gelen ekonomik krizin 1929 Büyük Buhranından sonra yaşanan

en büyük kriz olduğu ve 2013 yılı bütçesi hazırlanırken bu durumun gözetildiği, 2009 yılındaki
ekonomik daralmanın 2010 yılında yüzde 9,2 ve 2011 yılında yüzde 8,5 oranlarındaki hızlı büyüme
ile telafi edildiği,
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- 2013 yılı bütçesindeki hedeflerin gerçekçi bir bakış açısıyla belirlendiği, bütçe açığının
GSYH’ye oranının yüzde 2,2, büyüme hedefinin yüzde 4 olarak öngörüldüğü ve bunun makul ve
ihtiyatlı bir hedef olduğu, hükümetin daha fazla bütçe açığı verme imkânı varken makroekonomik
istikrarı gözetmesi ve mali disiplinden taviz vermemesi neticesinde açık hedefini düşük tuttuğu,

- 1924 – 2002 yılları arasında ekonomik büyümenin yıllık ortalama yüzde 4,54 olduğu,
- 2003-2011 yılları arasında ise bu oranın yüzde 5,25 olduğu, 2003 yılından bu yana yakalanan

istikrarın 1924’ten bu yana gerçekleşmiş olması durumunda Türkiye’nin milli gelirinin şu anki milli
gelirin iki katı kadar olabileceği,

- Hükümetin cari işlemler açığı gibi önemli bir ekonomik sorunu krize dönüştürmeden yönettiği,
alınan tedbirler neticesinde cari işlemler açığının GSYH’ye oranının 2011 yılında yüzde 10 iken
2012 yılı sonunda yüzde 7,3’e ineceğinin öngörüldüğü, cari açıktaki bu gerilemenin yüksek
seviyelerde seyreden petrol fiyatları ile en büyük ticari ortağımız AB’nin resesyonda olmasına rağmen
gerçekleştirildiği,

- Rusya başta olmak üzere 50’den fazla ülke ile vizelerin kaldırıldığı, dış ticarette sadece AB
hedefinin olması durumunda global krizden daha fazla zarar görebilecekken ticaret ortaklarımızın
çeşitlendirilmesi sayesinde krizin en az zararla atlatıldığı, krizden önce ihracatımızın yüzde 60’ının
AB ülkelerine yapıldığı ancak kriz sonrası bu pazarın daralmasıyla birlikte başka pazarlara yönelmeye
başlandığı,

- IMF ile bugüne kadar 19 adet stand-by anlaşması yapıldığı, bu anlaşmalar içerisinde AK Parti
iktidara geldiğinde devam eden 18 inci stand-by anlaşması ile 19 uncu anlaşmanın tüm anlaşmalar
içerisinde başarıyla tamamlanan iki anlaşma olduğu,

- Dünyada meydana gelen ekonomik krizin etkilerini bertaraf etmek amacıyla ülkemizde 17 Mart
2009 tarihinde KDV indirimine gidildiği, böylesine bir durumun şu anda dünyada ekonomik krizde
olup IMF’nin vergi artışlarına zorladığı Yunanistan ve İspanya’nın tersine olduğu ve bu uygulamadan
başarılı sonuçlar elde edildiği,

- Dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payının nispeten yüksek olmasının gelir ve kurumlar
vergilerinden yeterince tahsilat yapılamamasından kaynaklandığı, sosyal güvenlik primleri de dâhil
edildiğinde OECD sınıflandırmasına göre Türkiye’de dolaysız vergilerin payının yüzde 13,5 ile yüzde
22,8’lik OECD ortalamasının 9,3 puan altında olduğu, dolaylı vergilerin GSYH içindeki payının
yüzde 12,4 ile OECD ortalamasının sadece 1,4 puan üzerinde olduğu, vergi reformu kapsamında
Vergi Usul Kanununda yapılması öngörülen değişiklikle birlikte kayıt dışılığın azaltılarak gelir ve
kurumlar vergisinin vergi gelirleri içindeki payının artırılmasının hedeflendiği,

- Ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin küresel etkilerden bağımsız değerlendirilemeyeceği,
küresel finans krizi ve Ortadoğu’daki gelişmeler karşısında ekonomimizin güçlü kaldığı, ithalata
dayalı büyüme eleştirileri karşısında ihracattaki gelişmelerin de göz önünde bulundurulması gerektiği,

- Sosyal politika anlamında olumlu gelişmelerin yaşandığı, son 10 yıllık süreçte enflasyondaki
kümülatif artış oranı yüzde 136 iken asgari ücretin yüzde 301 arttığı, Suriye’den ülkemize gelen
göçmenlere yönelik çadır kentlere hiçbir dış yardım almadan 400 milyon TL harcandığı, GAP ve
diğer kalkınmaya yönelik projelere aktarılan kaynağın bu süreçte arttığı ve neticede bütçede genel
anlamda bir sıkılaştırmaya gidilmediği,

- Tarım sektöründeki yapısal sorunların bir kısmını bertaraf etmek amacıyla Tarım Sigortaları
Havuzu (TARSİM) uygulamasının başlatıldığı, ayrıca son on yıllık süreçte tarıma verilen desteklerin
1,7 milyar TL’den 7,2 milyar TL’ye çıkarıldığı,
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- 1991 seçimlerinden sonra koalisyon hükümetlerinin istikrarsız ekonomi politikaları nedeniyle
dünya ekonomisi gelişirken ülkemiz ekonomisinde daralmaların meydana geldiği, 1994 ve 2001
ekonomik krizlerinin iç dinamiklere bağlı olarak yaşandığı, ancak 2002 yılı ve sonrasında 2009
yılındaki daralma hariç iş âleminin önünü daha rahat görebildiği,

- Genellikle kısa süre görevde kalan hükümetlerin seçim ekonomisi uyguladığı, ancak son on
yıllık süreçte uygulanan ekonomik politika ve programların böyle bir hedeften uzak olduğu,
günübirlik politika uygulamalarının yerine 2023 hedefine uygun politikalar üretildiği,

- Bütçenin sosyal bir bütçe olarak hazırlandığı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 39 milyar
TL’den 47 milyar TL’ye çıkarılarak yaklaşık yüzde 20, Sağlık Bakanlığı bütçesinin ise Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumlarının da kurulmasıyla birlikte 14 milyar TL’den
16 milyar TL’ye yaklaşık yüzde 15 artırıldığı,

- 2012 yılı merkezi yönetim bütçe tasarısının komisyon görüşmelerinde muhalefet partilerinden
gelen talep ve eleştirilerin de dikkate alındığı, Hükümetin 2012 yılı içerisindeki uygulamaları
doğrultusunda üretimde artış kaydedildiği, reel faizlerin indirildiği, yurt içi tasarrufların artırılması
için bireysel emeklilik sistemi ve emekli vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla
intibak yasasının çıkarıldığı, deprem nedeniyle Van iline 5 milyar TL kaynak aktarıldığı, iller bazında
teşvik uygulamasının başlatıldığı, Libya ve Mısır’daki müteahhitlerimizin borçlarının yeniden
yapılandırılması ve mücbir sebep uygulanabilmesi amacıyla düzenleme yapıldığı,

- İşsizlik sorununun uzun vadede çözümü için eğitimin hem yaygınlığının hem de niteliğinin
artırılmasına yönelik adımların atıldığı, bu kapsamda eğitime ayrılan bütçenin 47 milyar TL olduğu,
savunma ve güvenliğe yönelik faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların bütçeleriyle birlikte savunma
bütçesinin tamamının ise 46 milyar TL olduğu, bu yönüyle 2013 yılı bütçesinde de eğitime ayrılan
payın savunma harcamalarından daha fazla olduğu,

- GAP’ta 2002 yılına kadar sulanan toplam alanın 198,8 bin hektar olduğu, 2011 yılı itibarıyla
bu alanın 370,8 bin hektara ulaştığı, bu anlamda sulanan alanın nispi olarak önceki döneme göre bir
hayli arttığı,

- Gelir dağılımı adaletini gösteren Gini katsayısının 2002 yılında 0,44 olduğu, 2011 yılında ise
katsayının 0,40’a düştüğü, katsayı 0’a yaklaştıkça gelirin daha adil dağıldığının anlaşıldığı, bu
anlamda son on yıllık süreçte iddia edildiği gibi gelir dağılımında adaletsizliğin artmadığı,

- 2012 yılının ilk yarısında memur maaşlarına yapılan yüzde 4 oranındaki artışa ilişkin
değerlendirmeler yapılırken 2012 yılının ilk yarısındaki yüzde 1,9’luk enflasyon oranına rağmen söz
konusu artışın yapıldığının gözden kaçırılmaması gerektiği,

- Yurt içi tasarrufların düşük düzeyde olmasının yapısal bir sorun olduğu, ancak bu sorunun
giderilmesine yönelik olarak bireysel emekliliği teşvik eden ve dünyada başka bir örneği bulunmayan
cömert bir teşvik sisteminin kurulduğu,

- Kamunun yatırım tasarruf açığının milli gelire oranının 2010 yılında yüzde 9’dan 2011 yılında
yüzde 0,4’e düşürüldüğü, ancak kamu tasarrufunun yapılması gereken altyapı yatırımları nedeniyle
sınırlı olduğunun da gözden kaçırılmaması gerektiği,

- Şirketlerin satın alma yöneticilerinin mal ve hizmet satın alma eğilimlerini gösteren bir gösterge
olan PMI (The Purchasing Managers' Index) endeksinin imalat sanayiinde 50’nin üzerine çıktığı ve
imalat sanayii açısından bu gelişmenin olumlu olduğu,
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- Kıdem tazminatı ile ilgili olarak işgücü piyasası taraflarının anlaşmaması halinde herhangi bir
adım atılmayacağı, böyle bir düzenlemenin ancak aktörlerin anlaşmasıyla yapılabileceği ancak işgücü
piyasası alanında reform ihtiyacının bulunduğu,

- Bütçe ile ilgili gelir tahminlerinin 2009 yılı hariç ihtiyatlı yapıldığı, 2013 yılı tahminlerinin de
makul düzeyde olduğu, doğalgaza yapılan yüzde 10’luk zammın BOTAŞ’ın cirosuna yansıyacağı
ve 2013 yılı içerisinde vergisel yükümlülüklerini yerine getireceği de hesaba katıldığında bütçe
gelirlerindeki sapmanın çok az olacağının tahmin edildiği,

- 13/2/2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Kanun’dan yararlanmak üzere kamu alacağının
yapılandırılması için 5 milyon 241 bin 542 mükellefin başvuruda bulunduğu, 6 milyon 179 bin 441
dosya sonucunda 39 milyar 375 milyon 198 bin TL’lik alacağın yapılandırıldığı, Ekim 2012 itibarıyla
toplam 19 milyar 759 milyon 343 bin TL’nin yani yapılandırılan alacağın yaklaşık yüzde 50,2’sinin
tahsil edildiği, 2013 yılında ise 700 milyon TL’lik bir gelir elde edilmesinin öngörüldüğü,

- GAP’a yapılan harcamaların istihdama olumlu yansımalarının olduğu, İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan GAP’a 2008 yılında 1,3 milyar TL, 2009 yılında 4,1 milyar TL, 2010 yılında 3,6 milyar
TL, 2011 yılında 1,2 milyar TL, 2012 yılında 1,3 milyar TL, toplamda 11,5 milyar TL aktarıldığı,
2008’den günümüze toplam 400 bin istihdamın yaratıldığı,

- Son on yıllık dönemde seçim ekonomisinin uygulanmadığı, nitekim geçmiş harcamalara
bakıldığında; yerel seçimlerin olduğu 2004 yılında bütçe açık hedefi 45,8 milyar TL iken, yıl sonu
gerçekleşmenin 30,3 milyar TL olduğu, genel seçimin olduğu 2007 yılındaki bütçe açık hedefi 16,8
milyar TL iken, yıl sonu gerçekleşmenin 13,7 milyar TL olduğu, yerel seçimlerin olduğu 2009
yılındaki bütçe açığında gerçekleşen sapmada ise dünya çapında çok ciddi bir ekonomik krizin
etkisinin olduğu, ancak sonraki yıllarda genel seçimin olduğu 2011 yılındaki bütçe açığı hedefinin
33,5 milyar TL iken, yıl sonunda ise 17,8 milyar TL olarak gerçekleştiği,

- 2002 yılında reel faiz oranının yüzde 25,4, faiz giderlerinin toplam bütçe içindeki payının
yüzde 65 seviyesinde olduğu, uygulanan mali disiplin sayesinde reel faizin sıfırlandığı, bütçeden faiz
harcamalarına ayrılan payın yüzde 14,9’a düşürüldüğü, bu durumun Türkiye’ye küresel arenada
önemli ölçüde kredibilite sağladığı,

- Kamuoyunda 2B yasası olarak bilinen düzenleme ile vatandaş ve kamu arasında yıllardır
süregelen sorunların çözüldüğü, aynı zamanda artık ormana dönüştürülmesi mümkün olmayan
alanlarda düzenli ve planlı kentleşmenin önünün açıldığı, 2/B ile ilgili olarak toplam 387.264
vatandaşın başvuruda bulunduğu, 30 Ekim itibarıyla süresi sona erenlere oranlandığında başvuru
oranının yüzde 86 olduğu,

ifade edilmiştir.
3. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN

BÜTÇELERİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Komisyonumuzda 01.11.2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı

ve Sayıştay Başkanlığının bütçe ve kesin hesapları ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
Başkanlığının kesin hesabı üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Kanun tasarı veya tekliflerinin detaylı bir şekilde incelenmesine imkân tanınmadan
yasalaştırıldığı, oysa gerek ihtisas komisyonlarında gerekse Genel Kurul çalışmalarında yeterli
sürenin tanınması hususuna riayet edilmesi gerektiği, yeterli ölçüde incelenemeden kabul edilen
kanun teklifi veya tasarılarının eksiklikleri nedeniyle daha sonra tekrar görüşülmek zorunda kaldığı,
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- 23. Yasama Döneminde kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat, görev ve yetkileri ile kamu
görevlilerine ilişkin konularda düzenleme yapılması amacıyla Hükümete kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisinin verildiği, söz konusu yetki sayesinde birçok kamu kurumunun teşkilatlanmasında
ve kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında önemli değişikliklerin yapıldığı, ancak sözü edilen
kanun hükmünde kararnamelerin TBMM’de görüşülmediği, bu nedenle milletvekillerinin bu
düzenlemeleri tartışma imkânını bulamadığı,

- Uygulamada bazı kanun tasarı veya tekliflerinin esas komisyon olarak yanlış ihtisas komisyonlarına
havale edildiği, bu durumun giderilmesi amacıyla havale edilecek komisyon belirlenmeden önce kanun
tasarı veya tekliflerinin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve bu konuda titizlik gösterilmesi gerektiği,

- 6253 sayılı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun yasalaşması suretiyle İdari Teşkilat
bünyesinde çalışan personelin istihdam usul ve esasları ile mali ve sosyal haklarında önemli
gelişmelerin sağlandığı, ancak sağlanan bu gelişmelerin bütün personeli kapsamadığı, nitekim halen
aynı görevi ifa etmekle beraber farklı unvan ve mali haklara sahip personelin bulunduğu, bu sorunun
giderilmesi gerektiği,

- Tutuklu Milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılımları için gerekli ortak iradenin TBMM
Başkanının himayesinde oluşturulabileceği, nitekim Sayın Başkan tarafından bu yönde atılan adımların
takdirle karşılandığı, ancak çözüme ulaşmak adına atılan bu adımların olumlu bir sonuç vermediği,

- Meclisin denetim faaliyetleri kapsamında verilen soru önergelerinin zamanında cevaplandırılmadığı,
bu sorunun Hükümet yetkilileri ile görüşülerek çözüme kavuşturulmasının önem arz ettiği,

- TBMM ile TRT arasında yapılan protokol çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarının akşam saat
yediye kadar canlı yayınlanabildiği, bu saatten sonraki çalışmaların ise sadece internet üzerinden
takip edilebildiği, vatandaşın Genel Kurul çalışmalarından daha fazla haberdar olabilmesi ve Meclis
çalışmalarını televizyon üzerinden canlı olarak takip edebilmesi için söz konusu protokolde yer alan
sınırlamanın kaldırılması gerektiği,

- 2010 yılında yasalaşan 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Sayıştayın denetim kapsamının
genişletildiği, ayrıca yine söz konusu yasa ile Sayıştay tarafından üretilen denetim raporu çeşitlerinin
genişletildiği, ancak kurumsal kapasitenin ve personel sayısının sözü edilen değişim için yeterli
olmadığı,

- 6085 sayılı Sayıştay Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yaklaşık iki yıl geçmesine
rağmen Sayıştay tarafından üretilen denetim raporlarının kamuoyu ile paylaşılmadığı, diğer yandan
5018 sayılı Kanun gereğince TBMM’ye sunulması gereken Dış Denetim Genel Değerlendirme
Raporunun da TBMM’ye sunulmadığı, Genel Uygunluk Bildiriminin içeriğinin yeterli olmadığı,
denetime ilişkin bu sorunların Sayıştay tarafından mutlaka giderilmesi gerektiği,

- Sayıştayda üyelerden oluşan bağımsız daireler ve rapor değerlendirme kurulları bulunmasına
rağmen raporların bu birimlere gelmeden önce Başkanlık bünyesinde ön elemeye tabi tutulduğu, bu
uygulamanın denetimin bağımsızlığını ve tarafsızlığını fiilen ortadan kaldırdığı,

- Cumhurbaşkanlığı kurumunun demokrasinin teminatı olduğu, gerekli durumlarda bütünleyici
ve kapsayıcı tutumlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki uyumu sağlaması gerektiği,

- Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan harcamaların spekülasyonlara yol açmaması için kamuoyuna
yeterli bilgilendirmenin yapılması gerektiği, bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artış
sebeplerinin izah edilmesinin Kurumun saygınlığı bakımından önemli olduğu,
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şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;
- Türkiye’de Anayasa değişikliği referandumu ile başlayan bir anayasa yapımı sürecine girildiği,

bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisinde Anayasa Uzlaşma Komisyonunun kurulduğu,
Komisyonun 4 siyasi partinin (AK Parti, CHP, MHP ve BDP) üçer üyesi ile çalışmalara başladığı ve
çalışma esaslarına göre 2012 yılı sonunda çalışmaların bitirilmesinin hedeflendiği,

- Anayasa değişikliğine paralel olarak Siyasi Partiler Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanununda
da günün şartlarına uygun değişikliklerin yapılması gerektiği, mevcut Kanuna göre siyasi partilerin
tek tipte teşkilatlanmak zorunda kaldığı, daha liberal bir mevzuat ile bu sorunun ortadan kalkacağı,

- Kanun tasarı veya tekliflerinin ihtisas komisyonlarına havalesi yapılmadan önce detaylı bir
şekilde incelendiği, TBMM Başkanlığının komisyonların görev alanlarını gözeterek geliştirdiği bazı
ölçütlerle havale yaptığı, ancak uygulamada sorunların yaşanabildiği, bu konuda gerekli ihtimamın
gösterileceği,

- Meclisin fiziki mekânlarının iyileştirilmesi amacıyla 2006 yılında yapılan bir proje yarışması
sonucunda yeni Halkla İlişkiler Binasının yapımına başlandığı, ayrıca Meclisin bilgi ve teknoloji
altyapısının güçlendirildiği, diğer yandan katlı otopark ve personel hizmet binasının yapımına devam
edildiği,

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınacak yaklaşık 50 dönümlük arazi üzerine Arşiv Eğitim
ve Kongre Merkezi Tesisinin yapılacağı, bu sayede milletvekillerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının
karşılanabileceği,

- 6253 sayılı Kanun ile TBMM’nin personel istihdamında çağın gereklilikleri doğrultusunda
önemli değişikliklerin yapıldığı, bu kapsamda işe alımlarda her statü için sınav şartının getirildiği,
ayrıca İdari Teşkilatta norm kadro ilke ve standartlarının belirlenmesi ve uygulanması kapsamında
gerekli çalışmaların yapıldığı, idari kadrolarda yer alan unvan sayısının 135’ten 72’ye düşürüldüğü,
ayrıca düzenleme kapsamında 770 kişinin emeklilik talep ettiği,

- Tutuklu milletvekillerinin durumu konusunda bir çözüm arayışı içerisinde olunduğu, konunun
hem hukuki hem de insani boyutuyla ele alınması gerektiği, tutuklu milletvekilleri tarafından Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine yapılan uzun tutukluluk süreleri ile diğer yargılama sorunlarına karşı
yapılan başvurular sonucunda çıkan kararların temennileri karşılamadığı,

- Meclis TV yayını için öngörülen sürelerin yeniden düzenlenebileceği, bir diğer düzenleme
olarak grup önerileri ile danışma kurulu önerilerine haftada bir gün tahsis edilerek kısmen bu sorunun
önüne geçilebileceği, ancak asıl düzenlemenin iç tüzük değişikliği ile gerçekleştirilebileceği,

- Denetim faaliyetleri kapsamında verilen soru önergelerinin cevaplanması için ilgili kurumlarla
vakit geçirilmeden irtibata geçildiği, ayrıca söz konusu kurumlarla görüşülerek cevapların yeterince
aydınlatıcı olmasına çalışıldığı,

- Sayıştayın denetim ve yargı hizmetlerini etkin bir şekilde sunmayı hedeflediği, bu doğrultuda
sürekli gelişim ve değişime odaklanıldığı, Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı
(INTOSAI) ve diğer uluslararası yüksek denetim örgütlerinin uluslararası bölgesel organizasyonları
tarafından da teşvik edilen ve desteklenen ortak ve paralel denetimlerle küresel sorunlara küresel
ölçekte cevap arama yolunda çalışmalar yürütüldüğü,

- Sayıştayın kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali işlemlerinin
iyileştirilmesi yoluyla kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin yerleşmesine ve kamu
kaynaklarının doğru yönetimine katkı sağlamayı amaçladığı,
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- Uluslararası denetim standartlarına uygun Düzenlilik Denetim Rehberi, Bilişim Sistemleri
Denetim Rehberi, Performans Denetim Rehberinin, Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi ve
Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi Rehberi hazırlandığı, bunlardan Düzenlilik Denetim
Rehberinin uygulamaya konulduğu ve denetimlerin bu kapsamda yapıldığı,

- Rapor Değerlendirme Kurulunda 2011 yılı içerisinde 1 adet 2008 Yılı KİT Genel Raporu ve
97 adet 2010 yılı KİT Denetim Raporunun görüşüldüğü, ayrıca bu raporların Meclis Başkanlığına
sunulduğu,

- 2012 yılı denetim programında denetim alanındaki kamu idarelerinden 43 adet genel bütçeli
idare, 37 adet özel bütçeli idare, 68 adet üniversite, 8 adet düzenleyici ve denetleyici kurum, 81 adet
il özel idaresi, 16 adet büyükşehir belediyesi, 18 adet büyükşehre bağlı idare, 56 adet büyükşehir ilçe
belediyesi, 65 adet il belediyesi, 20 adet kalkınma ajansı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş
Kurumu, 5 adet diğer kurum, kuruluş ve idare ile 98 adet kamu işletmesi ve bunlara bağlı iştiraklerin
denetimine yer verildiği,

- Sayıştay raporları ve kararlarının oluşumunda üçlü bir süreç izlendiği, bu kapsamda öncelikle
Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan denetim raporlarının Sayıştay Başkanlığına sunulduğu,
sonrasında Başkanlık tarafından söz konusu raporların hesap mahkemesine gönderildiği, bu bağımsız
mahkeme tarafından verilen kararların Rapor Değerlendirme Kurulunda görüşüldüğü, son olarak bu
Kurulun aldığı kararın Sayıştay Başkanlığının kararı haline geldiği,

- 6085 sayılı Sayıştay Kanununda Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alındıktan sonra Dış
Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sayıştay Başkanınca genel uygunluk bildirimi ile birlikte
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağının hükme bağlandığı, ancak 4/7/2012 tarihli ve 6353
sayılı Kanunla Sayıştay Kanununun 35 inci maddesine eklenen hükümler sonucunda mevcut raporların
yeni düzenlemeye aykırı düştüğü gerekçesiyle Rapor Değerlendirme Kurulunun kendisine intikal
ettirilen raporların görüşülmemesine karar verdiği, bu nedenle Dış Denetim Genel Değerlendirme
Raporunun hazırlanamadığı,

- Cumhurbaşkanlığı makamının ülkemizin uluslararası konumunun güçlendirilmesine büyük
önem verdiği, yurt içinde millî birlik ve beraberliğin pekişmesi ve dış politikada görünürlük ve
etkinliğin artırılması için yoğun mesai harcandığı, bu doğrultuda gerçekleştirilen çok sayıda il
ziyaretine ilave olarak birçok bölgesel ve uluslararası zirve ile toplantıya ev sahipliği yapıldığı, pek
çok yabancı devlet başkanının Türkiye’de ağırlandığı, ayrıca ülkemizin uluslararası itibar ve
nüfuzunun artırılması için yurt dışına ziyaretlerin gerçekleştirildiği,

- Cumhurbaşkanlığınca yurt dışına yapılan ziyaretlerde heyete çok sayıda sanatçı, akademisyen,
milletvekili, kanaat önderi ve iş adamının dâhil edilmesi suretiyle ekonomi, kültür ve bilim
diplomasisi alanında gelişmiş ülkelerle işbirliğinin sağlandığı, ayrıca Türk şirketlerinin yurt dışındaki
yatırımlarının ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla en üst seviyedeki girişimlere
öncülük edildiği, bu kapsamda son yıllarda gerçekleştirilen ziyaretler sonucunda takriben 35 milyar
dolar değerinde iş anlaşmasının önünün açıldığı,

- Cumhurbaşkanlığının kamuoyunda son derece olumlu bir intiba bıraktığı, makamın halka
açılması sayesinde, sosyal, ekonomik ve siyasal çevreler ile basın mensupları ve sanatçılarla gereken
dikkat ve özen içerisinde eşit mesafede irtibat sağlandığı, bir yandan halkın içerisinde olunmak
suretiyle halkın nabzının tutulduğu, öte yandan siyasetin yakından takip edildiği,

hususları ifade edilmiştir.
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Komisyonumuzda 01.11.2012 tarihinde Başbakanlık, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ile Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçe ve kesin hesapları üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Millî Güvenlik Kurulunun son yıllarda demokratik ülkelerdeki örneklerine benzer bir yapıya
kavuşturulduğu, bu gelişmelerin demokratikleşme adına önemli olmakla birlikte yeterli bulunmadığı,

- 2013 yılı Başbakanlık bütçesinde bir önceki yıl bütçesine göre azalmanın söz konusu olduğu,
bütçedeki bu azalmanın gerekçelerinin açıklığa kavuşturulması gerektiği,

- Örtülü ödenek harcamalarının son yıllarda önemli ölçüde arttığı, 2012 yılında örtülü ödeneğin
5018 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinde belirtilen çerçevede kullanılıp kullanılmadığı hakkında
kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği,

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) görev ve sorumlulukları itibarıyla
oldukça önemli bir kurum olduğu, ancak doğal afetler sonrasında yürüttüğü faaliyetlerden ayrı olarak
AFAD’ın Türkiye’de doğa olaylarına karşı yeterli önleyici tedbirler geliştiremediği,

- 2011 yılında Van ve çevresinde gerçekleşen depremin ardından doğal afetlere en kısa sürede
müdahale edilmesi ve depremzedelere yardım konusunda etkin bir koordinasyon sağlanması
ihtiyacının daha belirgin bir biçimde ortaya çıktığı,

- Van’da meydana gelen deprem sonrasında TOKİ tarafından depremzedelerin kullanımına
yönelik olarak inşa edilen konutların depremzedelerin mağduriyetini önemli ölçüde giderdiği ancak
konut fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;
- Türkiye’nin güçlü ve kararlı adımlarla daha müreffeh bir geleceğe doğru ilerlediği, bu

kapsamda 2013 yılı Başbakanlık bütçesinin toplumsal duyarlılığa sahip, mağduriyetleri gözeten,
üretimi, yatırımı, ticareti, ihracatı destekleyen, sosyal politikaları önemseyen, mali disiplinden taviz
vermeyen bir bütçe olarak hazırlandığı,

- Bütçenin hazırlık sürecinde kalkınmanın temeli olarak strateji geliştirme, organizasyon
kurabilme, bu organizasyonları değişen şartlara adapte edebilme, sürekli öğrenebilme ve takım
halinde çalışarak sonuç alabilme gibi özelliklerin ön plana çıktığı,

- Kamu kurumlarının teşkilat yapılarında ve işleyişlerinde bürokratik devlet yapısından vatandaş
odaklı bir devlet yapısına geçildiği, bu çerçevede kamu yöneticileriyle ilgili şikâyetleri değerlendiren
Kamu Yöneticileri Etik Kurulunun oluşturulduğu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıkarılarak
vatandaşların kamu kuruluşlarından bilgi isteyebilmesinin sağlandığı, insan hak ve hürriyetlerinin
korunması amacıyla İnsan Hakları Kurumunun kurulduğu,

- Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturulması
suretiyle idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı,
adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye
önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulmasına ilişkin düzenlemenin hayata
geçirildiği,

- Milli İstihbarat Teşkilatının, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez
bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve millî gücünü meydana
getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında
millî güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturma ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan,
Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırma
görevlerini başarıyla yerine getirdiği,
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- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin özellikle Avrupa Birliğine yönelik yedinci uyum
paketi kapsamında yürürlüğe giren Anayasa değişikliğinin ardından Kurula Başbakan yardımcıları
ve Adalet Bakanının dâhil olduğu, böylece Kurulda sivil üye sayısının arttığı, ayrıca Kurul
kararlarının tavsiye kararı mahiyetinde olmasının hükme bağlandığı,

- Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında doğal afetlerin büyük bir tehdit oluşturduğu, bu
nedenle “kriz odaklı bir afet yönetimi” anlayışı yerine “önceliği risk yönetimi olan afet yönetimi
anlayışı”nın uygulanmasına geçildiği,

- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri
Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Başkanlığının daha önceden aynı tür
faaliyetleri yerine getirdiği, ancak afet konusunda daha etkin bir koordinasyonun sağlanması amacıyla
2009 yılında bu üç kurumun birleştirilerek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulduğu,

- 2011 yılında Van ve çevresinde meydana gelen deprem sonrasında AFAD’ın koordinasyonunda
devlet, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve Kızılay tarafından çalışmaların sürdürüldüğü, depremi
müteakip ilk yirmi dakikada müdahale edildiği, depremin üzerinden altı saat geçmeden yirmi iki
uçak ile binden fazla Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve arama kurtarma personelinin araç ve ekipmanıyla
birlikte bölgeye ulaştırıldığı, afet yönetimi konusunda başarılı bir çalışma gerçekleştirildiği ve bu
çalışmaların uluslararası alanda takdirle karşılandığı,

- Van ilinde TOKİ tarafından yapılan konutların maliyetinin 110.000 TL olmasına rağmen
mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde 75.000 TL fiyatla, ilk iki yıl ödemesiz, 20 yıl vade ile
depremzedelerin kullanımına sunulduğu, enflasyon hesaba katıldığında ise TOKİ konutlarının
vatandaşa maliyetinin 23.000 TL olduğu,

- Başbakanlığın 2013 yılı yatırım ödeneğinin 250,5 milyon TL olduğu, bu ödeneğin 150 bin
TL’sinin dağınık hâlde bulunan Başbakanlık hizmet birimlerinin tek bir çatı altında toplanması
amacıyla yapımına başlanan Başbakanlık yeni hizmet binasına ait olduğu, geri kalan miktarın ise
Millî Arşiv Sitesinin yapımıyla ile Başbakanlığın muhtelif bina ve taşınır bakım onarımları ve bazı
teknik altyapılarının yenilenmesi amacıyla kullanılmasının öngörüldüğü,

- Suriye’de yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle Türkiye’ye çok sayıda Suriye vatandaşının
sığındığı, göçmen sayısının 1 Kasım 2012 itibarıyla 109.300 olarak tespit edildiği ve bu kapsamda
uluslararası göç hukukunun getirdiği sorumluluklar çerçevesinde gerekli ihtiyaçların giderilmesini
teminen eğitim yaşındaki gençlere eğitim verilmesi, hasta ve yaralıların tedavi edilmesi ile diğer
insani ihtiyaçların giderilmesi hususlarında titizlikle çalışıldığı,

- 2013 yılı Başbakanlık bütçesinin bir önceki yıla oranla yüzde 10,67 oranında azaldığı, bu
azalmanın barışı destekleme ve koruma harekâtları kapsamında daha az ödeneğe ihtiyaç duyulmasıyla
diğer idarelere yapılan transferlerdeki azalmadan kaynaklandığı,

- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının terörle mücadelede kurumlar arası koordinasyonu
sağlama, çeşitli analizler yapma ve strateji üzerinde çalışma görevlerini ifa ettiği, Müsteşarlık
bünyesinde İstihbarat Değerlendirme Merkezinin bulunduğu ve stratejik önemdeki istihbaratın bütün
istihbarat birimlerinden toplanıp orada değerlendirildiği, her istihbarat biriminin bir görevlisinin
orada görev yaptığı,
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- Örtülü ödeneğin istihbarat ve savunma hizmetleri, devletin millî güvenliği ve yüksek
menfaatleriyle devletin itibarının gerekleri ve olağanüstü hizmetlerle ilgili hükûmet icapları için
kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenek olduğu, uluslararası ya da ulusal ölçekte
meydana gelebilecek, örtülü ödenek harcamasını gerektirecek gelişmelerin önceden öngörülmesi
mümkün olmadığından, bütçe yılı başında bu ödenek için bütçede bir tertip açıldığı ve tertibe
sembolik bir iz ödenek konulduğu, iz ödenek uygulamasının bir başlangıç ödeneği tahmini değil,
bütçe tekniği açısından bir tertip açılması durumundan ibaret olduğu, devlet ihtiyaçlarının gerektirdiği
ölçüde yıl içinde aktarma yapılarak bu ödenekten bu yöntemle harcama yapıldığı, 2012 yılı henüz
sona ermediğinden ödenek rakamlarının kesinleşmediği, 2011 yılı örtülü ödenek harcamasının ise
391.682.533 TL olduğu, ayrıca örtülü ödenek harcamalarının ilgili yıl sonunda toplam olarak faaliyet
raporu ve bütçe kesin hesabıyla açıklandığı,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 02.11.2012 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütçesi ile
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı,
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün kesin hesapları üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Türkiye’nin 2012 yılı AB İlerleme Raporunda, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini
güvence altına alan yasal çerçevenin Türkiye’de mevcut olduğu; ancak bu çerçevenin siyasi,
ekonomik ve sosyal alanlarda tam olarak uygulanabilmesi için daha yoğun çaba gösterilmesi
gerektiğinin ifade edildiği,

- Küresel krizin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle düşük gelirli vatandaşları
etkilemesi nedeniyle, bu ülkelerde uygulanan sosyal politikaların daha önemli hâle geldiği,

- Bakanlığın özellikle kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarından çok kısa bir sürede tavır
almasının ve harekete geçmesinin olumlu karşılandığı; ancak kadına yönelik şiddetle ilgili davalara
ilişkin bazı mahkeme kararlarının kamuoyunda endişe yarattığı, söz konusu kararlarda kadına uygulanan
şiddetin, mağdurların aile geçmişi ve kişisel tutumlarına değinilerek meşru gösterilmeye çalışıldığı,
Bakanlığın bu konuda kamuoyundaki rahatsızlığı gidermeye yönelik tedbirler alması gerektiği,

- Ülkemizde siyasette ve bürokraside üst düzeyde bulunan kadın sayısının çok düşük olmaya devam
ettiği, bu durumun 2012 AB İlerleme Raporunda da belirtildiği, Parlamentodaki milletvekillerinden
sadece 79 tanesinin kadın olduğu ve bürokraside üst düzey yöneticilerin % 93’ünün erkek, % 7’sinin
kadın olduğu, 26 müsteşar arasında hiç kadın bulunmadığı, öğretim elemanlarının yüzde 41’i kadınken
akademik camiada 103 rektörden sadece 5’inin kadın olduğu, bu verilerin bir anlamda Türkiye’de
cinsiyet ayrımcılığının devam ettiğini gösterdiği,

- TBMM tarafından onaylanan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası
Sözleşmesinin 5’inci maddesinin taraf devletlere “kadın ile erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı ön
yargıların, geleneksel ve diğer bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla, kadın
ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarını değiştirmek” görevini yüklediği, bu çerçevede
kadının toplumdaki rolünü geliştirecek söylemlerin Hükümet yetkilileri tarafından sıklıkla ifade
edilmesinin olumlu etkiler doğuracağı,

– 115 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 361)

Nuri 361



- Anayasamızda yer alan sosyal devlet anlayışı çerçevesinde vatandaşların kanunlar karşısında
olduğu kadar siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamda da eşit şekilde var olmalarının sağlanmasını
ifade ettiği, bu çerçevede sosyal politikalara sadece yoksullukla mücadele olarak bakılmaması
gerektiği, sosyal politikaların gelirin adil dağılımı, fırsat eşitliğinin sağlanması, toplumun dezavantajlı
kesimlerine fırsatlar sunulması ve sosyal güvenlik hizmetlerini içerecek şekilde bütüncül bir bakış
açısıyla ele alınması gerektiği, sosyal devlet ilkesinin ancak bu temel unsurların gerçekleştirilmesiyle
mümkün olabileceği,

- Özellikle yoksullukla mücadelede ciddi sıkıntılar yaşandığı, yalnızca işsizler ve düzenli geliri
olmayanların değil, çalışanların önemli bir kesiminin de yoksulluk sınırının altında kaldığı, TÜİK
verilerine göre Türkiye’de nüfusun % 16,1’inin yani yaklaşık 12 milyon kişinin yoksulluk sınırının
altında yaşadığı, çalışanların pek çoğunun asgari ücret düzeyinde gelir elde ettiği ve bunun insanca
bir yaşam için yetersiz bir miktar olduğu,

- Türkiye’de nüfusun önemli bir bölümünün ülke refahından payını yeterince alamadığı, TÜİK
verilerine nüfusun en düşük gelire sahip ilk yüzde 20’lik kesiminin hane halkı kullanılabilir gelirinin
yüzde 6’sını aldığı; en yüksek gelire sahip son yüzde 20’sinin ise hane halkı kullanılabilir gelirinin
yüzde 45’ini aldığı, bu verilerin gelir dağılımındaki adaletsizliği gösterdiği, bu durumun oluşmasında
ülkemizde uygulanan vergi sisteminin de etkisi olduğu, sosyal politikalar oluşturulurken adil gelir
dağılımını sağlayacak vergisel uygulamaları da içerecek düzenlemeler yapılması gerektiği,

- Türkiye’de özellikle sosyal yardımlar alanında çakışmalar yaşandığı, bazı vatandaşların hem
geleneksel sosyal yardımlardan, hem de kısmen daha modern denilebilecek ve kamu eliyle yürütülen
sosyal politikalar kapsamında verilen yardımlardan faydalandığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
bu alanda yaşanan çok başlılığı gidermek amacıyla yaptığı çalışmaların olumlu karşılandığı,

- TÜİK verilerine göre ülkemizde yaklaşık 10 milyon civarında engelli vatandaşın olduğu, bu
rakamın nüfusumuzun yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturduğu, son dönemde engelli vatandaşlara yönelik
birçok politikanın uygulamaya konduğu, bu gelişmelerin memnuniyetle karşılandığı,

- 12/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanun ile şehit, gazi ve malullerin hak sahiplerine ikinci
istihdam hakkı getirilmesinin kamuoyu tarafından yıllardır talep edilen bir düzenleme olduğu ve son
derece olumlu karşılandığı,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

- 2002 yılından bu yana sosyal yardım harcamaların gelişimine bakıldığında sosyal yardım ve
hizmet harcamaları için 2002 yılında 1 milyar 376 milyon 69 bin TL kaynak ayrıldığı, bu miktarın
2012 yılı sonu itibarıyla 20 milyar 692 milyon 358 bin TL’ye ulaşacağının tahmin edildiği, bu
harcamalarda 2002-2012 yılları arasında 16 kat artış yaşandığı, sosyal harcamaların GSYH’ye
oranının ise 3 katına çıkartıldığı,

- Yoksullukla mücadele faaliyetlerinin sadece sosyal yardımlar itibarıyla değil, bütüncül bir
bakış açısıyla değerlendirildiği, fakirliğin önlenmesi amacıyla birçok politikanın uygulamaya
geçirildiği, söz konusu uygulamalar çerçevesinde günümüzde Türkiye’de günlük bir doların altında
yaşayan vatandaşın kalmadığı, yine aynı çalışmalar kapsamında günlük 2,15 doların altında yaşayan
vatandaşların oranının ise 2002 yılında yüzde 3,4 iken 2010 yılı itibarıyla yüzde 0,21’e düştüğü,
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- Engelli vatandaşlar, şehit ve gaziler ile bunların yakınları ve diğer ihtiyaç sahibi vatandaşları
konu edinen sosyal yardımların daha önceden Devlet Bakanlıkları düzeyinde ve birden fazla kurum
eliyle yürütüldüğü, 8/6/2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile anılan faaliyetlerin ilk
defa müstakil bir bakanlık çatısı altında toplandığı, bu düzenleme neticesinde politikaların sağlıklı bir
şekilde ve koordinasyon içinde uygulanacağı,

- Kadın istihdamının artırılması ile ilgili Bakanlığın sürekli çalışmalar yaptığı, 2011 yılında
yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun ile kadınlara istihdam alanında pozitif ayrımcılık yapılmasının
sağlanması amacıyla kadın çalışanların sigorta primlerinin işveren hisselerinin İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılanmasına ilişkin bir düzenleme yapıldığı, anılan değişikliğin de katkısıyla 2008
yılında yüzde 21,6 olan kadın istihdam oranının 2011 yılında yüzde 25,6’ ya yükseldiği, kadın
istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara devam edildiği,

- Kadına şiddet konusunda Bakanlığın girişimleri ve kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle önemli
güvenlik tedbirleri alındığı; ancak kadına şiddet konusunun yalnızca güvenlik tedbirleri alınarak
çözülmesinin mümkün olmadığı, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiği, şiddet meselesinin
topyekûn mücadele gerektiren bir alan olduğu ve yalnızca kadına karşı değil son zamanlarda spordan
sağlık sektörüne kadar sirayet eden bir davranış biçimi olarak şiddet olaylarının yaygınlaştığı, bu
konunun bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerektiği,

- Kadına karşı şiddet konusunda tedbirler alındığı, 81 ilde kadın konukevlerinin yanı sıra şiddete
maruz kalan kadın mağdurlar için yönlendirme ve destek amaçlı istasyonlar oluşturulduğu, özellikle
20 Mart 2012’de yürürlüğe giren Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanunun önemli bir adım olduğu, bu Kanun kapsamında şiddet mağduru kadınlara sunulacak
hizmetlerde kurumlar arasında uygulama birliği sağlanması amacıyla çalışmaların devam ettiği,

- Kadının toplumsal ve siyasi hayata katılımı konusunda eksikliklerin bulunduğu; ancak özellikle
son yıllarda bu alanda gerçekleştirilen düzenlemelerin de göz ardı edilmemesi gerektiği, 12 Haziran
2011 genel seçimleri neticesinde Parlamentodaki kadın milletvekili sayısının 79’a ulaştığı, bu sayının
oransal olarak Parlamentonun yüzde 14,3’ üne tekabül ettiği ve bu oranın Cumhuriyet tarihindeki en
yüksek oran olduğu,

- Yardıma muhtaç kesimlere devlet yardımı sunumunda, bu kişileri rencide etmeyecek bir
yöntem geliştirilmesine ilişkin hassasiyetin Bakanlıkça da paylaşıldığı, bu çerçevede ilgililerin
başvurusuna gerek kalmaksızın ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve bu kişilerin bilgilendirme ve
yönlendirme faaliyetlerini yapacak “Aile Sosyal Destek Programı” üzerinde çalışıldığı, Program ile
sosyal yardımlarda yaşanan mükerrerliğin de önlenebileceği,

- İller bazında var olan ailesel sorunlar başta olmak üzere sosyal sorunlar ve gelişmişlik düzeyi
gibi diğer bazı kriterler başta olmak üzere belirlenen kriterler çerçevesinde ülke genelinde 400’e
yakın Sosyal Hizmet Merkezinin açılacağı, boşanma oranının azaltılması amacıyla ailelere ulaşılması,
boşanmalarının sebeplerinin araştırılması, önlenmesi ve boşanma aşamasındaki olan bireylerin
boşanmalarının önündeki temel sorunun çözümü konusunda aracılık edilmesi açısından aile
danışmanlığı mekanizmasının daha etkin işletileceği, bunun yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği ile
yapılan protokolle evlilik başvurusunda bulunan çiftlere uygulanacak Evlilik Öncesi Eğitim
Programının da yaygınlaştırılacağı,
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- Yardıma muhtaç vatandaşlara verilen ve uzun yıllardır uygulanan devlet yardımlarına ilaveten
Bakanlığın çalışmaları neticesinde yeni devlet yardımlarının da sisteme dâhil edildiği, bu çerçevede
2012 yılında eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınlara iki ayda bir 500 TL ödenmeye başlandığı ve
Eylül ayı itibarıyla 206.390 kadına ödeme yapıldığı, 2013 yılında da bu yönde çalışmaların devam
edeceği,

- Yeşil kartlı olarak bilinen ve genel sağlık sigortası kapsamındaki tedavi giderlerini karşılayamayacak
durumda olan vatandaşların primlerinin artık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödeneceği,
Bakanlığın kurulduğu günden itibaren yaklaşık olarak 12 milyon vatandaşın gelir tespitinin yapıldığı,
giderlerini karşılayamayan vatandaşlar yerine Devletin yaklaşık 9 milyon vatandaşın tedavi giderlerini
ödediği,

- Bakanlığın herhangi bir sebeple Devletin himayesine verilen çocukları diğer yardıma muhtaç
kesimlerden daha fazla önem vererek takip ettiği, Bakanlığın bu alandaki politikasının öncelikle
çocukların aileleri yanında bakılmalarını temin etmek olduğu, bu çerçevede çocuklarını ekonomik
nedenlerle kurum bakımına vermek isteyen ailelere çocuklarına kendileri bakmaları durumunda 2012
yılı itibarıyla çocuk başına ortalama 482,28 TL destek verildiği,

- Bakıma muhtaç çocuklara daha önceki modelde genellikle il merkezlerine uzak bölgelerde
inşa edilen çocuk esirgeme yurtlarında bakıldığı, Bakanlığın uyguladığı “Sevgi Evleri Projesi”
kapsamında yardıma muhtaç çocuklara artık il ve ilçe merkezlerinde kiralanan dairelerde ve aile
ortamında bakıldığı, böylece çocukların topluma yabancılık çekmeden gelişimlerinin sağlanmasının
amaçlandığı,

- 2002 yılında özürlü maaşı alan vatandaşların sayısı 262.378 iken bu rakamın 2012 Haziran
ayı itibarıyla 533.049' a ulaştığı, 2005 yılında kabul edilen 5378 sayılı Kanun ile çalışamayacak
durumda olanlara ve iş bulamayan özürlülere bağlanan aylıkların yüzde 200 ila 300 oranında
artırıldığı, ayrıca engelli istihdamını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği,

- Şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkının 6353 sayılı Kanun ile birden ikiye çıkartıldığı, bu
hakkı kullanabilecekler arasına şehidin eşi, çocuğu ve kardeşinin yanı sıra şehidin anne ve babasının
da eklendiği, buna ilişkin başvuruların İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne yapıldığı, şu
ana kadar gelen başvuru sayısının 7.481 olduğu ve bu kapsamda 201 kişinin de kamuda bir işe
yerleştirildiği,

hususları ifade edilmiştir.
Komisyonumuzda 02.11.2012 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi

Müsteşarlığının bütçe ve kesin hesapları üzerinde yapılan görüşmelerde;
- Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma sanayiinde yüksek teknolojiye dayalı modern bir yapıya

kavuşturulması gerektiği, buna paralel olarak da zorunlu askerlik süresinin kademeli olarak
düşürülmesinin ve profesyonel askerliğe geçişin önem arz ettiği,

- Son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayan yerli savunma
sanayindeki gelişmelerin memnuniyet verici olduğu, bu stratejik politikanın devam ettirilerek ülke
potansiyelimizin azami düzeyde kullanılması gerektiği, bu noktada AR-GE faaliyetlerinin kilit öneme
sahip olduğu, savunma sanayisindeki dışa bağımlılığın azaltılmasının cari açığın da düşürülmesinde
ciddi katkı sağlayacağı,

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı ve yerli üretimi mümkün olan ürünlerin tasarım ve
malzeme tedariklerinin bu alanda üretim yapan KOBİ’ler tarafından sağlanmasının ülkemiz açısından
önemli olduğu,

– 118 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 361)

Nuri 361



- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Hükümete belirli aralıklarla tezkerelerle sınır ötesi operasyon
yetkisi verdiği, ancak bu tezkerelerin terörle mücadele konusunda çok etkin kullanıldığının
söylenemeyeceği, teröre karşı caydırıcılığın sağlanabilmesi için ilave tedbirlere ihtiyaç bulunduğu,

- Bedelli askerlik uygulamasında yaş sınırının ve bedelin yüksek olduğu, söz konusu bedelin
kişilerin gelirleri ile orantılı olarak belirlenmiş olması gerektiği, dolayısıyla bedelli askerlikten 450
bin kişi faydalanabilecek durumdayken sadece 70 bin kişinin faydalanabildiği,

- Kürecik’te kurulan füze savunma sisteminin Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği, füze
savunma sisteminin ileride meydana gelebilecek muhtemel bir uluslararası çatışmada ülkemizi hedef
haline getirebileceği,

- Türk Silahlı kuvvetleri bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi
personele sendikal hakların tanınmasının demokratikleşme adına bir gereklilik olduğu,

- HAVELSAN, ASELSAN, TAI gibi şirketlerin yönetiminde de sivilleşmeye gidilmesi gerektiği,
bu şirketlerin rekabetçi bir piyasa ortamında diğer firmalarla birlikte faaliyette bulunmasının
teknolojik birikimimizi ve kabiliyetimizi geliştireceği,

- Askeri personelin moral ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmak gerektiği, bu bağlamda
başta uzman erbaşlar olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sistemdeki bazı sorunlardan
dolayı yaşadığı mağduriyetlerinin giderilmesi ve özlük haklarında hakkaniyete uygun olarak bir
iyileştirmeye gidilmesi gerektiği,

- Şehit er ve erbaş çocuklarından askere gitmemiş olanların istekleri halinde askerlik yapmadığı,
askerde bulunanların ise istekleri halinde terhis edildiği, ancak Askerlik Kanunundaki bu haktan
yararlanamayan şehit subay, astsubay ve uzman erbaş çocuklarına da bu hakkın tanınması gerektiği,

- Askere alınan kişilerin eğitim durumlarına göre askeri disiplin ortamına uyum sağlamaları için
birkaç günlük oryantasyon programına tabi tutulmalarının faydalı olabileceği,

- Büyük şehirlerde bulunan askeri birliklerin şehir dışına veya kentleşmenin getirdiği sorunların
daha az yaşandığı şehirlere taşınmasının olumlu bir gelişme olacağı, bu yöndeki gelişmelerin de
önemli olduğu

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;
- Hâlihazırda subay, astsubay ve uzman erbaş toplamının 206 bin, yükümlü asker toplamının

443 bin ve sivil memur sayısının 52 bin olduğu, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin üçte birinin
profesyonel hale gelmiş olduğu,

- Türkiye’nin savunma ve güvenliğine ilişkin tüm ihtiyaçlarının öncelikle yerli sanayinin imkân
ve kabiliyetleriyle gerçekleştirilmesinin amaçlandığı, yerli sanayinin savunma sanayii faaliyetleri ile
entegre olma yönünde önemli bir mesafe kaydettiği ve birçok KOBİ’nin savunma sanayiine üretim
yapabilir standartlara ulaştığı, savunma ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranının ise yüzde 54’e
ulaştığı,

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü silah, araç ve gerecin yurt içi imkânlarla
karşılanmasına yönelik AR-GE faaliyetlerinin etkin şekilde yürütüldüğü, üniversite ve araştırma
enstitülerimizdeki AR-GE potansiyelinin büyük oranda hayata geçirildiği, bu kapsamda AR-GE
harcamalarının 600 milyon ABD Dolarının üstüne çıktığı,

- Sınır ötesi operasyon tezkeresinin terörle mücadelede etkin kullanılmaması gibi bir durumun
olmadığı, ulusal güvenlik açısından gerektiği zaman kullanıldığı,
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- 2010 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen NATO Lizbon Zirvesinde kabul edilen ittifakın
yeni stratejik konseptinde NATO füze savunma yeteneğinin, müşterek savunma anlayışının ayrılmaz
bir parçası olarak kabul edildiği, bu çerçevede Kürecik’teki erken uyarı radarının da NATO füze
savunma sisteminin bir unsurunu oluşturduğu, Chicago zirvesinde NATO’nun da söz konusu erken
uyarı kalkanının kendi sisteminin bir parçası olduğunu teyit ettiği,

- Büyük şehirlerde bulunan askeri birliklerin bu şehirlere ilave bir yük getirdiği ve söz konusu
askeri birliklerin şehir dışına veya Anadolu’nun diğer şehirlerine taşınmasıyla ilgili genel bir çalışma
yapıldığı,

- Alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemlerinin yurt içinde geliştirme faaliyetlerinin 2011
yılında başlatıldığı ve tasarım geliştirme sürecinin devam ettiği, füze sisteminin ilk atış denemelerinin
2013 yılında yapılacağı ve projenin beş yılda tamamlanmasının planlandığı,

- Bir önceki yasama yılında şehit ailelerine, malul gazilere, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline
yönelik mali ve sosyal haklarda birtakım iyileştirici düzenlemelerin yapıldığı, subay, astsubay ve
uzman erbaşların özlük hakları konusunda çalışmaların yapıldığı ve bütçe imkânlarının elverdiği
ölçüde iyileştirme yapılacağı,

- Şehit subay, astsubay ve uzman erbaş çocuklarının da şehit er ve erbaş çocukları gibi istekleri
halinde Askerlik Kanunundaki muafiyetten faydalanması konusundaki talebin değerlendirileceği,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 05.11.2012 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumunun
bütçe ve kesin hesapları ile Gümrük Müsteşarlığının kesin hesabı üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Dış ticaretin, iç ticaret ile gümrük idaresinden ayrı düşünülemeyecek olması sebebiyle
hâlihazırda Ekonomi Bakanlığına bağlı olan Dış Ticaret Müsteşarlığının Gümrük ve Ticaret
Bakanlığına bağlanmasının daha uygun olacağı,

- Türkiye’nin, Avrupa Birliğine tam üye olmadan Gümrük Birliğine dâhil olmasının son derece
olumsuz sonuçlara yol açtığı, AB ülkelerinin içinde bulunduğu ekonomik krizler nedeniyle Birliğin
geleceğinin ne yönde seyredeceğinin belli olmamasından ötürü Türkiye’nin Gümrük Birliğine
üyeliğinin devam etmesinin faydadan çok zarar getirdiği, Gümrük Birliğinin Türkiye’nin üçüncü
ülkelerle yapabileceği ticaret anlaşmalarında elinin zayıflamasına neden olduğu, dolayısıyla AB
üyeliği ile Gümrük Birliği çerçevesinde yüklenilen yükümlülüklerin tekrar değerlendirilmesinin
yerinde olacağı,

- Gümrük kapılarında yapılan yenileme çalışmaları ile x-ray cihazlarının alımının hızlandırılması
ve dedektör köpek sayısının arttırılmasının olumlu karşılandığı ancak Güneydoğu ve Doğu
Anadolu’daki gümrük kapılarının henüz istenen şartlara ulaşamadığı, gümrük kapılarında kullanılan
internet ağında yaşanan sorunlar ve benzeri teknik eksikliklerin, kapılardan geçişlerin saatlerce
ertelenmesine ve geçişlerin etkin denetlenememesine neden olduğu, mevcut internet ağı yerine uydu
erişimli internet ağının kullanılmasının kapılardan geçişi büyük oranda hızlandıracağı,

- Gümrük kapılarında görev yapan personelin, gelişen teknolojiye ayak uydurmak üzere
kapasitelerinin geliştirilmesi hususunda Bakanlığın çalışmalar yapması gerektiği,

- Uyuşturucu madde, sigara, akaryakıt ve çay kaçakçılığının önüne birtürlü geçilemediği, kaçakçılık
faaliyetleri dolayısıyla elde edilen gelirin büyük bölümünün terörün finansmanında kullanıldığı, vergi
oranlarındaki artışın da bu sorunun oluşumunda ve devam etmesinde etkisinin olduğu,
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- Türkiye’nin gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmemesi, terörle bağlantılı banka
hesaplarının ve banka işlemlerinin tespit edilip dondurulmaması nedeniyle, OECD bünyesinde kara
para ve terörün finansmanıyla mücadele işlevi gören “Mali Eylem Görev Gücü” üyeliğinin tehlikeye
girmiş olduğu,

- 2012 yılı sonuna kadar yaygınlaşıp uygulamaya konulacağı belirtilen MERSİS projesinde
kayda değer bir ilerlemenin kaydedilemediği, projenin hâlâ uygulamaya geçirilemediği,

- Kamuoyunda “Hal Kanunu” olarak bilinen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve
Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında
sorunlar yaşandığı, hal kayıt sistemine geçilememesi nedeniyle bazı hallerin iflas ettiği,

- Esnaf ve sanatkârların finansman bulmakta zorluk çektiği, gelişmiş pazarlara hitap edecek
donanımlardan mahrum olduğu, bilgi ve teknolojideki yeniliklerin getirdiği değişimlere uyum
sağlayamadığı, diğer taraftan esnafın küresel ekonomi ile büyük alışveriş merkezlerinin ve Uzakdoğu
mallarının yarattığı rekabet koşullarına ayak uyduramadığı,

- Küçük esnafın önemli maliyet kalemlerinden birinin artan elektrik fiyatları olduğu, 3 veya
daha az kişinin çalıştığı esnaf ve sanatkâr işletmelerinin konut tarifesi üzerinden elektrik kullanmakta
olduğu, küçük esnaf için elektrik tarifelerinin daha uygun hale getirilmesi gerektiği,

- Esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanında çalışanların, diğer meslek gruplarında istihdam
edilenlerden daha çok olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunda temsil
edilmemelerinin önemli bir noksanlık olduğu, bu haksız durumun giderilmesi gerektiği,

- Birleşmiş Milletlerin, 2012 yılını “Dünya Kooperatifçilik Yılı” ilan etmesinin dünyada
kooperatifçiliğin önemsenmesi olarak değerlendirildiği, ancak Türkiye’de 2012 yılında
kooperatifçiliğin iyileştirilmesine yönelik adımların yeterli bulunmadığı, 2012 yılında açıklanan
2012-2016 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının, 2010-2014 Eylem Planına göre
önemli bir yenilik getirmediği, kooperatifçiliğe ilişkin mevzuat değişikliğinin hala yapılmamış
olduğu,

- Geçmiş dönemlerde demokratik yollarla denetlenen kooperatiflerin denetim mekanizmasının
sadece müfettişlere bırakılmış olduğu, müfettişlere yöneticileri görevden alma ve aldırma yetkisi
verilerek ciddi bir sıkıntının yaratıldığı, kooperatiflerin ticaret odalarına kayıt zorunluluğunun ek bir
külfet yarattığı, ticaret odalarıyla kooperatifler arasında organik bir bağın bulunmadığı, bu nedenle
kooperatiflerin ticaret odalarına kayıt zorunluluğunun kaldırılması gerektiği,

- Ülkemizde tüketici hakları konusunda duyarlılığın Batı ülkelerine göre az olması nedeniyle bu
konuda ciddi bir bilinçlendirme ve eğitimin gerekli olduğu, diğer taraftan tüketicilerin hakem
heyetine başvurularının artmasının olumlu karşılandığı, ayrıca bu başvuruların sonuçlarının Gümrük
ve Ticaret Bakanlığınca takip edilmesi gerektiği,

- Rekabet Kurumunun özelleştirmeler ve şirket birleşmelerinde gösterdiği tutumun hâlihazırda
kamu tekeli olan kurumların özel sektör tekeline dönüşmesine neden olduğu, rekabetin açıkça ihlal
edildiği durumlarda Kamu tarafından para cezası uygulanmasına rağmen tekel niteliğini haiz şirketler
için bu cezaların caydırıcı olmadığı,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;
- Gümrük kapılarının yap-işlet-devret yöntemi çerçevesinde, kamu-özel sektör iş birliği

içerisinde yenilendiği, hâlihazırda yenileme çalışmaları devam eden 9 gümrük idaresinin bulunduğu,
bütün kapıların planlı bir şekilde yenilenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği,
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- GÜMKART uygulamasıyla gümrük vergileri dâhil tüm ödemelerin kredi kartı ödemesi gibi
ödenebildiği, katma değer vergisi iadelerinin çok kısa sürede yapılır hâle getirildiği, böylece dış
ticaretin yürütülmesine olumlu katkıda bulunulduğu,

- Gümrük kapılarındaki personelin gençleştirilmesi hususunda çalışmaların yapıldığı, geçiş
süreçlerini tamamlamaya çalışan personelle birlikte 2012 yıl sonu itibarıyla 2.700 dolayında yeni
personelin işe başlatılmış olacağı,

- Hal Kanununun yeni bir düzenleme olması sebebiyle uygulamada ortaya çıkan sorunların
giderilmesine yönelik çözümlerin arandığı,

- Türkiye’nin meyve, sebze üretiminin 45 milyon ton civarında olduğu, bu miktarın rakamsal
değerinin 60-65 milyar TL olduğu, ürünlerin yüzde 5’inin ihraç edildiği, yüzde 95’inin ise iç piyasada
tüketildiği, iç piyasadaki ürünlerin yüzde 25’inin, nakliye sırasında ve ambalaj hatası dolayısıyla
telef olduğu, geriye kalan ürünün yüzde 30’unun kayıtlı olduğu ve yüzde 70’inin kayıt dışı kaldığı,
kayıt dışılığın 27 milyar TL dolayında olduğu, bu nedenle sebze ve meyve üretim dağıtım ve satışının
kayıt altına alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiği,

- Bakanlık bünyesinde oluşturulacak hâl kayıt sistemiyle ürünlerin izlenmesine yönelik bilgileri
içeren ürün künyeleri ile tüketicilerin ürünün nerede ve ne zaman üretildiğine ilişkin temel bilgilere
ulaşabilmelerinin sağlanacağı,

- Üretim ve istihdama katkısı olabilecek nitelikte olmalarına rağmen, kooperatiflerin mali
imkânsızlıklarıyla gerçekleştiremedikleri projelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
desteklenmesi amacıyla hazırlanan KOOP-DES programının hazırlıklarına 2011 yılında başlandığı,
çalışmaların 2012 yılında Etüt Projesi çerçevesinde devam ettiği,

- Esnaf ve sanatkârların, ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatının vazgeçilmez unsurları olduğu,
esnaf ve sanatkârlar bilgi sisteminin yenilendiği, esnaf ve sanatkârlar için strateji belgesinin
hazırlanarak, uygulamaya konulduğu, öte yandan ahilik kültürünün yaşatılması için çalışmaların
yapıldığı,

- Sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilerin takibini
sağlamak amacıyla şirketler için bir kimlik belgesi niteliği taşıyacak merkezi kayıt sisteminin
(MERSİS) oluşturulduğu,

- Depolanabilir tarım ürünleri ticaretinin gelişmesi amacıyla tarım ürünleri lisanslı depoculuk
sisteminin hayata geçirildiği, söz konusu sistem sayesinde üreticilerin mahsullerini depolayacakları
sağlıklı, güvenli ve sigortalı depo imkânını elde ettikleri,

hususları ifade edilmiştir.
Komisyonumuzda 05.11.2012 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve

Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının
bütçe ve kesin hesapları üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Diyanet İşleri Başkanına doğrudan bağlı olmak üzere dini konularda ihtisaslaşmayı sağlamak
amacıyla kurulan Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin faaliyetlerinden memnun olunduğu,

- Yurt dışında yaşamakta olan Türklerin dini sorunları ile yakından ilgilenilmesi gerektiği,
özellikle Balkanlarda ve Yunanistan’da yaşayan Türklerin dinlerini serbestçe yaşayabilmelerinin
engellendiği, bu çerçevede zaman zaman camilerin kapatıldığı veya kiliseye dönüştürüldüğüne dair
haberlerin alındığı,
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- Diyanet İşleri Başkanlığının siyasal tartışmalardan uzak durarak saygınlığını koruması
gerektiği,

- Farklı mezheplere sahip insanların inançlarına saygı gösterilmesi gerektiği, bu kapsamda
cemevlerinin desteklenmesi ve ibadethane kapsamına alınmasının inanç özgürlüğünün gereği olduğu,
bunun yanında dinler arası diyaloğun da desteklenmesi gerektiği,

- Anayasanın 136. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığının bütün siyasi görüş ve
düşüncelerin dışında kalmak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinmek üzere
görevlendirildiği, buna mukabil Diyanet İşleri Başkanlığının kamuoyunda tek bir mezhebin temsilcisi
gibi algılandığı, bu durumun çözümü için Alevilik ve diğer mezheplerin de Diyanet İşleri Başkanlığı
nezdinde temsil edilmesi gerektiği,

- Hükümetin Alevi açılımı kapsamında önemli çalışmalarda bulunduğu, bu kapsamda geniş bir
yelpazede çeşitli çalıştaylar düzenlemek suretiyle Alevilik inancına yönelik temel gereksinimlerin
tartışıldığı, ancak bu çalıştaylar neticesinde ortaya konan sonuç raporlarından beklenen etkinin
sağlanamadığı,

- Din görevlilerinin diğer devlet memurlarının aksine haftada bir gün izinlerinin olduğu, bu
durumun giderilmesi adına din görevlilerine fazla mesai ücreti verilmesi gerektiği,

- Hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın artırılması için hac ve umre giderlerinin topluma
açıklanması gerektiği, bu konuda ortaya çıkan söylentilerin kurumun imajına zarar verdiği,

- Diyanet İşleri Başkanlığının 2013 yılı bütçesinde, bir önceki yıl bütçe talebine göre %18
oranında bir artışın öngörüldüğü, bu artışın nedenlerinin açıklanması gerektiği,

- Diyanet İşleri Başkanlığının merkezi vaaz sisteminden vazgeçmesinden dolayı vaazların
denetlenmesi hususunda sıkıntı yaşanabileceği, diğer yandan ehil olmayan kişilerin de vaaz
verebileceği, bu gibi sorunların önüne geçilmesi amacıyla merkezi vaaz sisteminin yeniden
değerlendirilmesi gerektiği,

- İlahiyat fakültesi mezunları arasında KPSS’den yüksek puan alıp da açıkta kalan veya ataması
yapılmamış olanların bulunduğu, diğer yandan yaklaşık iki bin civarında vekâleten atanmış imam ve
müezzinin görev yapmakta olduğu, dolayısıyla bu çelişkinin giderilmesi amacıyla söz konusu
görevlere vekâleten atama yerine asaleten atamanın tercih edilmesinin daha uygun olacağı,

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığının aynı amaç dâhilinde kamu kaynaklarını kullandıkları, 1992 yılında kurulan
TİKA mevcutken, benzer mahiyette yeni bir başkanlık kurulmasının hizmet tekrarına ve kaynak
israfına yol açacağı,

- TİKA’nın Ortadoğu ve Afrika’ya gösterdiği önemi Balkanlara ve Türk topluluklarına da
göstermesi gerektiği, TİKA’nın yurt dışı faaliyetlerinde akraba topluluklardan ziyade, Ortadoğu ve
Afrika ülkelerine önem verildiği, özellikle Çin’de bulunan Uygurlarla ilgili daha aktif bir politikanın
izlenmesi gerektiği, bu insanların Çin’de büyük bir baskı altında bulunduğu, Çin’le sahip olunan ticari
ilişkilerin bu noktada gerekli tepkilerin gösterilmesine engel teşkil etmemesi gerektiği,

- Soydaş ve akraba topluluklarla ilgili faaliyetlerin artırılması gerektiği, bu faaliyetler
gerçekleştirilirken de daha demokrat, daha kucaklayıcı ve yurt dışındaki soydaş ve akraba
toplulukların refahını sağlayacak yatırım ve girişimlerin ortaya konulması gerektiği,
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- Rusya’nın Yurt Dışındaki Ruslar Müsteşarlığı, Hindistan’ın Yurt Dışındaki Hintliler Bakanlığı
gibi birçok ülkenin yurt dışında yaşayan soydaşlarıyla ilgili teşkilatlar kurduğu, bu bağlamda Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kurulmasının çok yerinde olduğu,

- Suudi Arabistan yönetiminin Mescid-i Nebeviyi yıkarak yerine 6 milyar dolarlık bir camii
inşaatına başlayacağı yönünde haberlerin basında yer aldığı, 1926 yılında da buna benzer bir girişimin
Atatürk tarafından engellendiği, böyle bir projenin faaliyete geçmesi durumunda hükümetin Suudi
Arabistan yönetimiyle ilişkileri gözden geçirmesi gerektiği,

- Kâbe’nin etrafında Osmanlı Devleti tarafından yaptırılan revakların kültürel bir miras olduğu,
ancak bunların Suudi Arabistan yönetimince Kâbe’nin etrafının genişletilmesi projesi kapsamında
yıkılacağı şeklinde duyumlar alındığı, bu kültürel mirasa sahip çıkılması gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

- Vaazlarda merkezi sistemden vazgeçilmesinin doğru bir uygulama olduğu, Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından 13 bin kişiye vaazlar konusunda eğitim verildiği, ayrıca halkın bu yönde
talebinin olduğu, diğer yandan Cuma namazlarında okunan hutbelerin de illerde oluşturulan
komisyonlarca belirleneceği,

- Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin İstanbul, Konya ve Erzurum’da ihtiyaca binaen kurulduğu,
ayrıca Diyarbakır’da da kurulmasına hazırlandığı, toplamda on ayrı ilde açılması planlanan söz
konusu merkezlerin tek amacının din konusunda ihtisaslaşmayı sağlamak olduğu,

- Balkanlar’daki soydaşlarla gerekli ilişkilerin kurulmasına yönelik faaliyetlerin devam
ettirildiği, nitekim bu kapsamda, Ramazan Bayramında Batı Trakya’ya gezi düzenlendiği,

- Alevi vatandaşların sorunlarının çözümü için samimi ve içten davranıldığı, bu kapsamda söz
sahibi tüm paydaşların katılımıyla geniş ölçekte yedi adet büyük çalıştayın düzenlendiği, bu
çalıştaylar neticesinde alınan kararların raporlaştırılmak suretiyle kamuoyuyla paylaşıldığı, nitekim
bu kapsamda orta öğretim din kültürü ve ahlâk bilgisi ders kitaplarında Aleviliğe ilişkin kısımların
Alevi kesimin onayıyla Alevi âlimlerce yazılmasına yönelik uygulamanın hayata geçirildiği,

- 1990 yılına kadar Türkiye’de açılan cemevlerinin sayısının 106 olduğu, diğer yandan 1990-2000
yılları arasında 163 adet cemevi açılırken, 2000-2012 yılları arasında ise 329 adet cemevi açıldığı,
verilerin de gösterdiği üzere cemevi açılmasını engellemeye yönelik bir politikanın uygulanmadığı,

- İslâm dininin 1400 yıldır tek ibadethanesinin cami ve mescitler olduğu, bu yaklaşımın dünyanın
her yerindeki İslam coğrafyasında da benimsendiği,

- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Sünni mezhebini baz alarak çalıştığı yönünde eleştirilerle
karşılaşıldığı, oysa Diyanet İşleri Başkanlığının tüm mezheplere aynı mesafede durmak üzere İslâm
dinini anlatmakla görevlendirildiği,

- Mescid-i Nebevi’nin yıkılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, aksine çevresindeki
konutların yıkılarak Mescid-i Nebevi’nin genişletilmesi yönünde bir projenin var olduğu, söz konusu
projenin Suudi Arabistan Kralı tarafından bizzat başlatıldığı, diğer yandan Mescid-i Nebevi’yi yıkmaya
hiç kimsenin cesaret edemeyeceği, Türkiye ve tüm İslam âleminin böyle bir duruma karşı çıkacağı,

- Kâbe etrafındaki revaklarla ilgili olarak Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşüldüğü, genişletme
çalışmaları kapsamında revakların yıkılmasının zorunlu olmadığı, nitekim bu konuda gerekli takibin
yapıldığı,
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- TİKA’nın hizmet kalitesinin artırılması amacıyla son yıllarda yeni bir yapılanmadan geçtiği,
bu yapılanma sonrası uzun yıllar çalışmaların sürdürüldüğü Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan gibi ülkelerin yanı sıra bugüne kadar ülkemizin pek gündeminde olmayan Filipinler,
Myanmar, Somali, Kolombiya, Küba gibi dünyanın başka ülkelerine de hizmet sunacak hâle geldiği,

- TİKA’nın şu anda 5 kıtada, 100 ülkede faaliyet gösteren ve 33 yerde koordinatörlüğü bulunan
güçlü bir teşkilat olduğu, sahip olduğu bu yaygın hizmet ağı ile TİKA’nın Türkiye’nin dış politikadaki
yumuşak güçlerinden biri olduğu,

- 2013 yılı bütçe tasarısında Orta Asya ve Kafkaslar bölgesinde yapılacak çalışmalar için
16.202.000 TL, Balkanlar ve Doğu Avrupa bölgesinde yapılacak çalışmalar için 22.097.000 TL
kaynak ayrıldığı, diğer yandan 2011 yılında TİKA’nın çalışma yaptığı bölgelerde gerçekleştirdiği
proje sayısının 1473’e ulaştığı, bu kapsamda hayata geçirilen 1473 projenin 805’inin Kafkaslar ve
Orta Asya, 425’inin Balkanlar, 202’sinin ise Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde gerçekleştirildiği,
dolayısıyla TİKA’nın Balkanlar ve Türk topluluklarına gereken önemi gösterdiği,

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının diğer ülkelerde yaşayan vatandaş ve
soydaşların bu ülkeler tarafından çözümü gereken problemlerini Dışişleri Bakanlığı ve Devletin ilgili
birimlerine bildirerek söz konusu problemlerin çözüme kavuşturulması konusunda önemli faaliyetler
icra etmekte olduğu,

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yurt dışında faaliyet gösteren sivil toplum
örgütlerinin desteklenmesi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaşlar ve akraba topluluklarla
ilgili Türkiye merkezli çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla ilgili de destekler sağlamakta ve
onlara rehberlik yapmakta olduğu,

- Yurt dışında yaşayıp da cezaevinde olan vatandaşların karşılaştıkları hak ihlallerine ilişkin
çalışmaların yapıldığı, bu vatandaşların karşılaştıkları insan hakkı ihlallerine karşı Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile TBMM İnsan Hakları Komisyonunun ortak çalışmalar
yürütülmekte olduğu,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 06.11.2012 tarihinde Dışişleri Bakanlığının bütçe ve kesin hesabı üzerinde
yapılan görüşmelerde;

- Ülkemizin bulunduğu coğrafya itibarıyla milli çıkarlarımıza odaklı ve bağımsız bir dış politika
izlemesi gerektiği, bunun ise güçlü ve bağımsız bir ekonomi ile mümkün olduğu, ancak mevcut
ekonomik durumun bu politikaları destekleyecek yeterlilikten uzak olduğu,

- Dış politikada “sıfır sorun” sloganıyla yola çıkıldığı ancak gelinen nokta itibarıyla komşu
ülkelerle yaşanan sorunların son dönemlerde artış gösterdiği, buna bağlı olarak ülkemizin izlediği dış
politikanın sorgulanır hale geldiği,

- Suriye’ye karşı uygulanan dış politikanın iki ülke arasında savaş olasılığını gündeme getirdiği,
ülkemizi savaşa sürükleyecek politikalardan uzak durulması gerektiği,

- Suriye’de yaşananlara seyirci kalınmasının mümkün olmadığı, ancak dış politika konusundaki
eleştirilerin Suriye yönetimini destekler gibi yansıtıldığı, ancak yapılan eleştirilerin Suriye’de
yaşananları desteklemekle aynı anlama gelmeyeceği ve ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği,
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- Ülkemizin coğrafi olarak sorunlu ve karışık bir bölgede olmasının yanı sıra bu bölgenin enerji
kaynakları ve transferini haiz bir konumda olduğu, bu yapının sağladığı avantajların yanında
dezavantajların da mevcut olduğu, bu nedenle dış politikada dikkatli ve dengeli davranılması gerektiği,

- Resmi olarak Türkiye’nin egemenliğinde olan Eşek ve Bulamaç adalarına Yunan vatandaşlarının
ve Yunan askeri birliklerinin yerleştirildiği, bu durum karşısında Yunan ve Türk dışişleri yetkililerinin
farklı açıklamalarda bulunduğu, bu konunun resmi olarak açıklığa kavuşturulması gerektiği,

- 2006 yılından bu yana AB’ye ilişkin önemli bir gelişme sağlanamadığı, ayrıca Kıbrıs
sorununun da devam ettiği,

- Dış politikada süreç odaklı değil sonuç odaklı olunması gerektiği, dış politika hedeflerinin
önceden belirlenip daha sonra bu hedefe götürecek araçların belirlenmesi ve buna yönelik siyaset
yürütülmesi gerektiği,

- Dışişleri Bakanlığı meslek memurları ve diğer personel toplamının 6.000 civarında olduğu,
Almanya’nın aynı görevi 12.400, Fransa’nın 15.000, İngiltere’nin 17.000 çalışan ile yürüttüğü dikkate
alındığında Bakanlık personelinin büyük bir özveri ile çalıştığının görüleceği, diğer taraftan
büyükelçilik sayılarının artmasının hizmete erişim açısından; hizmet binalarının restore edilmesinin
ise hizmet sunumu açısından önemli adımlar olduğu,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;
- Suriye’nin içinde bulunduğu kriz ortamının Türkiye’nin tarihi, kültürel ve sosyal bağları

açısından hassasiyet arz ettiği, dolayısıyla Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının ülkemizin
dış politikası için önemli olduğu, devlet geleneğimiz gereği Suriye halkına etnik ve mezhep ayrımı
gözetilmeksizin sahip çıkıldığı,

- Suriye’deki baskıcı rejimden kaçanların yaralarının sarılması için ülkemizin gerekli yardımları
sağladığı, öte yandan Suriye halklarının meşru ve demokratik taleplerinin yerine getirilmesi ve krizin
en kısa zamanda barışçıl bir şekilde sonlandırılması amacıyla uluslararası düzeyde işbirliğinin
sürdürüldüğü, Türkiye’nin Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrarın temini amacıyla elinden gelen her
türlü katkıyı yaptığı,

- Ülkemizdeki barınma merkezlerinde misafir edilen Suriyeli mültecilerin sayısının 2012 yılı
Ekim ayı itibarıyla 105 bini aştığı, yapılan harcamanın 400 milyon Dolar civarında olduğu, ayrıca
yaklaşık 70 bin Suriyelinin de kendi imkânları ile Türkiye’de ikamet ettikleri,

- 2012 yılının ikinci yarısından itibaren AB dönem başkanlığı görevini devralan Güney Kıbrıs
Rum yönetiminin dönem başkanı sıfatıyla dahi olsa ülkemizce muhatap alınmadığı ve bu nedenle
2012 yılı sonuna kadar AB dönem başkanlığı ile ilişkilerin askıya alındığı, ancak AB Komisyonu,
Avrupa Parlamentosu ve Dış İlişkiler Servisi ile ilişkilerin sürdürüldüğü,

- Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya itibarıyla iddia sahibi olması gerektiği, özelde tüm
komşular ve genelde Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya ile ilişkilerin aktif ve dinamik bir biçimde
devam edeceği,

- Kıbrıs sorununda Türk tarafının çözüm ve uzlaşmadan yana olan tutumunun devam ettiği,
Anavatan ve garantör olarak ülkemizin diğer garantör ülke olan Yunanistan ile işbirliği içinde bu
sorunu çözmeye hazır olduğu, iki halkın kurucu iradelerinin esas alınarak çözüm geliştirilmesinin
faydalı olacağı,
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- Bakanlığın yurt dışı teşkilatının son yıllarda çok büyük bir genişleme sürecine girdiği; 2010,
2011 ve 2012 yıllarında faaliyete geçen ve yıl sonuna kadar faaliyete geçecek olanlarla birlikte 126’sı
büyükelçilik, 11’i daimi temsilcilik, 84’ü başkonsolosluk olmak üzere toplam 221 temsilciliğe
ulaşılacağı, sadece son üç yıl içinde 22’si Afrika’da olmak üzere 25 adet büyükelçiliğin açıldığı, bu
artışa paralel olarak çok sayıda ülkenin ve uluslararası kuruluşun da ülkemizde temsilcilik açtığı,
2005 yılında 182 olan ülkemizdeki temsilcilik sayısının 2012 yılında 236’ya ulaştığı ve bu durumun
ülkenin sahip olduğu ekonomik güç ile orantılı bir gelişim izlediği, ekonomi ve dış politikanın
birbiriyle çok yakından ilişkili olduğu ve birlikte değerlendirilmesi gerektiği,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 07.11.2012 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve
Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun bütçe ve kesin hesapları ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kesin hesapları üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Millî gelirdeki ve istihdamdaki payı nedeniyle ekonominin temel unsurlarından biri olan tarım
sektöründeki büyümenin, toplumun refahı, zenginliği ve yaşam kalitesini artırma ve sürdürülebilir
kalkınma açısından büyük önem taşıdığı, 2002 yılında yüzde 10,3 olan tarımsal üretimin Türkiye’nin
gayrisafi yurt içi hasılasındaki payının, 2009’da yüzde 8,3; 2010 yılında yüzde 7,8; 2011 yılında ise
yüzde 8,1 seviyesine gerilediği,

- Tarımın istihdamdaki payının Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 1,6, avro bölgesinde
yüzde 3,6 ve OECD’de yüzde 5,1 iken Türkiye’de yüzde 25 olduğu,

- Üretim girdilerinde önemli bir yer tutan mazottan alınan verginin çok yüksek olması nedeniyle
sürekli artan mazot fiyatı karşısında çiftçinin çok zor durumda kaldığı, bu durumun ürünün maliyetini
arttırmasına rağmen artan maliyetin çiftçi tarafından ürün fiyatına yansıtılamaması nedeniyle mali
yükün çiftçinin üzerinde kaldığı,

- Yem amaçlı kullanılması şartıyla ithal edilmesine izin verilen GDO'lu soya ve mısırın gıda
zincirine karışıp karışmadığı hususunun denetlenmesi gerektiği, öte yandan ithal edilen GDO'lu
yemlerin izlenmesi konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmediği,

- Ziraat Bankasının tarımsal destek için kurulmuş bir banka olmasına karşın kar oranı yüksek
faaliyetlere yoğunlaştığı, bu durumun bankanın özelleştirme kapsamına alınmaya hazırlandığı
şeklinde yorumlandığı, bankanın özelleştirilmesinin tarım kesimine zarar vereceği,

- Yabancı sermayeli bankaların tarım kesimine verdiği kredilerin geri ödenmesinde yaşanan
sıkıntılar nedeniyle çiftçilerin tarlalarını bankaya devretmek zorunda kaldıkları, bu durumun milli
güvenliğimiz açısından bir tehdit oluşturduğu, bu nedenle tarım kesimine Ziraat Bankası aracılığıyla
piyasa koşullarının altında faiz oranıyla kredi verilmesi gerektiği,

- Hayvan alımında fiyatların yüksek olduğu dönemde yüksek fiyat üzerinden sigorta yapıldığı,
ancak hayvan fiyatlarının düştüğü dönemlerde de sigorta primlerinin yüksek alım fiyatı üzerinden
alındığı ve bu durumun çiftçiyi zor duruma düşürdüğü,

- Türkiye’nin 2,5 yıldan bu yana et ithal eden bir ülke konumunda olduğu, et ithalatında gümrük
vergisi oranlarının sürekli değiştirilerek et fiyatlarını belirme politikası izlendiği, bu durumun yerli
üreticiyi olumsuz etkilediği, Türkiye’de üretici olan firmaların ithalat nedeniyle üretimden
çekilmesinin üretim ve cari denge üzerinde olumsuz etki oluşturduğu,
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- Türkiye’de tarım sektöründe verimliliğin istenen düzeyde olmamasının en önemli nedenleri
olan işletme küçüklüğü ve arazilerin parçalı yapıda olması hususunda yapılması gereken uygulama
arazi toplulaştırması olmasına rağmen söz konusu çalışmaların yetersiz kaldığı,

- Üretici kooperatiflerinin ve birliklerinin teşvik edilmesi yoluyla tarımda kolektif üretime
geçilmesi durumunda arazi toplulaştırması konusunda daha erken sonuç alınabileceği, büyük şahıs
şirketleri ya da şahıs çiftlikleri oluşturmanın bu hususta etkin bir çözüm olmayacağı,

- Kapatılacağı açıklanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun, kapatılma gerekçesinin
Devletin bu alandan çekilmiş olması nedeniyle Kurumun işlevsiz kalması olarak ifade edildiği, buna
karşın Kurumun görevinin piyasayı düzenlemek olduğu ve Devletin piyasadan çekilmesiyle piyasanın
da ortadan kalkmış sayılamayacağı, bu nedenle Kurumun kapatılmasına ilişkin gerekçenin yerinde
olmadığı,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

- 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun, 21’inci maddesinde, tarımsal destekleme
programlarına ayrılan payın gayrisafi milli hasılanın yüzde birinin altında olamayacağının belirtildiği,
bu kapsamda yapılan desteklerin gayrisafi milli hasılaya oranının 2012 yılında yüzde 1,09 olduğu,
OECD verilerine göre ise yüzde 2,2 düzeyinde gerçekleştiği,

- Tarımın istihdamda önemli bir payı olduğu, 2011 yılında Türkiye'de 24 milyon 100 bin
civarında kişinin istihdam edildiği ve toplam istihdamın yüzde 25,5’ine tekabül eden 6,1 milyon
kişinin tarım sektöründe çalıştığı,

- 2011 yılında Türkiye'nin 772,2 milyar Dolar olan GSYH’sinin yüzde 8’ine tekabül eden 61,8
milyar Dolarlık gelirin tarım sektöründen kaynaklandığı, ancak Türkiye’de fert başına düşen
GSYH’nin 2011 yılında 10.469 Dolar iken bu rakamın tarımda 3.602 Dolar olduğu,

- Türk tarım sektörünün son sekiz yılın yedisinde büyüme gerçekleştirdiği, 2002-2011 yılları
arasında Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin ortalama tarımsal büyümesi yüzde 0,9 iken, Türkiye’de
aynı dönemde tarımın ortalama büyümesinin yüzde 2,1 olarak gerçekleştiği,

- Türkiye'nin 2011 yılında gerçekleştirdiği 134,9 milyar Dolar tutarındaki ihracatın 15,3 milyar
Dolarlık tutarını tarım ürünlerinin ihracatının oluşturduğu, tarımın ihracat içindeki payının yüzde
11,3 düzeyinde gerçekleştiği, bununla birlikte ithalatın da yüzde 7,3’ünü teşkil eden 17,6 milyar
Dolarlık kısmın tarımdan kaynaklandığı,

- 17,6 milyar Dolar ithalata karşı 15,3 milyar Dolar ihracat rakamının tarım aleyhine bir ithalat
gerçekleşiyormuş gibi bir algı oluşturduğu; ancak uluslararası sınıflamalara göre işlenmemiş kösele,
deri ve kürk, ham kauçuk, mantar, odun ve kereste, kâğıt hamuru ve kullanılmış kâğıt ve dokuma
elyafının tarım sektörünün ithalatı içinde sayıldığı, söz konusu ham maddelerin sanayinin girdisi
olduğu ve işlendikten sonra sanayi sektöründe izlendiği, dolayısıyla tarım ithalatının içerisinde
sanayinin kullandığı ham maddeler olduğu gerçeğinin bilinmesi gerektiği, 17,6 milyar Dolarlık
ithalatın 6 milyar 606 milyon Dolarının bu maddelerden oluştuğu,

- Tarımsal desteklemelerden “alan bazlı destek” olarak tarif edilen mazot, gübre, toprak analizi
gibi desteklerin oluşturduğu alanda 2012 yılının Ekim sonu itibarıyla çiftçiye ödenen miktarın
yaklaşık 2,2 milyar Dolar olduğu, ayrıca bu alandaki desteklerin son on yıl içerisinde yüzde 39’luk
bir artış gösterdiği,
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- Üretim maliyeti ile fiyatlar arasında oluşan farkı karşılamak amacıyla yapılan prim
ödemelerinin 2012 yılının Ekim sonu itibarıyla 2 milyar 264 milyon TL olduğu, ayrıca bu alandaki
desteklerin son on yıl içinde 11 kat artış gösterdiği,

- Hayvancılık destekleri kapsamında 2012 yılı Ekim sonu itibarıyla 1 milyar 951 milyon TL
ödeme yapıldığı ve desteklerin son on yıl içinde 22,5 kat artış gösterdiği,

- İlk defa yapılan bir uygulama olan tarımsal sigorta desteğinin, Ekim sonu itibarıyla 184,5
milyon TL tutarına ulaştığı,

- Parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle 14 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasının
tamamlanacağı, 8,5 milyon hektarlık sulanabilir arazinin tamamının ise suya kavuşturulacağı,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 08.11.2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerin bütçe ve kesin hesapları üzerinde
yapılan görüşmelerde;

- Gerekli ön hazırlık ve araştırmalar yapılmadan uygulamaya konulan yeni eğitim sisteminin
hem öğretmenler hem öğrenciler hem de veliler için sıkıntı yarattığı,

- Toplumda 4+4+4 olarak adlandırılan ve 2012-2013 eğitim öğretim yılıyla birlikte uygulanmaya
başlanılan 12 yıllık kesintisiz eğitim sisteminin uygulanmasında birçok aksaklıkların görüldüğü,
özellikle okula yeni başlayan 5,5 yaşındaki çocukların gerek sınıflarındaki masa ve sıraların gerekse
öğrencilerin ortak kullanımındaki lavabo ve tuvaletlerin bu yaştaki çocukların kullanımına uygun
olarak tasarlanmaması nedeniyle sıkıntıların yaşandığı,

- Özel dershanelerin eğitim sistemindeki aksaklıkların ve yetersizliklerin bir sonucu olduğu,
bunları kaldırmanın sorunları çözmeyeceği, aksine etüt merkezleri adı altında ya da merdiven altı
işletmelerde özel ders uygulamalarının devam edeceği,

- Milli Eğitim Bakanlığının 2013 yılı bütçesinden en çok pay alan kurum olduğu, fakat bakanlığın
bütçesinin büyük bölümünün personel giderleri ile sosyal güvenlik prim giderlerinden oluştuğu,

- Alkol, uyuşturucu, sigara, internet ve televizyon bağımlığının önlenmesi konusunda Milli
Eğitim Bakanlığının gerekli çalışmaları ve düzenlemeleri yapması ve böylece gençlerin eğitilmesi ve
zararlı madde bağımlığından kurtarılması gerektiği,

- Bakanlığın uzun vadeli bir stratejisinin olmadığı ve her bakan değişimiyle birlikte stratejinin
de değiştiği, OECD raporlarında eğitimle ilgili konularda Türkiye’nin eğitim düzeyi en düşük ülkeler
arasında yer aldığı,

- Okulların yüzde 23’ünde ikili öğretim yapıldığı, yüzde 40’ında ise ilkokul ve ortaokulların
aynı binayı paylaşmak zorunda kaldığı, liselerde de 12 yıllık zorunlu eğitim nedeniyle öğrenci sayıları
arttığı için yeni derslik ihtiyacının ortaya çıktığı, tüm bu sebeplerle yeni yatırımların yapılması
gerektiği, fakat bakanlığın bütçesindeki artışın bu sorunları çözmede yeterli olamayacağı,

– 129 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 361)

Nuri 361



- Son yıllarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlarda
görülen aksaklıklar ve kopya çekildiğine yönelik iddialar nedeniyle kamuoyunun bu kuruma
güveninin sarsıldığı, bu nedenle kurumun baştan sona yenilenmesi için kapsamlı bir reform yapılması
gerektiği, ayrıca 12 yıllık eğitimden sonra ezberciliğe dayanan çoktan seçmeli türde tek bir sınavın
yapılmasının adil ve hakkaniyete uygun olmadığı,

- 270.000 öğretmen adayının atanmayı beklediği, ülkemizde görev yapan öğretmenlerin OECD
ülkeleri ortalamalarına göre daha fazla çalışma saatine sahipken gelirlerinin ortalamanın çok altında
kaldığı, bu nedenle öğretmenlerin ek iş yapmak zorunda kaldığı,

- Üniversiteler arasında öğrenci başına düşen öğretim görevlisi sayıları bakımından çok büyük
farklılıkların olduğu, bazı üniversitelere yıllardır kadro verilmediği, öğretim görevlilerinin özlük
haklarının iyileştirilmesi gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yapmış olduğu sınavlarda her aday için
farklı sınav kâğıdının hazırlandığı ve adayların cevap kâğıtlarına internet üzerinden ulaşabildiği,
toplu kopya çekimi teşebbüslerini engellemeye yönelik olarak sınav salonlarına kamera
yerleştirilmeye başlandığı, 2013 yılında kamera sisteminin bütün sınav salonlarına
yaygınlaştırılmasının hedeflendiği, sınav sorularının çalınmasına ilişkin iddiaların ise asılsız olduğu,

- Üniversitelerdeki öğretim üyesi kadrolarında herhangi bir eksikliğin bulunmadığı, 2006
yılından itibaren yeni açılan 50 üniversiteye toplam 100.000 kadronun ihdas edildiği ve bu kadroların
yıllar itibarıyla peyderpey doldurulacağı,

- Dünyada eğitim sistemlerinin sürekli bir değişim içinde olduğu, ülkemizin de bu değişimlere
kayıtsız kalamayacağı, diğer ülkelerle eğitim konusunda rekabet edebilmek için eğitim sisteminin
demokratikleşmesinin hayati önem arz ettiği,

- 12 yıllık kesintisiz eğitimden önce de ikili eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulamalarının
yapıldığı, ancak bu uygulamaların oranının sürekli düştüğü, esasında öğrenci sayılarının bağımsız
sınıf oluşturulması için yetersiz olduğu küçük yerleşim birimlerinde bu durumun ortaya çıkmasının
kaçınılmaz olduğu ve bu uygulamalardan tamamen vazgeçmenin mümkün olmadığı,

- Gençlerin tütün ve tütün mamullerini kullanması üzerinde hassasiyetle durulduğu, bunların
kullanım oranlarının azaldığı, bilgisayar ve internet bağımlığı konusunda özel bir projenin
uygulamaya konulduğu,

- 2003 yılından 2012 yılına kadar öğretmenlerin maaşlarında yapılan toplam artışın yüzde 258,4
olduğu, aynı dönemde enflasyon oranının ise yüzde 135,9 olduğu dolayısıyla reel artışın yüzde
122,5’i bulduğu, Ulusal Öğretmen Stratejisi çalışmaları yürütülürken öğretmenlerin sorumlulukları
ile maddi ve sosyal hakları üzerinde de çalışmaların yapıldığı,

- Toplam olarak 122.000 öğretmen ihtiyacının olduğu, fakat bunun tüm dersliklerde 30
öğrencinin eğitim göreceği, ikili eğitimden vazgeçileceği ve okullaşma oranının yüzde 100’e
ulaşacağı öngörüsü ile hesaplandığı, 2010-2011 eğitim öğretim yılının başında 64.000 ücretli
öğretmen hizmet verirken 2011-2012 eğitim yılında ücretli öğretmen sayısının 12.000’e düştüğü,
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- 5580 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinde yapılan değişiklikle, organize sanayi bölgelerinde
açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için 2012-2013 eğitim
öğretim yılından başlamak üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre
devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere eğitim öğretim desteği verilmesinin
kararlaştırıldığı, yine bu amaçla, ihtiyaç duyulan bütün tali düzenlemelerin, ikincil düzenlemelerin
tamamlanmış olduğu ve bu yıl uygulamaya geçileceği,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 12.11.2012 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bütçe ve
kesin hesapları, Türkiye Su Enstitüsünün bütçesi ile Çevre ve Orman Bakanlığının kesin hesabı
üzerinde yapılan görüşmelerde;

- 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında yer
alan orman vasfını yitirmiş arazilerle ilgili mülkiyet problemi yaşandığı, bu araziler üzerinde yıllardır
tasarrufta bulunan orman köylülerinin mağdur olduğu, sosyal devlet anlayışına uygun olarak milli
gelirden düşük pay alan bu kişilerin korunması gerektiği, 2/B arazilerinin gelir getirici bir kaynak
olarak görülmemesi gerektiği, bu kapsamda söz konusu arazilerin rayiç bedel yerine emlak vergisi
değeri üzerinden veya bedelsiz olarak orman köylülerine devredilmesinin hakkaniyete daha uygun
olacağı,

- Enerji ihtiyacında dışa bağımlı olan ülkemizde, kamunun enerji politikalarının
hidroelektrik santrallerine (HES) öncelik verecek şekilde belirlenmesi gerektiği, halihazırda iki
bine yakın HES projesi bulunduğu, bu projelerin gerçekleştirilmesinde HES yapılacak yerlerin
jeolojik, topoğrafik ve iklimsel özelliklerinin de göz önüne alınması gerektiği, HES projeleri
kapsamında teknolojik imkânları kullanarak doğal kaynak tahribatını en aza indirecek tedbirlerin
alınması gerektiği,

- Ülkemizde işlenen yaklaşık 21 milyon hektarlık tarım arazisinden her yıl 5 milyon hektarının
sulama yetersizliği nedeniyle nadasa bırakıldığı, ekili dikili alanların sadece yüzde 25’inde sulu tarım
yapılabildiği, bu çerçevede su kaynakları kıt olan ülkemizde mevcut su potansiyelimizin rasyonel
ve etkili kullanımını sağlamak amacıyla konuyu kapsamlı bir şekilde düzenleyecek bir “Su
Kanunu”na ihtiyaç duyulduğu,

- Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla küresel ısınmadan, iklim değişikliğinden,
çölleşmeden ve erozyondan en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer aldığı, bu risklere karşı politika
ve stratejilerin belirlenmesi ve kamuoyunda farkındalık yaratılmasının büyük önem arz ettiği, bu
kapsamda çölleşme ve erozyonla mücadele edecek bir genel müdürlük kurulmasının önem arz
ettiği,
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- Başta turizm bölgeleri olmak üzere her yıl çeşitli sebeplerle ülkemizde meydana gelen orman
yangınlarıyla etkin mücadele etmeye yönelik olarak önleyici tedbirler alınması gerektiği, yangınla
mücadele alanında Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait yangın söndürmede kullanılan uçak ve
helikopter filosunun genişletilmesinin büyük önem arz ettiği,

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) son on yılda ciddi bir yatırım desteği görmediği,
Genel Müdürlükte kullanılan iş makinelerinin büyük kısmının on yaşın üzerinde olduğu, eski
makinelerin yatırım proje maliyetlerini artırdığı, hizmet odaklı bir kurum olan DSİ’nin modern
makine ve araçlara sahip olması gerektiği,

- Hem kapsadığı alan hem de ulaşılacak üretim potansiyeli itibarıyla Güneydoğu Anadolu Projesi
(GAP) ile benzer konumda olduğu halde Konya Ovası Projesi’ne (KOP) diğer bölgesel kalkınma
projelerine nazaran daha az kaynak tahsis edildiği, bu çerçevede KOP’un revize edilerek Konya
Havzası’nın su ihtiyacını karşılayacak projelerin bir an önce hazırlanıp uygulamaya konulması
gerektiği,

- Tarımsal ürün potansiyeli ve doğal zenginlikleri bakımından Türkiye’nin önde gelen
havzalarından biri olan ve 520 bin hektarlık bir alanı kapsayan Gediz Havzasında yer alan sanayi
tesislerinin endüstriyel zehirli atıklarının ve kanalizasyon atıklarının arıtılmadan Gediz Nehri’ne
aktarılması sonucu ekolojik kirliliğin oluştuğu; bu duruma en kısa sürede çözüm üretilmesi gerektiği,

- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik öngören Kanun Tasarısının olumlu
karşılandığı; bu Tasarı ile kurulması öngörülen doğal yaşam parklarının tesisinde ve işleyişinde
hayvan haklarının korunmasının önemli olduğu, bu alanda özellikle Avrupa’da var olan örneklerin
incelenmesi gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;

- 2/B arazilerindeki mülkiyet sorununu çözmeye yönelik olarak orman ve tapu kadastrolarının
birlikte ele alındığı, bu yerlerin büyük kısmında hak sahipleri ve Milli Emlak adına yapılması
öngörülen tescil işlemlerinin tamamlandığı, kırsal alanlardaki rayiç bedellerin orman köylülerinin
mağduriyetine yol açmayacak ölçüde düşük tutarlar olduğu, sadece İstanbul, İzmir ve Antalya gibi
büyük kentlerde rayiç bedellerin yüksek olduğu, 2/B arazilerinin hak sahiplerine satışı ile elde edilen
gelirlerin de en az yüzde 10’unun orman köylülerinin desteklemesinde kullanılacağı, bu çerçevede
2013 yılında ihtiyaç sahibi orman köylüsünü desteklemek üzere yaklaşık 27 milyon TL ayrıldığı,

- Yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı olarak bilinen HES’lerin ve HES yapımının önemsendiği,
HES’ler ile Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 34’ünün karşılandığı, bu santrallerin herhangi bir
sera gazı salınımına yol açmadığı ve bütün dünyada teşvik edildiği; ayrıca HES’lerin dışa bağımlılığı
ve cari açığı azaltmada çok büyük etkisi olduğu, HES yapılması planlanan yerlerdeki projelerin,
doğal kaynakları en az etkileyecek şekilde planlandığı,

- Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla Çölleşme ve Erozyonu Önleme
Genel Müdürlüğü’nün önemli çalışmalara başladığı ve Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Belgesi,
Ulusal Çölleşme ile Strateji Belgesi ile Erozyonla Mücadele Eylem Planı hazırlık çalışmalarının
devam ettiği, ayrıca iklim değişikliğine dayanıklı orman ve bitki örtüsü tesis etmeye yönelik
çalışmalara da ağırlık verildiği,
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- Orman yangınlarıyla mücadelede önemli mesafelerin kaydedildiği, yapılan çalışmalar
neticesinde orman yangınlarına ilk müdahale süresinin ortalama 40 dakikadan 18 dakikaya
düşürüldüğü, bu çerçevede son yıllarda orman yangınların sayısında bir artış olmakla beraber yangın
başına tahrip olan alanlarda bir azalma olduğu, diğer Akdeniz ülkeleri ile kıyaslandığında bu alanda
ülkemizin çok daha başarılı olduğu,

- Suyun önümüzdeki otuz yıl içinde dünyadaki en önemli enerji ve kullanım maddelerinden biri
olacağı, su ile ilgili olarak geleceğe yönelik çalışmaların yönlendirilmesi, sürdürülebilir su
politikalarının geliştirilmesi ve aynı zamanda küresel düzeyde su meselelerinin çözümüne katkı
sağlanması amacıyla 658 sayılı KHK ile Bakanlığın ilgili kuruluşu olarak Türkiye Su Enstitüsü’nün
kurulduğu,

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün makine ikmal araç sayısında geçen yıllara göre artış
olduğu, ayrıca 2013 yılında 124 milyon TL tutarında olmak üzere 290 adet ve 2014 yılında
127 milyon TL tutarında olmak üzere 260 adet yeni makine alınmasının planlandığı, bu alanda
verimsiz kullanımın önlendiği, tasarruf tedbirleri kapsamında makinelerin çalışması için kış aylarında
güney bölgelere, yaz aylarında ise diğer bölgelere sevk edildiği, buna ek olarak özel sektör firmalarına
da iş yaptırıldığı,

- Yakın bir tarihe kadar gündemde olmayan KOP’un Hükümetin aktif politikalarıyla tekrar
hayata geçirildiği, bu kapsamda barajlar, kanallar ve düdenler dâhil birçok önemli çalışmanın
tamamlandığı, diğer bölgesel kalkınma projelerine göre KOP’ta daha hızlı ilerleme kaydedildiği,
ancak Konya Havzası’nın mevcut su potansiyelinin düşük olduğu bu çerçevede atık sular dâhil suyun
tasarruflu kullanılmasına imkân sağlayacak projelerin gerçekleştirileceği,

- Gediz Havzası ile ilgili olarak bölgede birçok yerde atık su arıtma tesislerinin yapımının
hızlandığı, bir kısmının ise projesinin yapıldığı, katı atık bertaraf tesislerinde ise yerel idarelere yer
tahsisi konusunda kolaylık sağlandığı,

hususları ifade edilmiştir.
Komisyonumuzda 12.11.2012 tarihinde Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma
Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile Radyo ve
Televizyon Üst Kurulunun bütçe ve kesin hesapları üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Gerek Vakıfbank yönetimi gerekse Hükümet yetkililerince, Vakıfbankın yüzde 58,51
oranındaki hisselerinin bedeli karşılığında Hazine Müsteşarlığına devredilmesi konusunda
kamuoyuna açıklamaların yapıldığı, ancak banka hisselerinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğu,
Anayasa Mahkemesi kararlarında belirtildiği üzere vakıf mallarının mülkiyetinin devlete ait olmadığı
ve dolayısıyla söz konusu hisse devrinin gerçekleşmesi halinde hukuka uygun olmayacağı, öngörülen
devrin Vakıfbankın öncelikle devletleştirilmesi ardından ise özelleştirilmesi amacıyla yapılan bir
uygulama izlenimi verdiği,

- Birçok uluslararası araştırmaya göre ülkemizin basın özgürlüğünde son sıralarda yer aldığı,
tutuklu gazeteci sayısının 76’ya yükseldiği ve bu rakamın dünyadaki en yüksek oran olduğu,
gazetecilerin büyük çoğunluğunun güvenceden yoksun, zor ve yetersiz koşullar altında çalıştığı,
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün güçlü ve özgür basın ortamının sağlanmasına
katkıda bulunması gerektiği, gazetecilerin yıpranma hakkı olarak bilinen fiili hizmet süresi zammı
uygulamasının yeniden yürürlüğe konulması gerektiği,
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- Türkiye Cumhuriyetinin tarihin en geniş coğrafi alanlarından birinde, üç kıtada hüküm sürmüş
bir imparatorluğun varisi olarak çok önemli bir kültürel mirasa sahip olduğu ancak özellikle
sınırlarımız dışındaki kültür mirasımıza ilişkin yeterli çalışma yapılmadığı,

- Anayasamızın 133 üncü maddesine göre özerk ve tarafsız bir yayın kurumu olması gereken
TRT’nin tarafsızlığını kaybettiği, bazı yayınların yayın öncesi denetime tabi tutulmaması için canlı
yayın uygulamasının yaygınlaştırıldığı, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda yapılan
değişiklikler çerçevesinde denetçilerin yetkilerinin azaltılması ve mevcut Yayın Denetleme Kurulu
üyelerinin unvanlarında değişikliğe gidilmesi suretiyle denetim mekanizmasının güçsüzleştirilmeye
çalışıldığı,

- Kamu spotlarının halkı belirli konularda bilinçlendirmek amacıyla yayımlanması gerektiği,
ancak söz konusu spotların kurumların reklamına dönüştüğü ve etik dışı bir şekilde kullanılmaya
başlandığı, dolayısıyla kamu spotlarının sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanmasının amacına
daha uygun olacağı,

- Tarihi eser niteliğindeki yapıların restorasyonları sırasında yapıların mimari özelliklerinin
korunması gerektiği,

- TRT’nin özellikle siyasi partilere ilişkin hususlar konusunda tarafsız yayın yapmamasının
RTÜK denetiminin yetersizliğinden kaynaklandığı,

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna üst düzey yönetici atamalarında kurum
kültüründen uzak ve kurumun çalışma alanına yönelik yeterli akademik çalışması bulunmayan
kişilerin tercih edilmesinin kurumun saygınlığını olumsuz etkilediği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;

- Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2003-2012 yılları arasında 2 milyar 600 milyon TL yatırım
yapıldığı, 2003 yılından önce Genel Müdürlükçe restore edilen toplam vakıf eseri sayısı yılda
ortalama 10 iken 2003 yılından günümüze kadar 3.750 eserin restore edildiği, vakıflara ait vakfiye,
berat, hüccet, ferman gibi önemli belgelerin korunması amacıyla söz konusu belgelerin taranmasını,
çevirilerinin yapılmasını ve dijital kopyalarının oluşturulmasını kapsayan Vakıf Arşiv Yönetim
Sistemi Projesinin 2011 yılı itibarıyla tamamlanarak 10 milyon belgenin dijital ortama aktarıldığı,

- Tutuklu gazeteciler hususunda karar merciinin yargı organı olduğu, güçler ayrılığı ve bağımsız
yargı ilkeleri çerçevesinde yürütmenin konuya müdâhil olamayacağı,

- Kamu spotlarının kısmen istismar edildiği, buna ilişkin olarak bir yönergenin hazırlandığı,
esasen tütünle ilgili zorunlu spotlar dışında hâlihazırdaki spotların çok önemli bir kısmının sivil
toplum kuruluşlarının başvurularından oluştuğu,

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
sağlam bir hukuki zemine kavuşturulduğu; nitelikli insan kaynağı ve ileri teknolojik altyapıya sahip
olunması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapıldığı, kurum başkan atamalarında genel
hükümlere bakıldığı ve atamaların tarafsız bir şekilde, tarih, edebiyat ve dil üzerinde yeterli çalışma
yapan adaylar arasından mevzuata uygun hükümler çerçevesinde yapıldığı,

- Hâlihazırda Vakıfbankın temettü gelirlerinden yeterince pay alınamadığı, Vakıfbankın Vakıflar
Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin devri ile devletin ek gelir elde edilebileceği,

hususları ifade edilmiştir.
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Komisyonumuzda 13.11.2012 tarihinde Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay,
Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi ve Ceza ve İnfaz
Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun bütçe ve kesin hesapları üzerinde yapılan
görüşmelerde;

- AB üyesi ülkelerde her yüz bin kişiye 20 hâkim ve 10 savcı düşerken, ülkemizde 10 hâkim ve
5 savcı düştüğü, adalet hizmetlerinde nitelik artışının sağlanması amacıyla hâkim ve savcı sayısında
AB standartlarının yakalanması gerektiği,

- Bazı davalarda tutukluluğun bir önlem olmaktan çıkarak bir cezalandırma aracı haline
dönüştüğü, uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması veya belli bir sürenin ardından tutuksuz
yargılamayı mümkün kılacak düzenlemeler yapılması gerektiği,

- Son zamanlarda idam cezasının yeniden uygulanması konusunun gündeme geldiği, bu hususa
açıklık kazandırılması ve ortaya çıkan spekülasyonlara son verilmesi gerektiği,

- Avrupa Birliği 2012 Yılı İlerleme Raporunda Türkiye’nin yargı sistemine yönelik önemli
eleştirilerin bulunduğu, bu kapsamda iddianamelerin kalitesinin eleştirildiği, ayrıca söz konusu
Raporda etik davranış kurallarının yargıya teşmil edilmesi konusunda ilerleme sağlanamadığı
hususuna yer verildiği, diğer yandan yolsuzlukla mücadele davalarının tarafsızlığı konusundaki
endişelere vurgu yapıldığı, bu ve benzeri eleştirilerin dikkate alınması ve gerekli iyileştirmelerin
yapılması gerektiği,

- Tutuklu milletvekilleri sorununun devam ettiği ve bu durumun halk iradesinin Meclise tam
olarak yansımasının önündeki bir engel olduğu, ayrıca tutuklu bulunan gazeteciler dolayısıyla basın
özgürlüğünün sınırlandırıldığı,

- Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) 2012 yılı Ekim ayında yayınladığı
raporuna göre Türkiye’nin en fazla tutuklu gazetecinin bulunduğu ülke olduğu, bu raporda 61
gazetecinin gazetecilikle ilgili, 15 gazetecinin ise tam anlaşılamayan nedenlerle cezaevinde
tutulduğunun belirtildiği, bu raporun Türkiye’nin itibarını olumsuz etkilediği, bu bağlamda tutuklu
gazetecilerle ilgili gerekli adımların atılması gerektiği,

- Türkiye’de batı ülkelerine göre çok sayıda dava olduğu, bu davaların daha hızlı karara
bağlanmasına yönelik çalışmalar önemli olmakla birlikte suçla mücadelede sosyoekonomik
önlemlerin alınması konusunda da çalışmalara ihtiyaç bulunduğu, çıkarılan yargı paketlerinin ve
yapılan reformların bu sorunları çözme konusunda yeterli olmadığı,

- Son zamanlarda yapılan yargı reformları çerçevesinde yargı hizmetlerinin iş ve işleyişinde
önemli değişikliklerin hayata geçirildiği, söz konusu değişikliklere mukabil yargı mensuplarının mali
ve sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde bir düzenlemeye gidilmediği, bu nedenle yargı
mensuplarının gerek özlük haklarının gerekse çalışma koşulları ve sürelerinin iyileştirilmesi
hususunun gündeme alınması gerektiği,

- Mahkemelerin yoğun iş yükü altında verdikleri kararların hatalı olabildiği, ceza davalarında
onanma oranının yüzde 19 gibi çok düşük bir oranda kaldığı, diğer yandan hukuk davalarının onanma
oranının ise yüzde 46 olduğu, toplumdaki adalet anlayışının zedelenmemesi için bu durumun
iyileştirilmesine yönelik gayretlerin daha da artırılması gerektiği,

- Cezaevleri arasında mahkûmların hakları konusunda uygulama farklılıklarının bulunduğu,
örneğin mahkûmların sohbet süreleri, kitap okuma sayıları gibi haklarının cezaevine göre farklılık arz
ettiği, bu hakların kullanımının standarda kavuşturulması gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;
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- Türkiye’de yılda yaklaşık 6 milyon dava dosyasının sisteme girdiği, adalet sistemi ve anlayışı
eleştirilirken bu davaların tümünün değerlendirilmesi gerektiği, bu davalardan bir kaçı özelinde tüm
bir sistemin adaletsizlikle itham edilmesinin adil olmadığı,

- Türkiye’nin sorunlarını değerlendirirken tarihsel sürecin göz önünde bulundurulması gerektiği,
son 50 yıldaki askeri müdahaleler sonucunda parlamento çalışmalarının aksamaya uğradığı, adalet
sistemi de dâhil olmak üzere tüm devlet yönetiminin bu müdahalelerden olumsuz etkilendiği,

- Basın ve ifade özgürlüğü konusunda çalışmalar yapan CPJ ile iletişime geçilmek suretiyle
Türkiye’deki uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulunabileceğinin ifade edildiği, ancak söz
konusu kuruluştan herhangi bir bilgi talebi olmamakla birlikte kuruluşun 2012 yılı raporunda 61’i
kesin, 15’i şüpheli olmak üzere 76 gazetecinin cezaevinde olduğuna dair bir bilgiye yer verildiği,
diğer yandan CPJ’nin 2011 yılı raporunda Türkiye’de 8 gazetecinin gazetecilik suçundan dolayı
cezaevinde tutuklu olduğunun belirtildiği, CPJ’nin 2011 yılı raporuna nazaran 2012 yılı raporundaki
tutuklu gazeteci sayısındaki artışta basın yayın kuruluşlarının ve gazeteci örgütlerinin CPJ’ye
gösterdikleri tepkilerin etkili olduğu, ayrıca CPJ’nin tutuklu gazetecilere ilişkin bilgileri sadece sanık
avukatlarıyla görüşmek suretiyle elde ettiği ve Bakanlıktan bu yönde herhangi bir bilgi talebinin
olmadığı, söz konusu raporların hazırlanmasında yetkili bulunan kişilerle görüşüldüğü ve bilgilerin
yanlış kaynaklardan temin edildiği hususunun aktarıldığı, bu kapsamda söz konusu yetkililere
Türkiye’nin adalet sistemiyle ilgili bir rapor hazırlanması sürecinde ihtiyaç duyacakları bilginin
kendilerine verilebileceği hususunun tekrarlandığı,

- Türkiye’de bir gazetecinin dahi gazetecilik faaliyeti dolayısıyla cezaevinde olmasının doğru
olmadığı, üçüncü yargı paketinin geçici 1. maddesiyle getirilen düzenleme ile basın yayın yoluyla ya da
ifade veya düşünce açıklaması yoluyla yargılanmakta olan 56 kişinin tahliye edildiği, bu düzenlemenin
geçici olduğu, ancak ilave düzenlemeler yapılarak bu alandaki iyileştirmenin devam edeceği,

- Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde 2.404 ihlal ile 47 Avrupa Konseyi üyesi
ülke arasında en çok ihlal alan ülke olmasının kabul edilemez olduğu, bu ihlallerin 1958-2011 yılları
arasındaki toplam sayıyı yansıttığı, bu durumun giderilmesi amacıyla yargı mensuplarının uluslararası
alandaki gelişmelere ilişkin bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar başta olmak üzere pek
çok çalışmanın yapıldığı, ayrıca Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sisteminin benimsenmesi
suretiyle Türkiye’den giden dosya sayısının azaltılmasının hedeflendiği, diğer yandan AİHM’de
bekletilen 16.500’e yakın dosyanın mahkeme tarafından karara bağlanması beklenmeden dosya sahibi
vatandaşlarla iç barışı oluşturmak amacıyla AİHM’nin oluşturduğu tazminat kriterleriyle paralel
şekilde mağduriyetlerin tazminine yönelik yasal çalışmaların devam ettiği,

- Türkiye’deki tutukluluk sürelerinin Avrupa Konseyi üyesi ülkeler ortalamasında olduğu, ancak
bu durumun iyileştirilmesi yönünde yoğun çaba harcandığı, cezaevlerinde 32 bin 386 tutuklu
bulunduğu, toplam tutukluların yüzde 74,33’lük kısmı olan 24.075’inin 12 ay içerisinde tutuklanmış
olduğu, 1 ila 2 yıl arasında tutuklu olanların oranının yüzde 16,11 olduğu, 2 ilâ 3 yıl arasında tutuklu
olanların ise oranının yüzde 5,38 olduğu, ancak 2-3 yıl ve daha fazla tutukluluk süresine sahip
kişilerin haklarında birden çok dava dosyası olduğu için tutukluluk sürelerinin uzun olduğu,

- Cezaevinde bulunan tutuklu öğrenciler konusunda Türkiye’ye haksızlık yapıldığı, cezaevinde
2800 öğrencinin bulunduğunun ifade edildiği ancak bu bilginin doğru olmadığı, örgün öğretim
dâhilinde öğrenim görüp de cezaevinde bulunan öğrenci sayısının 87 olduğu, ancak bunun da arzu
edilen bir durum olmadığı,

hususları ifade edilmiştir.
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Komisyonumuzda 13.11.2012 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığının bütçesi, Türk
Akreditasyon Kurumunun bütçesi ve kesin hesabı ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin kesin
hesabı üzerinde yapılan görüşmelerde;

- AB’ye üyelik sürecinde açılan otuz üç fasıldan ancak bir faslın kapatılabildiği, yaklaşık yirmi
kadar faslın ise birkaç üye ülkenin itirazı nedeniyle açılamadığı, fasılların açılamamasının sadece
ülkelerin engellemesine bağlanmaması, Bakanlığın ilişkileri geliştirme adına daha fazla çaba
harcaması gerektiği,

- Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik sürecinde sürekli siyasi engellemelerle
karşılaşması ve fasıl açılması konusunda bir ilerleme kaydedilmemesinin kabul edilemez olduğu,
Avrupa Birliği Bakanlığı kurulmasına rağmen üyelik perspektifimizin AB yetkililerince yeterince
anlaşılamadığı,

- AB üyesi ülkelerde yapılan araştırmalara göre üye ülke halklarının Türkiye’nin üyeliği
konusunda halen ciddi tereddütler yaşadığı, Türkiye’de yapılan anketlerde ise halkın tam üyelik
beklentilerinin azaldığı,

- AB’nin dünya genelinde başarılı bir bölgesel entegrasyon örneği olmasının ve dünyaya ilham
veren önemli projeler yürütmesinin göz ardı edilemeyeceği, ancak karar alma süreçlerindeki hantal
yapısının ve sadece savaş önlemeye yönelik dış politika yaklaşımının Birlik ve üye olma yolundaki
ülkeler açısından sorunlara neden olabileceği,

- AB’ye tam üyelik hedefine ulaşma konusunda Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin yeterince
örgütlenemedikleri, bu alanda çalışma yapan think-tank kuruluşlarının sayısının yetersiz olduğu,

- Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesindeki yüzde otuzdan fazla artışın nedenleri hususunda
kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği,

- Avrupa Birliğine tam üyelik bağlamında siyasi kriterler alanındaki mevzuat çalışmalarını ve
mevzuatın etkin bir şekilde uygulanmasını takip eden Reform İzleme Grubu toplantılarına muhalefet
partilerine mensup milletvekillerinin katılma konusunda talepte bulunmalarına rağmen davet
edilmedikleri,

- TBMM bünyesinde yer alan Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun tali komisyon olarak görev
yapmasının yanında esas komisyon hüviyetini de kazanmasının gerekli olduğu,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;
- Türkiye’nin küresel ölçekte öneminin giderek arttığı, bu anlamda Avrupa Birliği ile ilişkilerin

tarafları etkilediği kadar uluslararası toplumu da etkileyeceği,
- AB’de yaşanan mali krizin giderek ekonomik, siyasi ve toplumsal krize dönüştüğü, mali krizin

kaynağına bakıldığında AB’de ortak bir para politikası tasarlanmışken ortak bir maliye politikasının
oluşturulamamasının önemli bir sorun oluşturduğunun görüldüğü,

- AB’nin 1960 yılından beri her on yılda bir kriz yaşadığı ve bu krizlerden güçlenerek çıktığı göz
önünde bulundurulduğunda mevcut krizden de güçlenmiş olarak çıkmasının beklendiği,

- Türkiye’nin AB’ye tam üyelik yolunda gerçekleştirdiği reformlar neticesinde bireysel hak ve
özgürlüklerin kapsamının genişletildiği, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi çağdaş
değerlere sahip olma konusunda önemli mesafeler alındığı, ekonomik kazanımların, mali yardımların
ve idari yapının güçlendirilmesi çalışmalarının ön plana çıktığı, bu çerçevede 2007-2013 bütçe
döneminde AB tarafından yaklaşık 4,8 milyar Avro tutarında hibe tahsisi yapıldığı,
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- Türkiye’nin sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme hedefi doğrultusunda ihracatın ve ithalatın
yaklaşık yüzde 40’a yakınının AB ülkeleri ile yapıldığı göz önüne alındığında Türkiye’nin üyelik
hedefinin vazgeçilmez önemde olduğu,

- AB ilişkilerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dönem başkanlığı süresince donmaması için
tarihinde ilk defa “Pozitif Gündem” adı altında bir yöntem geliştirildiği, bu anlamda Bakanlığın
proaktif bir çalışma yürüttüğü,

- “Pozitif Gündem” sayesinde Avrupa Komisyonu ile siyasi engelli fasıllar da dâhil olmak üzere
açılış ve kapanış kriterlerinin en kısa sürede yerine getirilmesi, enerji, vize ve terörle mücadele gibi
önemli konularda işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi çalışmalarının yapıldığı, bu kapsamda
sekiz fasılda çalışma grubu oluşturulduğu, altı fasıl için toplantı yapıldığı ve üç başlıkta kapanış
kriterlerinde ilerleme sağlandığının Komisyonca resmen teyit edildiği,

- Katılım sürecinde reformların hayata geçirilmesine büyük önem verildiği, bu kapsamda
gündeme gelecek eleştiri ve görüşlerin ciddiyetle değerlendirileceği, ancak AB Komisyonu tarafından
hazırlanan 2012 yılı ilerleme raporunda münferit olayların genelleme yapılarak siyasi kriterlere ilişkin
eleştirel değerlendirmelerde bulunulmasının hayal kırıklığına neden olduğu,

- Reform İzleme Grubunun bürokratlardan ve icra sorumluluğu bulunan siyasetçilerden oluştuğu,
diğer siyasetçilerin toplantılara katılımı konusuna Reform İzleme Grubu tarafından sıcak bakılmadığı,

- AB Bakanlığının bütçesinde yüzde 30’luk bir artışın olmadığı, Bakanlığın asıl bütçesinin 2012
yılında 46 milyon iken 2013 yılında 52 milyona çıkarak yaklaşık yüzde 13’lük bir artışın olduğu, artış
olarak görünen diğer kısmın Bakanlığın ilgili kuruluşlarından Ulusal Ajansın bütçesindeki artıştan
kaynaklandığı, bunun nedeninin ise Ulusal Ajansın bir önceki yıl 44 bin genci Avrupa’da eğitime
gönderdiği, eğitime harcanan giderin yaklaşık yüzde 70-75’inin AB fonlarından karşılandığı,
Türkiye’nin de buna yaklaşık yüzde 25-30 civarında bir katkı sunduğu, Ulusal Ajansı olan diğer bütün
ülkelerle kıyaslandığı zaman Avrupa’ya gönderdiği öğrenci sayısı en hızlı artan ülkenin Türkiye olması
nedeniyle birçok ülkenin kendi ulusal ajanslarına ayrılan fonları kullanamadıkları ve komisyona iade
ettikleri, bu nedenle Avrupa Birliği yetkililerinin iade edilen fonları da Türkiye’ye aktardığı ancak
Türkiye’ye gelen fonlar arttığında Türkiye’nin de yüzde 25’lik katkısını artırması gerektiği,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 14.11.2012 tarihinde Ekonomi Bakanlığının bütçesi ve kesin hesabı ile
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracatı Geliştirme Etüt Merkezinin kesin hesapları üzerinde
yapılan görüşmelerde;

- Ekonominin koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla kurulan Ekonomi Bakanlığının ülkenin
ekonomi politikasının belirlenmesinde söz sahibi olması ve bu kapsamda ekonomi ile ilgili tüm
kurumların söz konusu Bakanlığa bağlanması gerektiği, ancak ekonomi politikalarının oluşturulması
ve uygulanması ile görevli kurumların dağınık bir yapıda çalıştığı, görevleri itibarıyla birbiriyle yakın
ilişkisi bulunan kurumların farklı bakanlıklar bünyesinde olduğu, Bakanlığın son derece geniş olması
gereken görev alanının ekonominin yalnızca bir ayağını oluşturan dış ticaret ile sınırlı olduğu,

- Türkiye’deki iç talebe dayalı büyüme modelinin iç talepteki düşüş nedeniyle artık başarılı
olamayacağı, dolayısıyla büyümenin kalıcı ve sağlıklı olmasının dış ticaretteki performansa, diğer bir
deyişle ihracatın artırılmasına bağlı olduğu; Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde ihracata yönelmeye
devam etmesi ve pazar ve mal çeşitliliğinin daha da artırılması gerektiği,
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- İhracattaki artışın memnuniyet yarattığı ancak ithalatın ihracata kıyasla daha yüksek oranlarda
arttığı ve bu nedenle dış ticaret açığının devam ettiği, 2002-2011 yılları arasındaki 9 yıllık dönemde
ihracatın yüzde 274, ithalatın yüzde 367 ve dış ticaret açığının yüzde 583 oranında arttığı,

- İhracatta yaşanan artışa rağmen Türkiye’nin dış ticaret potansiyeline tam olarak ulaşamadığı,
ülkemizin dünya ekonomisi içerisindeki payının yüzde 1,1 olduğu ancak Dünya Ticaret Örgütünün
2012 yılında açıkladığı verilere bakıldığında Türkiye’nin toplam ihracatının dünya ihracatı içindeki
payının yüzde 0,7 ve toplam ithalatının dünya ithalatı içindeki payının yüzde 1,3 olduğu, bu durumun
Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünün oldukça altında ihracat yaptığını gösterdiği ancak ithalat
oranının ekonomik büyüklüğünden yüksek olduğu,

- İhracatın ithalata bağımlı hale gelmesinin dış ticarette yaşanan en önemli sorun olduğu, 100
dolarlık ihracat yapılabilmesi için 80 dolar ithalat yapılan bir ortamda ihracatta ciddi ilerleme
kaydetmenin güçlüğünün ortada olduğu,

- 2012 yılı sonunda 250 milyar Dolar olması beklenen ithalatımızın yüzde 25’inin enerji
kalemlerinden oluştuğu, bu durumun enerji maliyeti ve döviz varlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin
ortadan kaldırılması amacıyla enerji politikalarının değiştirilmesi gerektiği,

- Komşularımızla ilişkilerimizin gerginleşmesi, özellikle Suriye ile yaşanan sorunlar sonucu
Suriye’ye yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 düşüş gerçekleştiği, bu durumun
Anadolu’daki yerli üreticinin yatırım ve üretim olanaklarını azalttığı,

- Tarıma dayalı sanayileşmenin pek çok ülkede olduğu gibi ülkemiz açısından da stratejik bir
öneme sahip olduğu, sektörün net ihracatçı konumuyla ülkemizin yapısal sorunu olan cari açığı tedavi
edici özellik taşıdığı, ihracat potansiyeli oldukça yüksek olan sebze-meyve sektörünün girdilerinin
yüzde 100’e yakınının yerli tarımsal üretimden oluştuğu ve sektörün yüksek katma değer yaratmakta
olduğu, yaratılan bu değerin ülke içinde kaldığı ve işsizliğin yoğun olduğu kırsal bölgeler açısından
önemli bir istihdam fırsatı sunabileceği, ancak Türkiye’nin 8,5 milyon hektar olan sulanabilir tarım
arazilerinin ancak 5,4 milyonunun sulamaya açılabilmiş olduğu, pek çok fırsatı içinde barındıran
sektöre devlet tarafından daha çok tarımsal destekleme sağlanması gerektiği,

- Yeni teşvik sisteminin olumlu karşılandığı ancak Türkiye’nin sanayi ve tarım envanteri
çıkarılmadan teşvik sistemi uygulamalarının başarılı olmasının mümkün gözükmediği, ayrıca sistem
kurulurken belirlenen ölçeklerin teşviklerin verimli şekilde uygulanmasına engel teşkil ettiği ve
kriterler esnetilerek yeniden bir ölçek çalışması yapılması gerektiği, bunun yanı sıra büyük ölçekli
projelerin desteklenmesinin olumlu karşılanmasına rağmen orta ölçekli firmaların yatırımlarının da
göz ardı edilmemesi gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;

- 2011 yılında yüzde 8,5 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinin Avrupa’nın en hızlı büyüyen
ülkesi olduğu, aynı zamanda tüm dünya açısından hem ekonomik hem de siyasi olarak son derece
kırılgan olan 2012 yılının ilk altı ayında ortalama yüzde 3,1 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinin
AB ve IMF tahminlerine göre 2012 yılı sonunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi
olacağının öngörüldüğü,
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- Türkiye’de küresel kriz sırasında, 2009 Şubat döneminde yüzde 16,1’e kadar yükselen işsizlik
oranının, ekonomideki hızlı toparlanma ve üretimdeki artış sonucunda 2011 yılında yüzde 9,8 ve
2012 Temmuz döneminde yüzde 8,4’e gerilediği, Türkiye’nin bu işsizlik oranı ile AB ortalamasının
altında ve 15 AB üyesi ülkeden daha iyi durumda olduğu,

- Türkiye’nin 2011’de yüzde 39,4 olan kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ile
AB’deki 21 ülkeden, yüzde 1,3 olan merkezi hükümet bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı
ile 23 AB ülkesinden ve yüzde 2,6 olan AB tanımlı bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı
ile 18 AB üyesinden daha iyi durumda olduğu, bu kriterler dikkate alındığında Türkiye’nin kredi
notunun Fitch tarafından yatırım yapılabilir anlamına gelen BBB-’ye yükseltilmesi ve not
görünümünün pozitif olarak belirlenmesinin de Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelerin geç ve
yetersiz de olsa takdir edildiğinin göstergesi olduğu,

- 2013-2015 Orta Vadeli Programında 2012 yılında ihracatın 149,5, ithalatın 239,5 milyar dolar
olması, dış ticaret açığının 90 milyar dolara gerilemesi ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 62,4
düzeyinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü, 2012 Ocak-Eylül döneminde, 2011 yılının aynı dönemine
göre; ihracatımızın yüzde 13,7 oranında artarak 113 milyar dolar ve ithalatımızın yüzde 2,9 oranında
azalarak 176,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği, dış ticaret açığının ise yüzde 22,7 oranında gerileyerek
63,5 milyar dolar olduğu, 2012 yılının 9 aylık verilerine göre Türkiye’nin Dünya’da ihracatını en hızlı
artıran dördüncü ülke olduğu, bu rakamların 2012 hedeflerinin yakalanacağını gösterdiği,

- Avrupa’daki kriz ile Ortadoğu ve Afrika’daki savaş ortamının ve avro/dolar paritesinin düşüyor
olmasının ihracatımızı olumsuz etkilediği, 2011 yılı sonu itibarıyla yüzde 46 olan toplam ihracat
içerisindeki AB payının 2012 Ocak-Eylül döneminde yüzde 38’e gerilediği, ancak pazar çeşitliliği
artırılarak bu açığın diğer bölgelerdeki ihracat artışlarıyla kapatılmaya çalışıldığı ve bu konuda da
başarılı olunduğu, 2002 yılı sonunda; Orta Doğu ülkelerinin ihracatımızda yüzde 9,5 olan payının 2011
sonunda yüzde 20,7’ye ve Afrika ülkelerinin yüzde 5,2 olan payının 2011’de yüzde 6,9’a yükseldiği,

- Pazar çeşitlendirme çalışmaları kapsamında, yeni ülkelerde temsilcilikler açıldığı ve ticaret
müşavirlerinin sayısının artırıldığı, hedef-öncelikli pazar listesinin sürekli yenilendiği ve STK’larla
işbirliği yapılarak tüm iş örgütlerinin hedef-öncelikli ülkelere yönelmelerinin teşvik edildiği,

- Son yıllarda net ihracatın artmasıyla büyümenin olumlu yönde etkilendiği, bunun sonucunda
cari açığın 2012 yılında hızla azalmaya başladığı, 2012 Ocak-Ağustos döneminde cari açığın bir
önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, yüzde 33,4 oranında azalarak 36,1 milyar dolar
seviyesinde gerçekleştiği,

- Ülkemizin 2023 vizyonu içerisinde Türk malı imajının daha da güçlendirilmesinin ve küresel
markalaşmanın büyük önem taşıdığı, bu amaca yönelik hazırlanan, Turquality destek programı
kapsamında toplam 117 firmamızın 132 markasının desteklendiği, bu kapsamda 2006-2011 döneminde
306 milyon TL, 2012 yılının ilk 10 aylık döneminde ise 114,2 milyon TL destek ödemesi yapıldığı,

- Yeni teşvik düzenlemesinin; genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük
ölçekli yatırımların teşviki ve stratejik yatırımların teşviki olmak üzere dört ana bileşenden oluştuğu,
ancak cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik ve
uluslararası rekabet gücümüzü artırma potansiyeline sahip stratejik yatırımların desteklenmesinin ve
ayrıca aynı kapsamda belirlenen öncelikli yatırımların hangi bölgede yapıldığına bakılmaksızın
beşinci bölge desteğinden faydalandırılmasının diğer bileşenlerden daha önemli olduğu, yeni teşvik
sisteminde illerin sınıflandırılmasında da son derece objektif kriterler kullanıldığı,
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- 20 Haziran 2012’den ekim ayı sonuna kadar yeni teşvik sistemi kapsamında 17,9 milyar TL
tutarında 1495 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiği, düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin 15,1
milyar TL tutarındaki 1400 adedinin yerli, 2,8 milyar TL tutarındaki 95 adedinin ise uluslararası
sermayeli şirketler tarafından alındığı ve düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında 61.700 kişilik
istihdam öngörüldüğü,

- Yeni teşvik sisteminde yatırım yapılma ihtimali en düşük olan altıncı bölgeye dahi bugüne
kadar hiç verilmemiş desteklerin verildiği, bu bölgede gerçekleştirilecek yatırımlara gelir vergisi
stopajı desteği ve sigorta pirimi işçi hissesi desteği verildiği, böylece işçi başına yaklaşık 630 dolarlık
maliyetin 240 dolara düştüğü, bunun sonucu olarak yeni sistemde düzenlenen yatırım teşvik
belgelerinin yüzde 12’sinin bu bölgeye verildiği,

- Ülkemize gelen doğrudan yatırımların, 1984-2002 döneminde toplam 14,6 milyar dolar iken,
2003’ten bugüne kadar geçen sürede toplam 119,3 milyar dolara çıktığı, 2011 yılında ise 2010’a göre
% 77 artarak 16 milyar dolara ulaştığı, 2012 yılının sekiz aylık döneminde ise geçen yıla yakın bir
düzeyde 9,6 milyar dolar olarak gerçekleştiği, bu sermaye girişinin % 77,4’ünün AB ülkeleri kaynaklı
olmasının krizdeki ülkeler açısından Türkiye’nin güvenilir bir ülke görüldüğünün bir göstergesi
olduğu,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 14.11.2012 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bütçe ve kesin hesapları ile Elektrik İşleri
Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kesin hesapları üzerinde
yapılan görüşmelerde;

- Günümüz dünyasında jeostratejilerin tespit edilmesindeki ana unsurun enerji kaynakları olduğu,
enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerin her zaman tüm dünyanın ortak ilgi alanlarını teşkil ettiği,
enerji kaynaklarına hâkim olma mücadelesinin devletlerarasında açık veya örtülü bir şekilde yoğun
olarak süregeldiği ve bu mücadelelerin dış politikaları dahi etkileyebildiği,

- Komşusu olduğumuz Avrasya ve Ortadoğu bölgelerinin enerji kaynakları açısından zengin bir
bölge olduğu, 2011 yılı sonu itibarıyla dünya doğalgaz rezervlerinin yüzde 75’inin; petrol
rezervlerinin ise yüzde 55’inin bu iki coğrafyada bulunduğunun tahmin edildiği,

- Son 20 yıllık dönemde Türkiye’nin yıllık enerji talebinin yüzde 4,6 oranında arttığı ve dünyada
2002 yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci
büyük ekonomi olduğu, genç ve dinamik nüfusuna, coğrafi konumuna ve sosyo-ekonomik gelişimine
bakıldığında Türkiye’nin enerji talebindeki artış trendinin bu yönde devam edeceğinin anlaşıldığı,

- Enerji sektöründe artan talebin dışa bağımlılığı ve fiyat artışlarını beraberinde getirdiği,
Türkiye’nin bugüne kadar enerji tüketim artışına yeterli üretim artışı ile karşılık veremediği ve enerji
kaynaklarını da istenilen düzeyde çeşitlendiremediği, 2000-2011 döneminde birincil enerji üretimi
yüzde 15 artarken birincil enerji tüketiminin yüzde 34 arttığı, 2000 yılında yüzde 33 olan yerli
üretimin tüketimi karşılama oranının 2010 yılında yüzde 27,6’ya düştüğü bunun sonucunda enerjide
dışa bağımlılığın arttığı,
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- Birincil enerji talebinin yüzde 70’ten fazlasının ithal kaynaklarla karşılanmasının mali,
ekonomik ve siyasal açıdan riskler içerdiği, 2011 yılında 54 milyar dolar olarak gerçekleşen enerji
ithalatının bu yıl 60 milyar doları aşmasının beklendiği, cari açığın büyük bölümünü oluşturan birincil
enerji ithalatı nedeniyle ülke kaynaklarının dış âleme aktarıldığı, bu nedenle artan cari açık riskinin
hem ekonomik hem de siyasal açıdan olumsuz sonuçlar doğurabileceği,

- Doğalgaz ve elektriğe son bir yıl içinde üç kez fiyat düzenlemesi yapılmasının doğalgaz
maliyetini yüzde 45, elektrik maliyetini ise yüzde 35 artırdığı, doğalgaz ve elektrik gibi temel girdilere
yapılan fiyat artışlarının mal ve hizmetlerin fiyatlarına da yansıdığı ve enflasyonun yükselmesine
neden olduğu,

- Enerjide dışa bağımlılığın büyümenin önündeki en büyük açmazı oluşturduğu, üretim artışına
paralel olarak enerji ihtiyacının da arttığı, artan enerji talebini ithalat ile karşılanmasının ise cari açığı
yükselttiği, enerji üretim açığını karşılamak amacıyla yerli kömür santrallerinin devreye girmesi ve
bunlara elektrik alım garantisinin verilmesi gerektiği,

- Stratejik bir ürün olan borun hala hammadde olarak ihraç edilmeye devam edildiği, borla ilgili
mamul ve yarı mamul üretim projelerin gerçekleştirilemediği, Türkiye’nin toryum madeni
bakımından büyük miktarlarda rezerve sahip olmasına rağmen bu stratejik madenin enerji elde
edilmesinde kullanılabilmesi için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterli düzeyde
yapılmadığı,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;

- Türkiye’de tüketilen doğalgazın fiyatının Avrupa Birliği ülkeleri arasında ucuzlukta ikinci
sırada, elektrik fiyatlarının ise Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasından daha aşağı bir seviyede olduğu,
10 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında asgari ücretlinin elde etmiş olduğu gelirden elektrik ve doğalgaz
faturalarına ayırdığı miktarın oran olarak azalmış olduğu,

- Bor sahalarının özelleştirilmesine yönelik bir hükümet politikasının olmadığı, bor madeninin
çıkarılması amacıyla yapılan hizmet alımlarının bor sahalarının özelleştirilmesi anlamına gelmediği,
bor madenini sadece hammadde olarak değil işlenerek bor kimyasalları şeklinde de ihraç edildiği, bor
madeninin işlenebilmesi amacıyla yeni bir tesisin inşaat sürecinin devam ettiği,

- Enerji sektörünün aynı zamanda dış politikanın bir unsuru olduğu, bu nedenle Bakanlığın enerji
sektöründeki politikalarının belirlenmesinde Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalışıldığı, enerji
politikaları konusunda bakanlıklar arasında karşılıklı bilgi akışının sağlandığı ve ortak bir devlet
politikası ekseninde hareket edildiği,

- Bütün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji üretimine dâhil edilmesi
konusunda yatırımcılara gerekli teşviklerin sağlandığı, özellikle kömürün hem çıkarılmasında hem
de santrallerde kullanılmasına yönelik teşviklerin devam ettiği,

- Kömürün çıktığı yerde, rüzgârın estiği yerde, güneşin olduğu yerde, suyun aktığı yerde enerji
elde edilebildiği, hiçbir şeye dokunmadan enerji yatırımlarının yapılamayacağı, yerli kaynaklardan
enerji elde edilirken çevreye rağmen değil çevreyle iç içe prensibine göre hareket edildiği,

- Türkiye’nin ekonomik büyüklük açısından dünyada 17’nci sırada yer alırken, elektrik
üretiminde 20’nci, birincil enerji tüketiminde 21’inci, petrol tüketiminde 26’ncı ve kömür tüketiminde
14’üncü sırada yer aldığı,
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- Elektrik üretiminde kurulu güç açısından, hidrolik kaynakların yüzde 33, doğal gazın yüzde 30,
kömürün yüzde 22 civarında bir paya sahip olduğu, enerji politikaları oluşturulurken elektrik
üretiminde hidrolik kaynakların payının en az yüzde 30’a çıkarılmasının, doğal gazın payının
düşürülmesinin, yerli kömürün üretim payının artırılmasının ve nükleer enerjinin aktif bir enerji
kaynağı olarak kullanılmasının hedeflendiği,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 15.11.2012 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi ile Spor
Genel Müdürlüğü ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun bütçe ve kesin hesapları
üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılıp Bakanlığa dönüştürülmesinin
hizmet performansını olumlu etkilediği, yeniden yapılanmanın sadece fiziki anlamda değil niteliksel
anlamda da hizmetin kapsamının artmasına katkı sunduğu,

- Spor alanında başarı elde etmenin önemli olduğu, ancak halkın ve özellikle çocukların spor
alışkanlığı kazanmasının ve sporu günlük hayatın bir parçası haline getirmesinin daha büyük önem
arz ettiği,

- Gençler arasında yaygınlaşan ve gençlerin kişiliklerini olumsuz yönde etkileyen, gençlerin
toplumdan uzak ve yalnız birer birey olmasına neden olan internetin olumsuz etkilerini ortadan
kaldırmak için sporun yaygınlaştırılması ve bir uygarlık ölçütü olan sporun geliştirilmesi için gerekli
çabanın gösterilmesi gerektiği,

- Belediye gençlik merkezlerinde çalışan yetkililerin, okullardaki rehberlik ve beden eğitimi
öğretmenleri ile iletişim halinde olarak, öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesine ve geliştirilmesine
katkı sunmaları gerektiği, böylece gençlik merkezlerinden beklenen faydanın sağlanabileceği,

- 2008 yılı olimpiyatlarında ülkemizin toplam sekiz madalya aldığı, ancak 2012 yılı
olimpiyatlarında madalya sayısının beşe düştüğü, bu düşüşün önüne geçebilmek ve uluslararası
arenada başarılı olabilmek için fiziki alt yapıya önem verilmesi gerektiği,

- Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmanın büyük önem arz ettiği, ancak bu oyunların alt yapı
çalışmalarının oldukça maliyetli olduğu, bu konunun İstanbul 2020 Olimpiyatlarında sıkıntı
oluşturmaması için fayda-maliyet analizinin yapılması ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması
gerektiği,

- Belediye spor kulüplerinin maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşadıkları, bu durumun önüne
geçebilmek amacıyla tesislerin belediyelerce sağlandığı, işletmenin ise amatör spor kulüplerince
yapılacağı yeni bir sisteme geçilmesi, ayrıca ekonomik ve sosyal olarak desteğe ihtiyacı olan amatör
spor kulüplerinin içinde bulundukları sıkıntıdan kurtulabilmeleri için Bakanlığın sponsorluk
konusunda yeni düzenlemeler yapması gerektiği,

- Son on yıllık dönemde üniversite sayılarında artış olduğu ve öğrenci sayılarının da buna paralel
olarak arttığı, ancak yurt sayılarında bu oranda bir artış olmadığı için öğrencilerin kısıtlı kontenjanlar
sebebiyle zor durumda kaldıkları, bu sorunun çözümü adına Bakanlığın yurt yapım çalışmalarına
ivme kazandırması gerektiği,

- Yurt kontenjanından faydalanamayan bazı kız öğrencilerin ailelerinin kalacak yer sıkıntısı
sebebiyle üniversite okumalarına müsaade etmedikleri, bu sebeple özellikle kız öğrencilerin bu tarz
sıkıntılar yaşamaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği,
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- Yurtların nicelik ve niteliklerinin artırılması konusunda Bakanlığın önemli çalışmalar yaptığı,
ancak öğrencilerin sosyal faaliyetlerde bulunmaları ve kendilerini geliştirebilmeleri için de çalışmalar
yapılması gerektiği, bu kapsamda yurt kampüs alanları içerisine spor salonlarının kurulabileceği,

- Yurtta kalan öğrencilerin günlük yemek yardımları kapsamında 180 TL burs aldıkları, ancak
yurtta kalamayan öğrencilerin bu yardımlardan faydalanamadığı, dolayısıyla kontenjan sınırı
nedeniyle farklı yerlerde kalan öğrenciler açısından bir adaletsizlik söz konusu olduğu, bu
adaletsizliğin giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılması gerektiği,

- Ülkemizin demografik fırsat penceresinin kaynağı olan genç nüfusunun, başarılı bir eğitim ve
istihdam projesi yürütülmediği için sosyoekonomik kalkınma sürecine gereği gibi katkı yapamadığı,
söz konusu fırsatın değerlendirilmesi için gençlerin eğitim ve istihdamına öncelik veren politikaların
hayata geçirilmesi gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;

- Türkiye’nin son yıllarda sportif alanda kazandığı başarılar, tesis sayısındaki artış ve düzenlediği
başarılı uluslararası spor organizasyonlarıyla büyük mesafe kat ettiği, ancak bu başarıların yeterli
görülmediği, ayrıca 2012 Londra Olimpiyatlarında istenen başarının elde edilemediği, bu
başarısızlığın nedenlerinin araştırılarak çözüm yollarının aranacağı,

- Sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmeye, başarılı sporcuların korunmasını ve sporu bir yaşam
tarzı haline getirmeye, farklı spor dallarının gelişmesini sağlamaya, uluslararası yarışmalarda başarılı
olacak sporcuları yetiştirmeye ve korumaya yönelik çalışmaların yürütüldüğü,

- Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 118 gençlik merkezi bulunduğu, planlanan yatırımlar
kapsamında 78 adet yeni gençlik merkezinin yapımına devam edildiği, gençlik merkezlerinin yıl
boyu yapacakları faaliyetlere ilişkin "Gençlik Merkezleri Faaliyet Planı"nın hazırlanmış olduğu ve
yeni dönemde merkezlerin nitelik ve nicelik yönünden daha kapsamlı bir şekilde gençlere hizmet
vermesinin sağlanacağı,

- YURTKUR’un 2002 yılında 77 il ve 59 ilçede 193 yurt ve 188 bin 187 yatak kapasitesiyle
hizmet vermekteyken, 2012 yılında yurt içinde 81 il ve 138 ilçede, yurt dışında da 1 adet olmak üzere
toplam 344 yurtta, 308 bin yatak kapasitesiyle hizmet vermekte olduğu,

- Kurumun yeni hizmet anlayışı doğrultusunda son dokuz yılda; otel standardında ahşap
mobilyalı ve bazalı yatakların olduğu, 1 ve 3 kişilik, içerisinde banyo, tuvalet, mini buzdolabı,
tutuşmaz özellikli sünger yatak ve telefon bulunan yurtları hizmete sunduğu,

- Yurtlarda 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ilk kez sabah kahvaltısı yardımının başlatıldığını,
2002 yılında günlük 50 kuruş olan beslenme yardımının yüzde 1100'lük artışla 2012 yılında 6 TL'ye
çıkarıldığı, bu bedelin 2 TL'sinin sabah kahvaltısı, 4 TL'sinin de akşam yemeği için verildiği,

- 2012 yılında yurt içinde ve yurt dışında toplam 355.768 öğrenciye burs, 817.684 öğrenciye
öğrenim kredisi olmak üzere toplam 1.173.452 öğrenciye burs veya öğrenim kredisi verildiği,

- İnternetin güvenli, bilinçli ve etkin kullanımını sağlama amaçlı olarak; şiddet, cinsellik, terör,
ırkçılık, kumar, yasa dışı şans oyunları ve gençlerin sosyal ve psikolojik gelişimine olumsuz etkileri
olan bilgisayar oyunlarıyla mücadele için “II. Gençlik Şûrası İnternet ve Medya Komisyonu”
tarafından alınan tavsiye kararları doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Gençlik
ve Spor Bakanlığı arasında bir protokol hazırlandığı,

hususları ifade edilmiştir.
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Komisyonumuzda 15.11.2012 tarihinde İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının bütçe ve kesin hesapları
üzerinde yapılan görüşmelerde;

- 13 ilde Büyükşehir Belediyesi kurulmasını içeren Kanun hakkında kamuoyunun yeterince
bilgilendirilmediği, Kanunun gerek komisyonda gerekse Genel Kurulda detaylı bir şekilde
incelenmeden yasalaştırıldığı, bu nedenle Kanuna yeterli katkının sunulamadığı, diğer yandan Kanun
ile yerel halkın görüşleri dikkate alınmadan bazı yerel yönetim birimlerinin varlığına son verildiği ve
bazılarının ise bağlı olduğu ilçenin değiştirildiği, benzer şekilde kapsamı itibarıyla ülkemizde 56
milyon kişiyi ilgilendiren söz konusu düzenlemenin sivil toplum örgütlerinin ve mahallî idarelerin
görüş ve önerileri alınmadan yasalaştırıldığı,

- 13 ilde Büyükşehir Belediyesi kurulması hususunu düzenleyen Kanunun merkezi yönetim
bütçesine yıllık 3 milyar TL civarında yük getirmesi öngörülmüş olmasına rağmen söz konusu
Kanunun Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeden yasalaştırıldığı,

- Avrupa üyesi ülkelerin birçoğunda polislerin sendika kurma hakkının bulunduğu, ancak
ülkemizde söz konusu hakkın halen tanınmadığı, polislerin gerek mali ve sosyal hakları gerekse
çalışma koşullarına ilişkin sorunlarını daha etkin bir şekilde yetkililere iletebilmeleri amacıyla
sendikalaşma hakkının tanınması gerektiği,

- Polislerin çalışma koşullarının oldukça ağır olduğu, buna karşılık son zamanlarda yapılan
iyileştirmelere rağmen polislerin özlük haklarında beklenen iyileşmenin sağlanamadığı, bu nedenle
ülkemizin emniyetinin sağlanması için emek veren ancak maddi ve manevi olarak sıkıntı içinde olan
polislerle ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu,

- Terörün ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olduğu, bu sebeple terörle mücadelede kesin
sonucu sağlamaya yönelik yöntemin açıkça belirlenmesi ve kararlı bir şekilde uygulanması gerektiği,

- Muhtarların aylık ücretleri düşük olmakla birlikte telefon, internet, elektrik, su giderleri ile
kırtasiye masraflarının kendileri tarafından karşılandığı, ayrıca nüfus ve ikametgâh suretlerinin nüfus
müdürlükleri tarafından verilmeye başlanması nedeniyle muhtarların gelir kaybı yaşadığı, bu
doğrultuda muhtarlara en az asgari ücret düzeyinde ücret verilmesi ve sosyal güvenlik primlerinin
İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanması gerektiği,

- Şehit yakınlarından iki kişinin kamu kurumlarında istihdam edilmesine yönelik bir
düzenlemenin hayata geçirildiği, benzer uygulamanın ülkenin bütünlüğünü korumak adına aynı
fedakârlığı gösteren gaziler için de yapılmasının önem arz ettiği,

- Bakanlığın internet sitesinden Bakanlığın görev alanına ilişkin istatistiklerin saydamlık ve
hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde detaylı bir şekilde yayınlanması gerektiği, söz konusu verilere
belli bir yıla kadar rahatlıkla ulaşılabildiği, ancak son dönemde detaylı veri yayınlama uygulamasının
sınırlandırıldığı, kamuoyunun yeterli bilgi elde edebilmesi ve güvenilir olmayan kaynaklara
başvurmaması için detaylı istatistiki yayınlara devam edilmesi gerektiği,

- Vatandaşların hizmet aldığı noktada hizmetleri değerlendirmesine, hizmet sunucularını
seçmesine veya sorgulamasına imkân verecek yasal çalışmaların yapılmasının büyük önem arz ettiği,
bu doğrultuda demokratik bir geleneğin ve kültürün yerleşmesine zemin hazırlayan büyükşehir
belediye yasasının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;
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- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle 13 adet yeni
büyükşehir belediyesinin kurulduğu, yeni kurulan bu büyükşehirlerle birlikte toplam büyükşehir
belediyesi sayısının 29’a çıkarıldığı, ayrıca bu büyükşehirlerin sınırının o ilin mülki sınırı olarak
belirlendiği, bu sayede 56 milyon vatandaşın büyükşehir sınırı içinde yaşamasının sağlandığı,
böylelikle vatandaşların daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet almasının önünün açıldığı,

- Yerel yönetimlerin etkin hale getirilmesinin demokrasinin geliştirilmesi açısından bir reform
niteliği taşıdığı, bu kapsamda yapılan düzenlemenin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı dikkate
alınarak hazırlandığı, kentleşme oranının hızla arttığı dikkate alındığında yapılan bu düzenlemenin
gerekli olduğu,

- Polis memurlarının özlük haklarında önemli oranda iyileştirme yapıldığı, 2002 yılında yeni
göreve başlayan bir polis memurunun aldığı ücret 665 TL iken günümüzde bu rakamın 2.349 TL’ye
ulaştığı, polislik mesleğinin riskli olması ve ağır şartlar içermesi ile birlikte onurlu bir meslek olduğu,
dolayısıyla söz konusu mesleğin sadece ücret açısından değerlendirilmemesi gerektiği, diğer taraftan
emekli polis memurlarının maaşlarının artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettirildiği,

- Terörle mücadele kapsamında çok boyutlu bir strateji izlendiği, bu bağlamda terörün finansman
kaynaklarının kurutulması, teröre karşı bilinçlendirme faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve uyuşturucu
madde kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışmalar yapıldığı, ekonomik ve sosyal tedbirler
kapsamında Güneydoğu Anadolu Projesi başta olmak üzere birçok projenin yürütüldüğü, terör
olayları sonrasındaki mağduriyetin giderilmesi amacıyla terörle mücadele kapsamında zarar gören
vatandaşların zararlarının karşılandığı,

- Genç nüfusun terör örgütüne katılımının önlenmesi amacıyla Gençlik Merkezlerinin kurulduğu,
bu merkezlerin gençlerin ev ve okul dışında geleceğe hazırlanması ve rehberlik hizmeti alması
hususunda aktif bir rol üstlendiği,

- Mülkiye müfettişleri ve mahallî idareler kontrolörlerince mahalli idare birimlerinin
denetimlerine devam edildiği, bu kapsamda 2010 yılında 26 il özel idaresi, 528 belediye, 283 köylere
hizmet götürme birliği olmak üzere toplam 837 yerel yönetim birimi denetlenirken; 2011 yılında 29
il özel idaresi, 591 belediye, 10 belediye bağlı kuruluşu ve 263 köylere hizmet götürme birliği olmak
üzere toplam 893 yerel yönetim biriminin rutin denetimlerinin yapıldığı,

- Suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanması konusunda büyük önemi
bulunan MOBESE sisteminin ülke geneline yaygınlaştırıldığı, bu kapsamda bugüne kadar genel
bütçeden ve yerel yönetim birimlerinden aktarılan 400 milyon TL civarında bir kaynağın harcandığı,
bu doğrultuda 81 il merkezinde ve 65 ilçede MOBESE kurulumunun tamamlandığı, ayrıca 47 ilçede
kurulum çalışmalarının ve 12 ilçede de ihale işlemlerinin devam etmekte olduğu,

- Güvenlik hizmetlerinde ve suçların önlenmesinde vatandaş odaklı hizmet anlayışını temel alan
ve teknolojik imkânlar kullanılmak suretiyle hizmet kalitesini ön plana çıkaran çalışmaların yapıldığı,
ayrıca suçla mücadelede önleyici tedbirlere ağırlık verildiği, suçun önlenmesinin suçun
soruşturulmasından çok daha az maliyetli bir yaklaşım olduğu, bu amaçla başlatılan ve bugüne kadar
başarılı sonuçlar alınan Toplum Destekli Polis ve Jandarma Projesinin 81 ilde uygulanmaya
başlandığı, ayrıca yakın gelecekte özellikle büyük şehirler başta olmak üzere havadan yirmi dört saat
esasına göre hava devriye, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin yaygınlaştırılacağı,

hususları ifade edilmiştir.
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Komisyonumuzda 19.11.2012 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğünün bütçe ve kesin hesapları ile Denizcilik Müsteşarlığının kesin hesabı üzerinde
yapılan görüşmelerde;

- Demiryolu ve denizyolu fiziki altyapı ihtiyacının artan ulaşım talebine uygun olarak zamanında
karşılanamamasının, yük ve yolcu taşımacılığında ağırlıklı olarak karayolu ağına ağırlık verilmesine
yol açtığı, bu durumun fiziki standartlar ve ağ yoğunluğu açısından yetersiz olan karayolu altyapısı
başta olmak üzere verimsiz bir ulaşım altyapısının oluşmasına neden olduğu, bu çerçevede 2011 yılı
verilerine göre, Türkiye’de şehirlerarası yolcu taşımalarının yüzde 95,1’inin, yük taşımalarının ise
yüzde 88,5’inin karayoluyla gerçekleştirildiği, bu oranların AB-27’de 2010 yılı için yolcu
taşımalarında yüzde 83,2, yük taşımalarında ise yüzde 47,3 düzeyinde olduğu,

- Avrupa Birliği’nde demiryolu taşımacılığının desteklenmesine yönelik politikaların ön plana
çıkarılmakta olduğu ve özellikle yük taşımacılığında yüzde 7 olan demiryolu taşımacılığının yüzde
18-20 düzeyine çıkarılmasının hedeflendiği, benzer şekilde ülkemizde son yıllarda özellikle
demiryolu taşımacılığına ilişkin olarak atılan adımların olumlu bulunduğu ve desteklendiği,

- Demiryolu – havayolu bağlantılarının kurulmasının ekonominin gelişmesine önemli katkısının
olduğu, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de raylı sistemlerin havaalanlarının içlerine
kadar girmesi gerektiği,

- Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili ve kıtalar arası köprü konumunda bir ülke olarak
denizcilik alanında önemli bir potansiyele sahip olduğu, ancak bu potansiyelin yeterli ölçüde
değerlendirilemediği,

- Ülkemizin bilgiye dayalı yeni dünya sisteminde kendi konumunu güçlendirmesinin ekonomik
ve sosyal kalkınma açısından fazlasıyla önem arz ettiği, özellikle bilgi teknolojisi üretme ve kullanma
sürecinde sahip olunan genç nüfusun önemli bir avantaj olduğu, bu çerçevede yaygın, kaliteli ve
ucuz iletişim imkânlarının hayata geçirilmesine yönelik başta altyapı yatırımları olmak üzere iyi bir
planlama ve yönetimin gerektiği,

- Limanlarda yüzde 70 dolayında yabancı bayraklı ancak sahibi Türk olan teknelerin bulunduğu,
vatandaşların daha düşük vergi oranlarına sahip olan ülkelerin bayraklarını kullandığının gözlendiği,
bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılarak Türk bayrağı kullanımının özendirilmesi gerektiği,

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ulaşım altyapısının diğer bölgeler kadar
gelişmediği, bu bölgelerdeki ulaşım ağlarının gelişmesinin Karadeniz ülkeleri ile Ortadoğu ülkelerinin
bağlantısını da geliştirerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağı göz önünde bulundurulduğunda
gerekli yatırımların hızlandırılarak yapılması gerektiği,

- Hava iş koluna grev yasağı getirilmesi gibi yanlış bir uygulamadan dönülmesinin doğru bir
tutum olduğu, diğer yandan grev sonucu işten çıkarılan 305 THY çalışanının mağduriyetlerinin
giderilmesi amacıyla yeniden işe alınmasının değerlendirilmesi gerektiği,

- Duble yol yapım inşaatlarının tamamına yakınının mevcut yolların genişletilmesi şeklinde
yapıldığı, bu çalışma yapılırken eski yolların sağlam olan asfalt tabakalarının kaldırılarak yerlerine
yeniden asfalt yol yapıldığı, bu durumun maliyetleri arttıran bir uygulama olarak gözlemlendiği,
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- Türkiye’nin İngiltere ve Hollanda’dan sonra Avrupa’da internete en çok bağlanan üçüncü ülke
konumunda olduğu, internet kullanımının iletişimi kolaylaştırmasının ekonomiyi olumlu yönde
etkilediği, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte güvenlik önlemlerinin artırılması, ancak
güvenlik sağlanırken sansür uygulamalarıyla özgürlüğün kısıtlanmaması gerektiği,

- Türkiye’nin yerli bir işletim sistemine sahip olmadığı, bu durumun ulusal güvenlik açısından
stratejik öneme sahip kurumların veri tabanlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli olduğu, bu
çerçevede TÜBİTAK tarafından geliştirilen Pardus işletim sistemine daha fazla önem verilmesi
gerektiği,

- Dünya genelinde ülkeler tarafından taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla gemilerin
taşıma hacimlerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı, ülkemizin uluslararası ticarette geri
kalmaması adına hacimleri artırılan gemilere uygun yeni limanların inşa edilmesi ve mevcut
limanların kapasitelerinin bu yönde artırılması gerektiği,

- Boğaz Köprüsü’nün yapımının üzerinden 40 yıla yakın bir sürenin geçmesi nedeniyle köprünün
ekonomik ömrünü tamamladığı, bu nedenle köprünün güçlendirilmesi ve köprüye çift katlı yol
yapılmasının faydalı olacağı,

- HGS’nin halktan yeterince talep görmediği, diğer yandan HGS uygulamasının planlamasının
iyi yapılamaması nedeniyle HGS gişelerinde uzun kuyrukların oluştuğu,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ulaşım altyapısının diğer bölgeler kadar
gelişmediği tespitinin doğru olduğu, sanayileşmiş bölgelerdeki ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla
bu bölgelere öncelik verildiği, öte yandan ulaşım altyapısı yeterli olmayan bölgelerdeki eksikliğin
giderilmesine ilişkin yatırımların yapılmasının zaman aldığı ancak Bakanlığın programında yer aldığı
üzere bu bölgelere gerekli yatırımların yapılacağı,

- Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiği, son iki ayda uygulamadan
250 bin kullanıcının yararlandığı, 2013 yılından itibaren uygulamanın zorunlu tutulacağı, sistemin
gişelerden yüksek hızlı geçişe imkân tanıdığı ve uygulamaya tamamen geçildiğinde geçiş gişelerinin
tamamen kaldırılarak gişelerde oluşan trafik yoğunluğunun giderileceği,

- Deniz yolu taşımacılığını teşvik amacıyla uygulanan ÖTV muafiyetiyle Devletin 2,7 milyar
Türk lirası ÖTV’yi almaktan vazgeçtiği, yapılan teşviklerden istenilen sonucun tam olarak elde
edilememesine rağmen yine de deniz taşımacılığında önemli gelişmelerin sağlandığı, bu kapsamda
2004 yılından itibaren taşınan yolcu sayısında yüzde 57, taşınan yük miktarında yüzde 49 ve taşınan
araç sayısında yüzde 67 artış sağlandığı, diğer yandan söz konusu uygulama kapsamında ilgili
kurumların çapraz kontrolü neticesinde herhangi bir suiistimal yaşanmadığı,

- İl ve ilçelere çevreyolu yapılması hususunda Bakanlıktan çeşitli taleplerde bulunulduğu, ülke
genelinde ana arterlerin sorunları tamamen çözülmeden bu tür yatırımlara kaynak aktarmanın doğru
olmadığı, bununla birlikte Bakanlığın yine de belediyelere yardımcı olmak için çevreyolu talebinde
bulunan belediyelerin gerekli tüm kamulaştırmaları yapmaları halinde çevreyolu inşaatının
Bakanlıkça üstlenilebileceği, çevreyolu yapımında kamulaştırma masrafları yol yapım masraflarından
daha maliyetli olduğundan Bakanlık olarak bu kapsamdaki kamulaştırmalara bütçe ayrılamadığı,
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- Bölünmüş yolların inşasında büyük oranda mevcut yolların genişletilmesi ile şerit ilave
edilmesi şeklinde bir uygulamanın izlendiği, bu şekilde yapılan yollarda kamulaştırma ihtiyacının ve
yol yapım maliyetinin daha az olduğu, bununla birlikte eski yolların yenilenmesi sırasında aşınmadan
dolayı bazı kısımların tamamen sökülüp yeniden yapılmasının teknik bir gereklilik olduğu, bu şekilde
yapılan yolların en geç 2 yıl içinde “Bitümlü Sıcak Karışım” (BSK) ile kaplanması gerektiğinden
BSK kaplamalarına Bakanlıkça önümüzdeki dönemde daha fazla ağırlık verileceği,

- 2009 yılında çıkarılan 5897 sayılı Kanun’la Türkiye’deki yatların Türk bayrağı taşıması
konusunda gerekli teşviklerin sağlandığı, bu düzenleme sonrasında 2.500 dolayında yatın bayrak
değiştirerek Türk bayrağı taşımaya başladığı, bu sayının da yeterli olmadığı, Bakanlık tarafından
yapılan anketlerde yabancı bayrak taşıyan Türk yat sahiplerinin Türk bayrağı taşımamalarının mal
varlıklarında yat sahibi olduklarının gözükmesini istememelerinden kaynaklandığı sonucunun ortaya
çıktığı, bu sorunun da Türkiye’de uygulanan vergi rejiminin bir sonucu olduğu, yeni bir yasal
düzenleme ile yeni teşviklerin uygulanabileceği,

- Son yıllarda ülkemizde demiryollarının yenilenmesi çalışmalarına ağırlık verildiği, bu
kapsamda 11 bin kilometrelik mevcut demiryolu ağının 7.120 kilometresinin yenilendiği, demiryolu
yenileme çalışmaları sırasında demiryollarının ray ve traverslerinin tamamen değiştirildiği, bu
nedenle yenileme çalışması süresince çalışma yapılan hatlarda geçici olarak hizmet verilemediği,
ancak yenilenen hatların hizmete açılmasıyla eskisinden daha fazla yolcu talebiyle karşılaşıldığı,

- Bakanlığın hibe niteliğindeki IPA fonlarını en iyi kullanan bakanlıklardan biri olduğu, bu
kapsamda 600 milyon Avroluk bir fonun sağlandığı, bu tutarın 450 milyon Avroluk kısmının Ankara-
İstanbul hızlı tren hattının Köseköy-Gebze bölümünde ve Zonguldak-Karabük-Irmak hattının
modernizasyonu ve sinyal siteminin yapımında kullanıldığı, ayrıca Filyos Limanının alt yapısında
kullanılmak üzere hibe fon kullanımı konusunda AB ile anlaşmaya varıldığı,

- Son 10 yılda yapılan düzenlemeler ve elektronik haberleşme sektöründeki yatırımlar ile
Türkiye’nin bilgi toplumu göstergelerinde büyük bir ilerleme kaydedildiği, yapılan altyapı
yatırımlarıyla internet erişiminde çevirmeli bağlantıdan geniş bant internete geçiş yapıldığı, böylece
bağlantı hızının 56 Kbit/sn’den 1000 Mbit/sn’e yükseltilerek internet erişim hızında 18.000 kat artışın
sağlandığı, geniş bant abone sayısının 2003’te 20 bin iken, yıllık ortalama yüzde 65 artışla 2012
yılında 19 milyonu geçtiği,

- Türkiye’de internet kullanımı artış hızının AB ortalamasının üzerinde seyrettiği, 1998-2011
döneminde AB’de artış hızı yüzde 916 iken Türkiye’de bu artışın yüzde 14.630 olarak gerçekleştiği,

- Türk toplumunun yenilikçi ve teknolojik ürünlere yoğun bir ilgisinin olduğu, 2003 yılında 23
milyon olan mobil abone sayısının 2012 yılı Eylül ayı itibarıyla 67,2 milyona ulaştığı, Türkiye’den
on yıl önce 3. nesil uygulamasına başlayan ülkelerin dahi abone sayılarının üzerine çıkıldığı,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 19.11.2012 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve
Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün bütçe ve kesin hesapları ile
Türkiye Yazma Eserler Başkanlığının bütçesi üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyetleri ile hedef ve projeleri dikkate alındığında Bakanlığın
merkezi yönetim bütçesinden aldığı payın yetersiz kalacağı,
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- Ülkemizde yapılan arkeolojik kazılarla ilgili sosyal sorumluluk projelerine ve söz konusu
arkeolojik kazıların sponsorlarına gerekli desteklerin verilerek arkeolojik kazılara ilişkin toplumsal
bilinç ve farkındalığın artırılması gerektiği,

- Bazı ülkelerin Anadolu kültürüne ait efsaneleri eğitim müfredatlarına dâhil etmek suretiyle
kendi ulusal kültür varlıkları arasına katmaya çalıştıkları, Bakanlığın bu durumu dikkate alarak
Anadolu kültürüne ait efsaneler konusunda titiz bir çalışma yürütmesi gerektiği,

- Ülkemizin sahip olduğu tarihi eserlerin kaçak yollardan yurt dışına çıkarıldığı, yapılan
çalışmalar sonucu bazı eserlerin talep edilerek ülkemize tekrar kazandırıldığı, ancak halen ülkemize
ait birçok esere ulaşılamadığı, bu anlamda yapılacak çalışmaların tamamlanması gerektiği,

- Ülkemizde operaya gereken önemin verilmediği, oysa opera salonlarının turizm açısından bir
cazibe merkezi olabileceği, bu sebeple Bakanlığın bu konuda çalışmalar yaparak yeni opera salonları
inşa etmesi gerektiği,

- Devlet Resim ve Heykel Müzesinde 202 eserin kayıp, 46 eserin sahte, 27 eserin ise aslından
farklı olduğunun tespit edilmesine rağmen bu konuda bir envanter çalışmasının yapılmadığı,

- Turizm bölgelerine yapılan günübirlik ziyaretlerden elde edilen gelirin, gelen turist sayısıyla
kıyaslandığında beklenen düzeyde olmadığının görüldüğü, bu sebeple günübirlik ziyaretlerin bölge
ekonomilerine beklenen katkıyı sağlayamadığı, söz konusu bölgelerin Yeni Teşvik Sistemi
kapsamında beşinci bölgede yer almalarının daha uygun olacağı,

- Ülkemizi ziyaret eden turist sayısının ve turizm gelirlerinin artması için yatak kapasitesinin
artırılması ve turistlere hizmet verecek personelin eğitimine önem verilmesi gerektiği,

- Toplam turizm gelirlerinde artış olmasına rağmen, söz konusu artışın mutlak bir artış olduğu,
yani artan turist sayısındaki artışa oranla beklenen düzeyde olmadığı,

- Turizm alanlarının kıyı turizmi ile sınırlı kalmaması ve çeşitlendirilerek alternatif turizm
alanlarının oluşturulması gerektiği, bu kapsamda sağlık ve inanç turizmi ile termal turizm alanlarında
yol gösterici çalışmalar yapılması gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

- Bakanlık bütçesinin cari transferler kalemindeki azalmanın, Bakanlık bütçesinden yapılan
enerji desteğinin yalnızca çevreci konaklama tesisleriyle sınırlandırılması nedeniyle enerji
kalemindeki azalmadan kaynaklandığı, bunun dışında Bakanlık bütçesinin diğer kalemlerinde bir
azalmanın bulunmadığı,

- On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenlemeyle birlikte
Kültür ve Turizm Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında toplanan taşınmaz kültür varlıklarının
korunmasına katkı payı tutarından elde edilen gelirlerin yüzde yirmilik kısmının, Bakanlığın öncelik
verdiği alanlarda kullanılmak üzere Bakanlık bütçesine aktarılacağı, böylece bakanlık bütçesinde
artış meydana geleceği,

- Yeni ve özgün eserler üreten yazarların teşvik edilmesi amacıyla ödüllendirileceği, bu sebeple
ilk defa Bakanlık bütçesine edebiyat eserlerinin yayımını desteklemek amacıyla ödenek konulduğu,
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- Ülkemizin son yıllarda sinema sektöründe ilerlemeler kaydettiği, Bakanlığın sinema sektörünün
gelişmesi ve dünyada önemli bir konuma gelebilmesi için destek verdiği, ancak milli bütünlüğü
bozacak niteliğe sahip filmler ile aile birliğini ve özellikle çocukların ruh sağlığını olumsuz şekilde
etkileyecek filmlerin desteklenmesinin söz konusu olamayacağı,

- Devlet Tiyatrolarının 1948 yılında kurulduğu, kuruluşundan itibaren yirmi beş adet devlet
tiyatrosu açılmış iken bu sayının 2002 yılından itibaren açılan yirmi beş yeni sahneyle birlikte elliye
ulaştığı, yurt içinde 450 yerde 855 temsil verildiği, yurt dışı gösterilerde ise 14 ülkede 41 adet temsil
gerçekleştirildiği, bu sayede Devlet Tiyatroları sahnelerinde 2011-2012 sezonunda 1 milyon 777 bin
seyircinin gösteri izleme imkânı bulduğu,

- Turizm gelirlerine ve ülkemize gelen turist sayısına ilişkin yapılan öngörülerde daha gerçekçi
bir tavır takınılmak ve küresel ekonominin içinde bulunduğu olumsuz durum, sınır komşularımızda
yaşanan gerginlikler ve dünyada yaşanan gelişme çizgisi de dikkate alınmak suretiyle, Bakanlığın
stratejik planında yer alan; 60 milyon turist 80 milyar dolar gelir hedefinin, 50 milyon turist 50 milyar
dolar gelir şeklinde revize edildiği,

- Türkiye İstatistik Kurumunun turizm gelirlerinin hesaplanmasında kullandığı yöntemin
gelirlerin eksik hesaplanmasına sebep olduğu, bu nedenle söz konusu yöntemin Avrupa ülkelerinde
kullanılan hesaplama yöntemine benzer bir şekilde revize edileceği, böylece yürütülen çalışmalar
neticesinde 2013 yılı turizm gelirlerinde gerçek değerlere yakın veriler elde edilebileceği,

- Son yıllarda ödemeler dengesi net hata noksan kaleminin 11 milyar dolar civarında
gerçekleştiği, bu miktarın önemli bir kısmını hesaplanmayan turizm gelirlerinin oluşturduğu,
dolayısıyla gerçek turizm gelirlerinin açıklanandan fazla olduğu,

- Dünya mirası aday listesinde ülkemizin 2007 yılına kadar dokuz adet varlığının olduğu, bu
konuda yapılan önemli çalışmalar neticesinde 2012 yılı itibarıyla 37 adet varlığın söz konusu listeye
sokulduğu,

- Devlet Resim ve Heykel Müzesinin 1996 yılında Sayıştay tarafından denetimden geçirildiği,
kayıp, envantere girmesi gerekirken girmemiş vs. eserlere ilişkin bilgilerin bu raporda yer aldığı,
denetim sonucunda ortaya çıkan bu rapor doğrultusunda soruşturma açılmak üzere konunun yargıya
intikal ettirildiği, ancak Danıştay tarafından delil yetersizliği nedeniyle talebin reddedildiği, 2000
yılında müzenin restorasyonuna başlanılıp 2007 yılında tamamlandığı, 2008 yılında müze açılışının
yapıldığı ancak yapılan restorasyonun yeterli olmaması nedeniyle müzenin hem denetim hem de
restorasyonunun yeniden yapıldığı, güvenlik sisteminin güçlendirildiği, ayrıca sergilenen eser
sayısının 300’den 800’e çıkarıldığı, envanter çalışmaları kapsamında bazı eserlerin ise kayıp
olduğunun tespit edildiği bu konuda emniyet güçleri ile birlikte hareket edilerek eserlerin bir kısmının
geri kazanıldığı,

hususları ifade edilmiştir.
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Komisyonumuzda 20.11.2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğünün bütçe ve kesin hesapları ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun bütçeleri üzerinde
yapılan görüşmelerde;

- Üniversitelerde nitelikli ve yetişmiş sağlık personelinden hizmet alımı imkânını azalttığı iddia
edilen ve kamuoyunda “tam gün yasası” olarak bilinen düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından
iki defa iptal edildiği, söz konusu düzenlemenin tekrar ele alınarak eksikliklerinin giderilmesi ve
uygulamanın her kesim tarafından makul karşılanabilecek bir düzenleme haline getirilmesi gerektiği,

- Son yıllarda birçok il ve ilçede yeni hastanelerin hizmete açılmasının fiziki yapılanma ve sağlık
hizmetine erişim açısından olumlu karşılandığı, ancak bu hizmetleri yerine getirirken mali
kaynakların etkin kullanılması ve Sağlık Bakanlığının bu aşamada düzenleyici ve denetleyici rol
oynaması gerektiği,

- Sağlık Bakanlığı çalışanlarının ek ödeme ve döner sermaye gelirleri üzerinden gelir vergisi
kesintisi yapılmasına rağmen söz konusu ödemelerin emeklilik ikramiyesi ve emeklilik maaşı
hesabında dikkate alınmamasının sağlık çalışanlarının mağduriyetine yol açtığı,

- Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hasta memnuniyetinin artmasının olumlu
karşılandığı ancak buna paralel olarak sağlık çalışanlarının memnuniyet düzeyinin yükseltilmesine
yönelik politikaların da hayata geçirilmesi gerektiği,

- Türkiye’nin OECD ülkeleri ile kıyaslandığında sağlık göstergeleri açısından en başarısız
ülkelerden biri olduğu, OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı ortalama yüzde 9,5
olmasına karşın Türkiye’de bu oranın yüzde 6,1 gibi düşük bir düzeyde seyrettiği, ayrıca kişi başı
sağlık harcamasında da Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında sonuncu olduğu, hasta başına düşen
doktor sayısı ele alındığında ise sağlık çalışanları sayısının yeterli düzeyde olmadığı,

- Sağlık kurumları tarafından sağlık turizmi kapsamında diğer ülkelerden gelen turistlere yönelik
sağlık hizmeti sunumunun son yıllarda artış gösterdiği, ülkemizin sağlık turizmi konusunda oldukça
yüksek bir potansiyele sahip olduğu,

- Sağlık hizmetlerinin diğer kamusal hizmetlerden farklılık arz etmesi nedeniyle performansa
dayalı ücretlendirme sisteminin sağlık hizmetlerinde uygulanmasının doğru bir uygulama olmadığı,
söz konusu uygulamanın hatalı tanı ve tedavi olasılığını artırmak suretiyle bireylere sunulan sağlık
hizmetlerinin kalitesini düşürebileceği,

- Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde sağlık hizmetlerinin kamusal bir hizmet olarak bireylere
sunulması gerektiği, ancak 663 sayılı KHK ile yaklaşık 900 devlet hastanesinin Türkiye Kamu
Hastane Kurumu çatısı altında toplanarak kârlılık temelli bir işleyiş benimsenmesinin sağlık
hizmetlerinin özelleştirmesine yönelik bir adım olarak görülebileceği,

- Hasta ve hasta yakınları tarafından sağlık çalışanlarına yönelik gösterilen şiddetin artmasının
sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediği, sağlık çalışanlarına yönelik bu
şiddetin nedenlerinin araştırılması ve önlenmesine yönelik çözüm yollarının hayata geçirilmesi
gerektiği,

- Beslenmeye yardımcı ürünler şeklinde tanıtılan ürünlerin toplum sağlığını tehdit ettiği, bu tür
ürünlerin ruhsat yetkisinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Sağlık Bakanlığına
devredilmesi gerektiği, ayrıca halk sağlığını korumaya yönelik olarak zirai ilaçlar, tarım ilaçları ile
veteriner ilaçlarının ilaç takip sistemine dâhil edilmesi gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;

– 152 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 361)

özlem



- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile birlikte il bazında satın alım, planlama ve insan
kaynakları yönetimi faaliyetlerini yürütecek ve performans esasına dayalı bir idari yapının tesis
edildiği, bu düzenlemenin sağlık hizmetleri sunumunda verimi ve etkinliği artıracağı, hizmet
sunumunun kamusal boyutundan taviz verilmediği ve sağlık hizmetlerinde özelleştirmenin söz
konusu olmadığı, buna paralel olarak sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının yıllar itibarıyla
yüzde 76 oranına yükselerek AB ülke ortalamasını geride bıraktığı,

- Başta doktor ve hemşire olmak üzere ülkemizdeki hasta başına düşen sağlık çalışanı sayısının
gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında yetersiz kaldığı ve söz konusu durumun sağlık sisteminde
karşılaşılan en temel sorun olduğu, ancak bu sorunun tıp fakültelerinin ve bu fakültelerin kontenjan
sayısının artırılması suretiyle süreç içinde tedricen çözülebileceği,

- Sağlık sisteminin Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesinde yanlış kurgulandığı, tam zamanlı
çalışma sistemi sayesinde kamu hizmeti kapsamında sunulan koruyucu ve temel sağlık hizmetleri de
dâhil olmak üzere tüm sağlık hizmetlerinde ulaşılabilirliğin ve kalitenin arttığı, sağlık personelinin
ücretlendirme sisteminin herhangi bir mağduriyete yol açmadığı ve yeni sistem ile doktorların büyük
bir kısmının kamu ve üniversite hastanelerinde çalışmayı tercih ettiği,

- Yılda yaklaşık yüz bin turistin sağlık turizmi kapsamında sadece sağlık hizmeti almak için
ülkemize geldiği, bu durumun sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin bir göstergesi olarak
değerlendirilebileceği,

- Sağlık göstergeleri açısından Türkiye ile OECD ülkelerinin karşılaştırılmasının doğru
olmayacağı, objektif bir değerlendirme açısından Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütü sınıflandırmasına
göre orta-üst gelir grubu ülkeler ile karşılaştırılmasının daha doğru olacağı, bu açıdan
değerlendirildiğinde sağlık göstergeleri açısından ülkemizin orta-üst gelir grubu ülkeler arasında
oldukça iyi bir konumda bulunduğu,

- Sağlık harcamalarının son on yılda yüzde 83 oranında arttığı, bu artışla birlikte mali kaynakların
etkili ve verimli kullanılması sonucunda bireylere sunulan sağlık hizmetlerinde uluslararası
standartların yakalandığı ve sağlık alanında birçok hususta ülkemizin referans gösterildiği,

- Sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziksel şiddet konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve
bu konuya azami derecede önem gösterildiği, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin başvurular
için özel bir telefon hattı oluşturulduğu ve günde ortalama 23 başvurunun değerlendirildiği, ayrıca
konuya ilişkin TBMM araştırma komisyonu raporunun dikkate alınacağı,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 20.11.2012 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları
Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye
Bilimler Akademisinin bütçe ve kesin hesapları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Milli
Prodüktivite Merkezinin kesin hesapları üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı ve üyelerinin belirlenmesinde, bilimsel liyakata
uygun bir seçim usulü belirlenmesinin, kurumun özerkliğinin ve uluslararası ölçekteki bilimsel
çalışmalarda güvenilirliğinin sağlanmasında önem arz ettiği, 27.8.2011 tarihli ve 651 sayılı KHK ile
TÜBA Başkanı ve üyelerinin belirlenmesine ilişkin usulün değiştirildiği, yeni usule ilişkin endişelerin
var olduğu ve bu hususların Avrupa Ulusal Bilim Akademileri Federasyonu tarafından da ifade edildiği,
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- Yeni bilim merkezlerinin inşa edilmesinin olumlu karşılandığı, ancak bilimsel gelişmenin
sağlanması için bu faaliyetlerin tek başına yeterli olmadığı, söz konusu merkezlerin yeni teknolojilerin
üretilmesine olanak sağlayacak şekilde bilgi donanımı açısından zenginleştirilmesi gerektiği,

- Bakanlık tarafından “Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi” olarak nitelenen
ve bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik
ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme başlıklarıyla beş konuda belirlenen ve
üniversitelerin değerlendirilmesini amaçlayan endeksin, üniversitelerin piyasacı mantıkla
değerlendirmesini öngördüğü, üniversitelerin kurduğu şirket sayısıyla başarısının ölçülmesinin
akademik anlamda doğru bir yaklaşım olmadığı,

- Teknoloji merkezlerinin yabancı teknolojilere bağımlılık merkezi olmaması gerektiği, kamu
kurumlarında kullanılan yabancı ve dünya tekeli yazılımların kamu güvenliği için riskli bir durum arz
ettiği ve bu durumun yerli teknolojik gelişmenin önünde engel oluşturduğu,

- Üretim ve ihracat içerisinde ileri teknoloji ürünlerinin payının yüzde 5 civarında kaldığı,
Hükümetin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini gerçekleştirebilmesi
için bu oranın yüzde 20 seviyelerine çıkarılması gerektiği, mevcut durumda bu ürünlerin büyük
kısmının ithal edildiği,

- KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında destek alma, rekabet güçlerini
yükseltme ve sanayi ile entegrasyonunu sağlama gibi hedefleri olan KOSGEB’in bütçesinin anılan
hedeflerin gerçekleştirilmesinde yeterli olmayacağı, ülkemizde firmaların yüzde 99’unu oluşturan,
toplam istihdamın yüzde 78’ini sağlayan ve toplam üretimin yüzde 55’ini gerçekleştiren KOBİ’lerin
desteklenmesinde KOSGEB’in daha aktif olması gerektiği,

- Yerli otomobil üretilmesinin gelinen aşamada ülkemiz için kârlı olmayacağı, teknik olarak
piyasada var olan otomobillere benzer bir otomobil üretmenin, dünyada geniş çaplı üretim yapan ve
maliyetini bu yolla düşürebilen köklü firmaların varlığı nedeniyle katma değer yaratamayacağı,
alternatif teknolojilere ve yakıt kullanımına sahip otomobil üretimine yönelmenin daha yerinde
olacağı,

- İlk milli yer gözlem uydumuz olan RASAT’ın 2011 yılında uzaya gönderilmesi ve sonrasında
yerli uydu sistemine ilişkin yapılan çalışmaların olumlu karşılandığı, uzun yıllardan sonra bu alanda
ortaya konulan projelerin desteklenmesi gerektiği,

- Ekonomik büyümenin; ülkemizin üretim yapısının katma değer yaratan sektörlere
yönlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilebileceği, bu bağlamda büyük kısmı ithal edilen ve ihracatımız
için hayati önem taşıyan ara malı üretiminin yerli firmalar tarafından yapılması gerektiği, Bakanlığın
orta ve uzun vadede ara malı üretimi yapan firmalara verilen teşvikleri artırması gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;

- TÜBA’nın bilimsel araştırma yapan bir kurum olmaktan ziyade, araştırıcılığın özendirilmesi
ile gençlerin bilim ve araştırma alanına yönlendirilmesi ve bu alanlarda emeği geçenlerin
onurlandırmasına yönelik bir yer olduğu, ülkemizde bilimsel araştırma yapma ve bilim politikalarının
icra edilmesi fonksiyonlarının üniversiteler tarafından yerine getirildiği,
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- 651 sayılı KHK ile TÜBA Başkan ve üyelerinin seçimi için belirlenen yeni usulün uluslararası
örnekler incelenerek oluşturulduğu, bu KHK ile TÜBA’da asli ve asosiye üye sayısının 300’e
çıkarıldığı, bu üyelerin TÜBA, TÜBİTAK Bilim Kurulu ve YÖK Genel Kurulu tarafından eşit sayıda
seçileceği ve 4 yıl olan Başkanlık süresinin 3 yıla indirildiği, böylece TÜBA’nın hem bilim insanları
hem de ilgili bilim alanları açısından temsil kabiliyetinin artırıldığı,

- Yerli otomobil konusunda Hükümetin, ülkemizde katma değer yaratacak projeler üzerinde
durduğu, elektrikli ve hibrit elektrikli araçlarla ilgili olarak da enerji yönetim sistemleri ve batarya
teknolojilerine ilişkin önerilecek projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmesini içeren bir program
oluşturulduğu,

- 2011 yılında toplam Ar-Ge harcamasının özel sektör dâhil 12 milyar TL olduğu ve bu miktarın
GSYH’ye oranının yaklaşık yüzde 0,9 olduğu, 2023 yılında ise Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye
oranının yüzde 3’e çıkarılmasının hedeflendiği, diğer bir ifadeyle, 2023 yılında 2 trilyon dolar GSYH
hedefi göz önünde bulundurulduğunda 40 milyar doları özel sektör kaynaklı olmak üzere 60 milyar
dolar Ar-Ge harcamasına ulaşılmasının amaçlandığı,

- 2002 yılında ülkemizde yalnızca iki adet teknopark bulunduğu, ancak son 10 yılda teknopark
sayısının, 33’ü aktif olmak üzere 47’ye ulaştığı, buna paralel olarak teknoloji bazlı girişimciliğin
teşvik edildiği ve bu amaçla teknogirişim sermayesi desteği ile 2012 yılında 500 girişimcinin
desteklendiği,

- Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksinin üniversiteleri şirket kurmaya
yönlendiren bir ölçüt olmadığı, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik anlamında teşvik edilmesi
amacıyla mevcut durumlarının tespit edilip değerlendirilmesine yönelik bir sıralama olduğu,

- 10 yıl öncesine kadar KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan işletmelerin sadece imalat sanayiinde
faaliyet gösterdiği ve sayılarının 4 bin civarında olduğu, 2009 yılında yapılan kanun değişikliği ile
hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin de desteklerden yararlandırılmaya
başlandığı ve KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan işletme sayısının bugün itibarıyla 680 bin
seviyelerine çıktığı, bu kapsamda 1990-2003 yılları arasında KOBİ’lere 14,5 milyon TL destek
verilmişken son 10 yılda bu tutarın 1,8 milyar TL’ye ulaştığı,

- Geçtiğimiz yıl Türk Patent Enstitüsü’ne 118 bin marka başvurusu yapıldığı, bu alanda
ülkemizin Avrupa'da birinci olduğu, ancak başvurulardan ziyade söz konusu markaları pazara
sürebilmenin ülkemizin rekabet gücünün artırılması açısından daha büyük önem arz ettiği,

- 17.08.2011 tarihinde fırlatılan ve ilk milli yer gözlem uydumuz olan RASAT uydusu sadece
Türkiye’den görüntü alma imkânına sahipken Aralık 2012’de uzaya gönderilecek olan GÖKTÜRK-
2 uydusunun dünyanın her yerinden görüntü alabileceği ve 2,5 metre çözünürlüğe sahip olacağı, yeni
başlatılan uydu projeleriyle bunun 1 metrenin altına düşürülmesinin hedeflendiği, önümüzdeki 10 yıl
içerisinde fırlatma sistemlerinin de ülkemiz tarafından geliştirmesine yönelik çalışmaların
başlatılacağı, ülkemizin kendi uydusunu ve başkalarının da uydularını yapan, tasarlayan ve bunları
fırlatabilen bir ülke olacağı,

- Türkiye tarafından yapılan ihracatın kilogram fiyatının yaklaşık 1-2 Dolar olduğu, aynı rakamın
Almanya’da 6-7 Dolar olduğu, aradaki farkın ihraç edilen ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanılan
teknolojiden kaynaklandığı, bu noktadan bakıldığında yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin örneğin;
ihracat kilogramı 1000 Dolar seviyesinde olan uydu gibi ürünlerin üretilip ihraç edilmesi gerektiği,
bunun gerçekleştirilebilmesi için de TÜBİTAK ve üniversitelerin desteklendiği, temel bilimler
olmadan teknolojinin gelişemeyeceği, üniversitelerin bu açıdan büyük önem arz ettiği,

hususları ifade edilmiştir.
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Komisyonumuzda 21.11.2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki
Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Devlet Personel
Başkanlığının bütçe ve kesin hesapları üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Kayıt dışı istihdamın; sosyal güvencenin olmaması, çalışma koşullarının elverişsizliği, iş sağlığı
ve güvenliğinin yeterli ölçüde sağlanamaması şeklinde özetlenebilecek son derece olumsuz durumları
içerdiği, ayrıca kayıt dışı istihdamın ülke ekonomisi üzerinde de olumsuz etkisinin olduğu, kayıt dışı
istihdamla mücadele edilmesi amacıyla iş yeri denetimlerinin çoğaltılması ve çeşitlendirilmesi
gerektiği,

- Çıraklık ve stajyerlere ilişkin olarak son dönemde yapılan yasal düzenlemelerin çocuk işçiliğini
teşvik eder niteliği sebebiyle gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması gerektiği,

- İşverenlerin, işçi ücretlerini düşürmek ya da az sayıda işçiyi daha fazla süre çalıştırmak suretiyle
kârlarını ve rekabet güçlerini artırma hedeflerinin işçiler açısından olumsuz sonuçları olduğu, bu
sebeple Bakanlığın işçi haklarını gözetecek önlemler alması gerektiği,

- Kalkınmanın sağlanması açısından kadın istihdamının büyük önem arz ettiği, bu nedenle sosyal
devletin önemli göstergelerinden biri olan kadın istihdam oranının artırılması için kadın istihdamını
teşvik edici politikaların yürütülmesi gerektiği,

- Mesleki eğitim kapsamında yapılan faaliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde
düzenlenebilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığının
ortak bir çalışma yapması gerektiği, böylece eğitime ihtiyaç bulunan alanların belirlenmesinin
kolaylaşacağı ve doğru bir eğitim planlamasının yapılabileceği, bununla birlikte ara eleman açığı
olan alanlarda üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek suretiyle ara eleman yetiştirilmesi gerektiği,

- İşçi haklarının korunması açısından sendikal hakların büyük önem arz ettiği, bu nedenle
sendikal hakların tanınması ve etkin bir şekilde kullanılması amacıyla gerekli demokratik ortamın
oluşturulması gerektiği, ancak son yıllarda sendikalı işçi sayısında bir azalmanın olduğu, bu duruma
işçi haklarının koruyucusu durumunda olan Bakanlık tarafından dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin
alınması gerektiği,

- Aynı iş yerinde benzer işi yapıyor olmakla birlikte farklı mali ve sosyal haklara sahip olan
çalışanlar arasında iş barışının tesis edilmesinin güç olduğu, bu anlamda unvan ve görev tanımlarının
belirlenmesi suretiyle mali ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesi gerektiği,

- İş gücü piyasasında etkinliğin esnek piyasa koşulları çerçevesinde sağlanabileceği, bu
doğrultuda esnek piyasa koşulunun araçlarından biri olan kıdem tazminatı uygulamasının
etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiği, ayrıca sosyal adalet ve iş güvencesi açısından önemli
bir konu olan kıdem tazminatı uygulamasında iş güvenliği ile piyasanın esnekliği arasında bir
dengenin sağlanmasının şart olduğu,

- Ülkemizin uzun yıllardır önemli sorunlarından biri olan işsizlikle mücadele edilmesi noktasında
çeşitli politikaların hayata geçirildiği, ancak söz konusu politikaların işsizliği azaltmada yetersiz
kaldığı, bu nedenle istihdam piyasasının tüm yönleriyle araştırılması suretiyle elde edilen veriler
çerçevesinde etkin işleyen uzun vadeli bir istihdam politikasının oluşturulmasına ihtiyaç bulunduğu,
aksi halde palyatif çözümler üreten istihdam politikaları ile iş gücü piyasasının canlandırılamayacağı,
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- İş gücü piyasasının iş gücü arzı ve talebinden oluştuğu, eğitimli iş gücü ve nüfus artışı iş gücü
arzını etkilerken, büyüme hızının iş gücü talebini etkilediği, bu anlamda sağlıklı işleyen bir iş gücü
piyasasının oluşturulabilmesi için söz konusu arz ve talep unsurlarının kontrol edilmesi gerektiği,

- İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin gelirlerin işsizlik sigortası primlerinden elde edildiği,
dolayısıyla işçi gelirlerinden aktarılan paylardan oluşan söz konusu Fonun işçiler lehine kullanılması
gerektiği, aksi kullanımların Fonun kuruluş amacıyla uyuşmayacağı,

- Türkiye’de meslek hastalıklarıyla ilgili rapor verme yetkisi olan üç adet hastane bulunduğu, bu
sayının meslek hastalarının sayısına oranla az olduğu, ayrıca meslek hastalıkları kapsamına alınmayan
ve bu nedenle tedbir alınmayan meslek hastalıkları nedeniyle işçilerin mağdur edildiği,

- SSK bütçesinin 2000-2007 yılları arasında 43 milyar TL açık verdiği, 2000 yılında 3,2 milyar TL
olan bütçeden yapılan sosyal güvenlik transferlerinin 2011 yılında 52 milyar TL’ye ulaştığı,
uygulanmakta olan sosyal güvenlik politikalarının bütçe üzerindeki yükün artmasına neden olduğu,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;

- 2002 ve 2007 yılları arasında SSK bütçesinde meydana gelen açığın geçmiş dönemlerdeki
sosyal güvenlik uygulamalarının bir neticesi olduğu, yapılan düzenlemeler sonucu sosyal güvenlik
sisteminin mali yapısının güçlendirildiği ve prim gelirlerinin prim giderlerini karşılama oranının
arttığı,

- İş garantili meslek edindirme programları kapsamında 2012 yılının ilk on aylık döneminin
sonunda işverenlerce İŞKUR’a iletilen 345 bin açık iş pozisyonunun bulunduğu, ancak bu
pozisyonlara işsiz vatandaşlardan yeterli talebin gelmediği, bununla birlikte iş gücü piyasasına ilişkin
sorunların belirlendiği, bu sorunların çözümüne ilişkin çalışmaların yapıldığı,

- Son yıllarda sözleşmeli personel statüsünde çalışan 200 bin kişiye kadro verildiği, ayrıca yerel
yönetimlerde çalışanların da bu kapsama dâhil edilmesi yönünde bir çalışmanın var olduğu ve bu
kapsamda 156 bin sözleşmeli personele kadro verilmesinin planlandığı,

- İstihdam garantili kurslara yönelik olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İŞKUR arasında ortak
bir çalışmanın yapıldığı, bu kapsamda 355 meslek standardının belirlendiği ve belirlenen bu
standartlar çerçevesinde sınavların yapılacağı, ayrıca buralarda verilen sertifikaların uluslararası
geçerliliğe sahip olacağı,

- Meslek hastalıklarıyla ilgili 129 hastaneye teşhis yapma imkânının verildiği, ayrıca iş sağlığı
ve güvenliği konusunda çok önemli düzenlemeler getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun
yasalaşması suretiyle iş kazalarının ve ölümlerinin azaltılmasının planlandığı,

- İş gücü piyasasında esnekliğin ve iş güvenliğinin sağlanmasının temel aracı olan kıdem
tazminatı uygulamasının yeterli düzeyde yaygınlaştırılamadığı, kıdem tazminatı uygulamasının
yaygınlaştırılması amacıyla işveren primlerine ilişkin yükümlülüklerin azaltılmasına yönelik bir
formülün tartışıldığı,

- Türk Eğitim-Sen 2010 yılında 155 bin üyeye sahipken 2011 yılında bu sayının 179 bine çıktığı,
Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen’in 2010 yılında 148 bin olan üye sayısının, 2011 yılında 195 bin
üyeye ulaştığı, bu veriler dikkate alındığında kamu görevlileri arasında yüzde 68’lik bir sendikalaşma
oranının var olduğunun görüleceği, yapılan düzenlemeler sonucunda sendikalı kamu çalışanı
sayısında bir artışın yaşandığı,
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- Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyetlerinden memnuniyetin yüzde 80’lere ulaştığı, yapılan
reformların tüm dünya tarafından ilgi ile takip edilerek örnek alındığı,

- Son 4 yılda 4 milyon kişinin istihdam edildiği, bu durumun tüm dünyada takdir topladığı, 2012
yılı Ağustos ayında yüzde 8,8 olarak gerçekleşen işsizlik oranının daha düşük olmasının arzu edildiği,
bu kapsamda işsizlik sorununa kalıcı çözüm sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
akademisyenler, işçi-işveren konfederasyonları, özel sektör temsilcileri, meslek örgütleri ve sivil
toplum kuruluşlarının katılım ve destekleriyle hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi Planının büyük
öneme sahip olduğu,

- İşsizlikle mücadelenin yanı sıra pasif istihdam programlarının yürütülmesinden de sorumlu
bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işsizlik sigortası ödemelerinin başlatıldığı,
bu kapsamda 2002 yılı Mart ayından 2012 yılı Ekim ayı sonuna kadar 5 milyar 329 milyon TL
ödemenin yapıldığı ve 2 milyon 718 bin 477 kişinin söz konusu ödemeden faydalandığı, hali hazırda
İşsizlik Sigortası Fonunun toplam varlığının 59 milyar 677 milyon TL olduğu,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 21.11.2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünün bütçe ve kesin hesapları ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Özel Çevre
Koruma Kurumu Başkanlığının kesin hesapları üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Hızla artan nüfus, sağlıksız kentleşme ve plansız sanayileşmenin çevre kirliliğini hızlandıran
temel etkenler olduğu, çevrenin tahribiyle bugünkü ve gelecekte nesillerin sağlığının ve hayatının
tehlikeye atıldığı, çevrenin sadece insanı değil, tabiattaki bütün canlıları ilgilendiren bir konu olması
nedeniyle Bakanlığın çevrenin korunması konusunda daha etkin bir rol oynaması gerektiği,

- Çevre duyarlılığı hususunda toplumun yeterince bilinçlendirilemediği, bu kapsamda kamu
spotlarıyla kamuoyunun çevreye duyarlılığının arttırılabileceği, okullarda çevre duyarlılığını arttırıcı
dersler verilerek çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren toplum fertlerine aşılanması gerektiği,

- Türkiye’nin 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine, 2009
yılında ise sözleşmenin uygulama aracı olan Kyoto Protokolü’ne taraf olduğu, sözleşme uyarınca
Türkiye’nin yükümlülüğünün, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile uyumlu ulusal politikalar geliştirmek olduğu, ancak Türkiye’nin
protokolün şartlarını tam olarak yerine getirmediği, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda küresel
ısınmayı tetikleyen her türlü girişim karşısında daha kararlı tutum alması gerektiği, bu kapsamda
çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetler üzerinden ilave vergi alınmasının caydırıcı bir yöntem
olabileceği,

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki faaliyetler arasında şehirleşmenin daha fazla ön
plana çıkan bir alan olması nedeniyle Bakanlığın çevreye ilişkin faaliyetlerinin şehirleşmeye yönelik
faaliyetlerin gölgesinde kaldığı, bu durumun düzeltilebilmesi için Bakanlık bünyesinde şehircilik ve
çevre konularının iki ayrı müsteşarlık eliyle yürütülmesi gerektiği,

- Türkiye’de katı atıklar konusunda toplum genelinde yeterli bir bilincin henüz oluşturulamadığı,
kontrolsüz bir biçimde çevreye atılan çöplerin toprağı ve yeraltı sularını kirleterek toplumun genel
sağlığını tehdit ettiği, bu kapsamda Türkiye’nin bir geri dönüşüm stratejisi belirlemesi ve ivedilikle
bunu hayata geçirmesi gerektiği,
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- Türkiye’nin dış ticaret dengesinde enerji ithalatının payı göz önünde bulundurulduğunda,
günlük hayatın her alanında enerjiyi tasarruflu kullanma konusunda tedbirlerin alınması, bu kapsamda
binalarda enerji verimliliğini artırabilmek için tüm yurtta bina yalıtımlarının hızla tamamlanması ve
bu sayede konut kaynaklı enerji israfının önüne geçilmesi gerektiği,

- Ülkemizde konutların büyük bir kısmının mühendislik hizmetinden yoksun bir şekilde
yapıldığı, bu nedenle pek çok binanın deprem, sel gibi doğal afetlere karşı dayanıksız durumda
olduğu,

- Bakanlık tarafından yürütülen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin olumlu karşılandığı ancak
kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütülürken sağlıklı bir denetim mekanizmasının oluşturularak haksız
kazanç ve rant oluşumuna fırsat verilmemesi gerektiği,

- TOKİ tarafından gerek kentsel dönüşüm kapsamında gerekse diğer amaçlarla yapılacak
binaların şehirlerin tarihi ve mimari dokusuna uyumlu olacak şekilde yerel yönetimlerin ve ilgili sivil
toplum kuruluşlarının görüşü alınarak şekillendirilmesi gerektiği,

- Son on yılda TOKİ’nin faaliyetleri sonucunda şehirleşme konusunda önemli çalışmaların
gerçekleştirildiği, bu sayede Türkiye’de konut yetersizliği sorununun önemli ölçüde çözüldüğü,

- TOKİ faaliyetlerinin bir sosyal politika aracı olarak değerlendirildiğinde olumlu karşılandığı,
ancak yapılan konutların sosyal iletişimi daralttığı, mahalle kültürü ve komşuluk ilişkilerini azalttığı,
bu eksikliğin giderilmesi için konut projelerinde sosyolog ve sosyal bilimcilerin fikrinin alınarak
sosyal bağları güçlendirici mekânsal planlamalarla projeler üretilmesi gerektiği,

- Şehirlerin genel görüntüsü düşünüldüğünde büyük meydan ve yeşil alan eksikliğinin hemen
göze çarptığı, şehirlerin büyük meydanlara ve yeşil alanlara kavuşturulması konusunda Bakanlığın
gereken tedbirleri alması gerektiği,

- İstanbul’un sahip olduğu ekonomik potansiyel bakımından Türkiye’de diğer şehirlerden
ayrıldığı, şehre yaklaşık iki saat mesafede Karadeniz kıyısında bir teknoloji ve ticaret merkezi
kurularak İstanbul’a gelecek tüm ticari ürünlerin buradan tüm yurda dağıtılmasının sağlanmasıyla
şehrin trafik yoğunluğunun bir ölçüde azaltılabileceği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;

- Türkiye’nin 2009 yılında Kyoto Protokolü’ne taraf olmasıyla birlikte Bakanlık bünyesinde
“İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu”nun oluşturulduğu, iklim değişikliği ile mücadelede kısa,
orta ve uzun vadeli hedefleri içeren ve 2011 yılında uygulamaya konulan İklim Değişikliği Ulusal
Eylem Planı çerçevesinde 2023 yılına kadar 541 eylem planının hayata geçirilmesinin amaçlandığı,

- Çevre yönetimi ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda su ve toprak kaynaklarının muhafaza
edilmesine büyük önem verildiği, su kaynaklarının mevcut su kalitesinin korunmasına yönelik
ilkelerinin belirlendiği, Bakanlık olarak su arıtma tesislerini yaygınlaştırmak amacıyla havza bazında
kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasının oluşturulduğu, bu kapsamda öncelikli olarak belirlenen
havzalarda pek çok projenin uygulamaya konulduğu, ayrıca belediyelere bu konuda mali ve teknik
destek verildiği,
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- Sanayi kaynaklı su, toprak, gürültü ve hava kirliliğini entegre bir yaklaşımla kaynağında
önlemek ve kontrol etmek amacıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulanan entegre kirlilik önleme
ve kontrol kavramına uygun olarak bir “Entegre Kirlilik Önleme Birimi” oluşturulduğu, bu kapsamda
sanayi kaynaklı kirliliği önlemeye yönelik çalışmalar arasında, Hollanda Hükümeti ile birlikte
yürütülen “Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Projesi” ve 2013-2015 yılları arasında yürütülecek
olan “Büyük Yakma Tesisleri Direktifinin Uyumlulaştırılması ile Hava Kalitesinin İyileştirilmesi
Projesi” adlı AB projeleri bulunduğu,

- Çevre denetimlerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla
gerekli araç, donanım, cihaz vb. alımına ve söz konusu araçlarla denetime katılacak personele verilen
hizmet içi eğitimlere devam edileceği,

- Bakanlık tarafından alınan tedbirlerle hava kirliliğinin belirgin bir şekilde azaltıldığı, hava
kalitesinin sağlıklı şekilde izlenebilmesi için sekiz adet bölgesel temiz hava merkezi kurulmasının
hedeflendiği, bu amaçla ilk olarak “Marmara Temiz Hava Merkezi”nin kurulduğu,

- Bakanlık tarafından Türkiye’de çağdaş bir kent yapılanmasının oluşturulması hedefi
çerçevesinde kentsel dönüşüm yapılacak bölgelere vatandaşlardan gelen talepler çerçevesinde projeler
hazırlandığı, kentsel dönüşüm uygulamalarından haksız kazanç ve rant sağlanmasının engellenmesine
yönelik olarak kentsel dönüşüm kapsamındaki proje ve uygulamaların denetimine azami özen
gösterildiği,

- Kentsel dönüşümde temel hedefin yalnızca mekân kalitesinin artırılması olmadığı, aynı
zamanda afet risklerinin en az seviyeye indirilmesi, sürdürülebilir, güvenli, sağlıklı, yaşanabilir marka
kentlerin oluşturulmasının da temel hedefler arasında yer aldığı,

- Kentsel dönüşüm gerçekleştirilirken sosyal iletişimin gelişmesine katkı sağlayacak mekânsal
planlamaların yapıldığı, marka kentler konsepti çerçevesinde kentlerde kültürel ve sanatsal alanların
artırılması konusuna önem verildiği,

- Marka kentler oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında “Ataşehir Finans Merkezi
Projesi”nin büyük önem taşıdığı, bu bölgenin 2023 yılında dünyadaki en önemli on finans merkezi
içinde yer almasının hedeflendiği, İstanbul’un bölgesel ve küresel bir finans merkezi olması için
atılan adımlardan bir diğeri olan “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi”ne ilişkin planlama
çalışmalarının tamamlandığı ve altyapı çalışmalarına başlandığı,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 22.11.2012 tarihinde Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu,
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığının bütçeleri ve kesin hesapları, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütçeleri ile
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının kesin hesabı üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Kalkınma kavramının bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerektiği, kalkınma projelerinin
oluşturulmasında yalnızca teknik çalışmalara ağırlık verilmesinin projenin amacına ulaşması
açısından yeterli olmadığı, söz konusu projelerin çıktılarından tüm toplumun faydalanacağı göz
önünde bulundurulduğunda projelerin insan odaklı bir çerçevede sosyal unsurların da dikkate alınarak
şekillendirilmesinin daha faydalı olacağı,
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- Kalkınma ajanslarının çalışmalarının yalnızca kendi bölgeleri ile sınırlı olması nedeniyle diğer
bölgelerdeki ajanslarla koordinasyonun sağlanmasında güçlükler yaşandığı, bu sorunun ortadan
kaldırılması amacıyla ajanslar arasında bilgi alışverişinde bulunulmasını sağlayacak periyodik
toplantılar düzenlenmesi gerektiği,

- Ülkemizde bölgeler arası farklılıkların ciddi boyutlara ulaştığı, söz konusu dengesizliklerin

giderilmesinde kamu gelir ve gider politikalarının büyük önem arz ettiği, on bir ilden toplanan vergi

gelirlerinin diğer yetmiş ilin kamu harcamalarını karşılayacak durumda olduğu ve bu dengesizliğin

kayıt dışı ekonomiden kaynaklandığı, kalkınma politikalarının işlerliği açısından kayıt dışı

ekonominin azaltılarak bu farklılıkların ortadan kaldırılması gerektiği,

- Kamu maliyesinin önemli amaçlarından biri olan kaynakların tahsisinde etkinliğin

sağlanmasının Kalkınma Bakanlığının oluşturduğu kalkınma stratejileri doğrultusunda yürütüldüğü,

söz konusu stratejilere rağmen ülke potansiyelinin yanlış politikalar sebebiyle hala hedeflenen

noktaya ulaşamadığı, 2011 yılı Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksi sıralamasında kişi

başına gelir açısından 67’nci sırada bulunan Türkiye’nin, bu endekse eğitim ve sağlık göstergeleri de

eklendiğinde 92’nci sıraya gerilediği, dünyanın en büyük 17’nci ve Avrupa’nın en büyük 6’ncı

ekonomisi olan Türkiye’nin eğitim ve sağlık harcamalarının GSYH’ye oranına bakıldığında OECD

ülkeleri arasında son sıralarda yer aldığı, bu sıralama göz önünde bulundurulduğunda kalkınmanın

yalnızca ekonomik büyüme ile sağlanamayacağının anlaşılacağı,

- Sürdürülebilir bir büyümenin ana unsurunun yatırım harcamaları olduğu, yatırımların ise

tasarruflarla finanse edilmesi gerektiği, ancak ülkemizde yurt içi tasarruf oranında ciddi sıkıntılar

yaşandığı,

- Ülke kalkınması için üretim, istihdam, gelir artışı, teknoloji ve sermaye birikimi gibi unsurlar

üzerinde çok yönlü pozitif etkilere sahip olan sabit sermaye yatırımlarının artırılmasının büyük önem

arz ettiği, Kalkınma Bakanlığı verilerine göre 2012 yılında toplam sabit sermaye yatırımlarının yurt

içi hâsıla içindeki payının yaklaşık yüzde 22 olduğu,

- Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Programın öneminin yalnızca bütçe sürecini

başlatan unsur olmasıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda kalkınma planları, stratejik planlar ve genel

ekonomik koşullar doğrultusunda makro politikaları, hedefleri ve gösterge niteliğindeki temel

ekonomik büyüklükleri içerdiği, Programın kamuya olduğu kadar özel sektöre de yol gösterici bir

mahiyet taşıdığı, ancak genellikle 5018 sayılı Kanunda öngörülen yayımlanma takvimine

uyulmamasının Programa gereken önemin verilmediğini gösterdiği,

- İstatistiklerin kamuya sunulması hususunda birden fazla kurumun farklı zamanlarda veri

sunmasının karışıklıklara neden olduğu, farklı kurumlarca hazırlanan benzer verilerin bulunduğu,

dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumunun istatistik sunumunu tek elden yürütmesi gerektiği,

– 161 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 361)

özlem



- Ülkemizin doğu bölgelerinin kalkınmada öncelikli alanlar olarak belirlenmesine ve buralara
ayrıcalıklı teşvikler verilmesine rağmen bu bölgelerin ticaret hacminde olumlu bir gelişme
sağlanamadığı, bu durumun temel nedeninin finans kuruluşları ve bankalar tarafından bu bölgelerde
terör olayları nedeniyle riskin yüksek olduğu gerekçe gösterilerek yerli yatırımcılara uygun kredilerin
sunulmaması olduğu,

- Yeni teşvik sistemine göre stratejik yatırım yapanların bölgesine bakılmaksızın beşinci bölge
teşviklerinden yararlandırılmasının söz konusu yatırımların beşinci veya altıncı bölgede
gerçekleştirilmesinin önünde engel oluşturduğu, bu uygulamanın bölgeler arası gelişmişlik farkının
ortadan kaldırılması amacıyla çeliştiği,

- Büyüme öngörülerinde meydana gelen sapmalarda dünya ticaret hacmindeki sert düşüşlerin
etkili olduğunun görüldüğü, bu konjonktürde borç stoklarının millî gelire oranının aşağıya indirilmesi
ve bütçelerin daraltılmasını öngören sıkı maliye politikası yerine, kamunun ekonomiyi canlandıracak
harcamalar yaptığı büyüme odaklı bir maliye politikasının uygulanması gerektiği,

- Kalkınma düzeylerinin yüksek olması gerekçesiyle gelişmiş bölgelerde yeni projelere ağırlık
verilmediği, ancak gelişmiş bölgelerin de bölgesel kalkınmaya ihtiyacı olduğu, bu bölgelerdeki illerin
özellikle altyapı ve özel sektör yatırımlarının desteklenmemesi nedeniyle potansiyellerinin altında
katma değer ürettiği, ayrıca yeni teşvik sistemi kapsamında illerin yanı sıra ilçelerin de güçlü veya
zayıf yönlerinin teknik analizleri yapılarak bir sınıflandırmaya gidilmesi ve buralar için de farklı
teşvik uygulaması yapılması gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;

- Büyüme ve kalkınma stratejilerinin Dokuzuncu Kalkınma Planı çerçevesinde belirlendiği, bu
çerçevede kamunun mali disipline bağlı kaldığı, finans sektörünün düzenlendiği, girişimciliğin
desteklendiği, özel sektörün öncülüğünde üretimin ve rekabetin arttırıldığı dışa açık bir büyüme
modelinin sürdürüldüğü, ancak dünya ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmeler dikkate alındığında
önümüzdeki dönemde uygulanacak büyüme modelinin yeniden gözden geçirildiği, bu hususun yeni
kalkınma politikalarının şekillendirileceği 2014-2018 dönemini kapsayacak olan Onuncu Kalkınma
Planı hazırlık çalışmalarında dikkate alınacağı,

- Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının yalnızca ekonomik göstergelerdeki gelişmeler üzerine
kurulu olmadığı, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişmenin sağlanmasına yönelik çalışmalar da
yapıldığı, kalkınmanın hızlandırılması amacıyla Bakanlığın kalkınma politikalarının insan odaklı bir
çerçevede ve birbiriyle koordinasyon içinde bütüncül bir bakış açısıyla sürdürüldüğü,

- Türkiye’nin dünya ekonomisi içinde daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasının yanı sıra,
kalkınmanın çıktılarını toplumun geniş kesimlerine yayarak sosyal göstergelerin iyileştirmeye
çalışıldığı, OECD ülkelerinde 1975-2008 döneminde gelir eşitsizliği oranının (Gini katsayısı)
ortalama olarak 0,299'dan 0,315'e yükseldiği, Türkiye'de ise aynı dönemde 0,50’den 0,39 seviyelerine
düştüğü,
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- Son on yılda ekonominin, küresel krizin olumsuz etkilerine rağmen yılda ortalama yüzde 5,34
büyürken, gelir dağılımında da ciddi düzeyde iyileşmenin sağlandığı, 2002-2011 döneminde en fazla
gelir sahibi yüzde 20'nin toplam gelirden aldığı payın yüzde 50,1’den yüzde 45,2’ye gerilediği, tüm
diğer gelir gruplarının payında ise artış gerçekleştiği,

- Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan Küresel Rekabet Endeksine göre, ülkemizin
144 ülke arasında 56’ncı sıradan 43’üncü sıraya yükseldiği,

- Küresel krizin yoğun olarak yaşandığı 2009 yılı sonrasında Türkiye ekonomisinin orta vadeli
bir perspektifle, zamanında ve kararlı bir biçimde uygulanan maliye, para ve gelir politikalarıyla
2010 ve 2011 yıllarında yüksek bir büyüme performansı yakaladığı, bu iki yılda kaydedilen ortalama
yüzde 8,8 oranındaki büyümeyle Türkiye’nin dünyada krizden başarıyla çıkan sayılı ülkeler arasında
yer aldığı,

- Son bir yılda net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının giderek artması sonucunda iç
talep yavaşlamasının büyüme üzerindeki olumsuz etkisinin sınırlı kaldığı, yılın son çeyreğinde yurt
içi talepte öngörülen canlanmayla yılın tamamında GSYH büyümesinin yüzde 3,2 olarak
gerçekleşmesinin beklendiği,

- 2011 yılının aynı dönemine göre; tarım dışı işsizlik oranının 0,6 puan azalarak yüzde 11,3'e,
genç nüfusta işsizlik oranının ise 1,4 puan azalarak yüzde 17,2'ye gerilediği, istihdam olanaklarındaki
iyileşmenin devam etmesiyle 2012 yılının tamamında işsizlik oranının yüzde 9'a gerilemesinin
beklendiği,

- Türkiye İstatistik Kurumunun kamu için olduğu kadar özel sektör ve STK'ler için de stratejik
bir kurum olduğu, istatistiklerin sağlıklı şekilde sunulmasının demokratik bir ortamda halkın hesap
sorma hakkını kullanması açısından önemli olduğu, Kurumun istatistiki veri üretme bakımından
işlevsel olarak tamamen bağımsız çalıştığı, aynı zamanda hesaplama modellerinde bir değişiklik
yapıldığında bunun geçmiş yıllara da uygulandığı, böylelikle verilerin karşılaştırılabilir duruma
getirildiği,

- 2012 yılında 319 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilen toplam sabit sermaye
yatırımlarının 2013 yılında 358,2 milyar liraya, GSYH'ye oran olarak da yüzde 22,8'e ulaşmasının
beklendiği,

- Bölgesel kalkınma alanında geliştirilen programlarla bölgesel gelişmenin sağlanması
konusunda Devletin doğrudan müdahalelerinin devam ettiği, bu kapsamda KÖYDES, SUKAP,
SODES ve Cazibe Merkezleri Destekleme Programlarının uygulanmakta olduğu, ayrıca bölgeler
arasındaki sosyal etkileşimin artırılması amacıyla yeni bir proje olan Sosyal Etkileşim Programının
uygulamaya konulacağı,

- Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için teknolojinin büyük önem arz ettiği, düşük katma
değer yaratan emek yoğun sanayi yapısından çıkılarak Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verilmesi gerektiği,
bu çerçevede bilgi ve teknolojiyi katma değere dönüştürecek politikalara ihtiyaç duyulduğu, bilgi
tabanlı bir kalkınmaya geçmenin ancak nitelikli sermaye ve donanımlı insan gücü ile mümkün
olabileceği,
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- Son yıllarda özellikle küresel krizin etkisiyle Orta Vadeli Programın yayımlanma tarihinde
gecikme yaşandığı, ancak Programda ortaya konan hedeflerin daha gerçekçi olması, hem dış hem iç
piyasada ülkenin güvenilirliğinin artırılması amacıyla Programın siyasi ve teknik olarak
derinlemesine tartışılmasının çok zaman aldığı ve Programın gerçeklik ve tutarlılığına önem verildiği,
ayrıca 5018 sayılı Kanun ile öngörülen sürenin yalnızca yol gösterici ve kamunun iç işleyişini
düzenleyen bir süre olduğu,

- Yeni bölgesel kalkınma anlayışında bölge ayrımı yapılmaksızın sosyal amaçlar gözetilerek
rekabet gücünün artırılması suretiyle bölgelerin münferiden geliştirilmesinin amaçlandığı, dolayısıyla
görece geri kalmış bölgelere teşvik verilirken gelişmiş bölgelerin de rekabet güçlerinin artırılacağı,

- Kalkınma ajanslarının görevlerinin yalnızca mali destek sunma ile sınırlı olmadığı, aynı
zamanda yerel düzeyde projelerin hazırlanmasında, bölge ile ilgili stratejilerin üretilmesinde ve
bölgenin tanıtımının yapılmasında ajansların önemli görevler üstlendiği, bu doğrultuda 2013 yılının
“analiz yılı” olarak belirlendiği ve mali destek sunmak yerine ajansların kendi bölgelerinin
potansiyelleri üzerine teknik analiz yaptıkları bir yıl olacağı,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 22.11.2012 tarihinde Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun bütçe ve kesin hesapları üzerinde yapılan
görüşmelerde;

- Geçtiğimiz 10 yıl boyunca uygulanan politikalar nedeniyle Türkiye’nin potansiyel büyüme ve
kalkınma hızına ulaşamadığı, artık yapısal olarak daha zorlu bir sürece girildiği, zira orta gelir
tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya bulunulduğu,

- Türkiye’nin aşırı nüfusu, sınırlı doğal kaynakları ve modernizasyona kapalı sanayisine rağmen
kişi başına düşen milli gelirinin 10 bin dolar sınırını aştığı, fakat yüksek gelirli ülke tanımına
girebilmek için gerekli olan 12.276 doların üzerine çıkarmayı başaramadığı için orta gelir tuzağına
düşme riski taşıdığı, nitekim Dünya Bankası verilerine göre 1960 yılından itibaren orta gelirli 101
ülkeden yalnızca 13’ünün yüksek gelir düzeyine geçmeyi başarabildiği,

- Büyüme ve kalkınmada Türkiye’nin emsali olarak gösterilen ve orta gelir tuzağını aşabilen az
sayıdaki ülkeden biri olan Güney Kore’nin başarısındaki en önemli unsurun bilim ve teknolojideki
ilerlemeyi esas alan, yaratıcılığı teşvik eden eğitim sistemi olduğu, oysa Türkiye’nin milli gelire oran
olarak eğitime OECD ülkeleri ortalamasından daha az kaynak ayırdığı,

- Vergi sisteminin dolaylı vergilere dayandığı ve bu nedenle büyüme yavaşladığı zaman kamu
gelirlerinin düştüğü, büyümenin ithal girdilere bağımlı olması ve büyüme arttığı zaman dolaylı olarak
ithalatın ve cari açığın da arttığı kırılgan bir büyüme modeline sahip olunduğu,

- Başta 10. Kalkınma Planı olmak üzere hazırlanan bütün strateji ve politikaların orta gelir
tuzağını aşmayı hedeflemesi gerektiği, sağlıklı ve istikrarlı bir büyüme modelinin benimsenmesi ve
bu bağlamda büyümenin banka kredilerine dayalı iç tüketim yerine yüksek katma değerli ürünlerin
ihracatının artırılmasına dayalı olması gerektiği,
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- Küresel kredi derecelendirme kuruluşu Ficth Ratings’in Türkiye’nin kredi notunu yatırım
yapılabilir seviye olan BBB-’ye yükseltmesinin, küresel kriz nedeniyle likiditenin dünya genelinde
bol olduğu bir konjonktürde Türkiye’ye gelen sıcak para miktarını arttırarak TL’nin değerlenmesine
yol açacağı, bunun sonucunda da ihracatın azalması ve ithalatın artması nedeniyle cari açığın tekrar
artış trendine girmesinin olası olduğu,

- Geçtiğimiz yıl Sayıştayın Hazinenin bazı hesaplarına uygunluk vermediği, bu hesaplarda
gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiği,

- Türkiye’de yaşanan 2001 krizinden sonra makroekonomik yapı tasarlanırken kurun esnek
hareket etmesinin beklendiği, fakat ilerleyen yıllarda küresel likiditenin bol olması nedeniyle
ekonomiye yüksek miktarda sıcak para girişi ve sermaye akışının kuru baskıladığı, bu nedenle kur
rejiminde değişiklik yapmanın şart olduğu,

- Borç konusunda değerlendirmeler yapılırken genellikle kamu borcunun milli gelire oranının
düştüğüne vurgu yapıldığı, fakat kamunun yanında özel sektör ve hane halkı borçlarına da dikkat
edilerek bunların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, çünkü kamunun borç seviyesi düşerken
özel sektörün ve hane halkının borçlarının arttığı, mahalli idareler tarafından kullanılan ve hazine
garantisi verilen kredilerin de kamu borç stoklarına eklenmesi gerektiği ve belediyelerin bu kredileri
nerelere harcadığının denetlenmesinin uygun olacağı,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;

- Uygulanan ekonomik programın en önemli ayaklarından birisinin mali disiplin olduğu, dünya
genelinde yaşanmakta olan kriz ortamında ekonomik sorun yaşayan ülkelerin en büyük probleminin
yüksek borç stokları ve yüksek bütçe açıkları olduğundan mali disiplin konusunda her zaman tedbirli
olmakta fayda bulunduğu,

- Mali disiplinin kamu kesimi tasarruf oranının yüksek tutulmasında kullanılan en önemli
enstrüman olduğu, cari açıkla mücadele için kamunun tasarruf yaparak özel kesimdeki yetersiz
tasarruf miktarına katkı sağladığı, milli gelire oran olarak 2012 yılı sonunda yüzde 36 seviyesinde
olması beklenen kamu borç stokunun diğer gelişmekte olan ülkelerin ortalamasından yüksek olduğu,
fakat Orta Vadeli Programda 2015 yılında bu oranın yüzde 31’e inmesinin hedeflendiği,

- Sayıştayın 2010 yılı hesap döneminde uygunluk vermediği Hazine İç Ödemeler Muhasebe
Biriminin 132 ve 232 numaralı kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabıyla, 137 numaralı
takipteki kurumların takipteki alacakları hesabına alınan tedbirler sonucunda 2011 yılı için uygunluk
verildiği, 2011 hesap dönemi için Hazine’nin 2011 sonu itibariyle uygunluk verilmeyen hiçbir
hesabının kalmadığı, bununla birlikte Sayıştayın önerilerinin her zaman dikkate alındığı ve bu öneriler
doğrultusunda uygulamaları iyileştirme çabası içinde olunduğu,

- Hazinenin garanti verdiği borçların tümünün yaklaşık olarak 8,5 milyar dolar olduğu, 2002
yılında hazine garantili borçlardan ödeme günü gelenlerin yüzde 56’sının Hazine tarafından ödendiği,
2012 yılında ise bu oranın yüzde 6’ya indiği, bu gelişmede borcu üstlenirken çok dikkatli ve titiz
davranarak borcun ilgili kurum tarafından ödenebileceğinden emin olmadıkça garanti verilmemesinin
en büyük etken olduğu,
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- Hâlihazırda Hazinenin kredilerin yerinde kullanılıp kullanılmadığı konusunda Belediyeleri
denetlemesinin söz konusu olmadığı, yerinden yönetim anlayışına uygun olarak belediyelerin
hizmetlerinin vatandaşlar tarafından değerlendirilmesi gerektiği düşüncesinin kamuoyunda hâkim
olduğu, bununla birlikte bu konudaki tartışmaların halen devam ettiği,

- Cari açığın yükselmesinin ve büyüme düştüğü halde cari açıkta aynı derecede azalış
olmamasının arkasındaki nedenin enerji fiyatlarında saklı olduğu, 2002 yılında petrolün varili 20
dolar iken bu yıl ortalama olarak 110 dolara ulaştığı, petrol fiyatları değişmemiş olsaydı cari açık
sorunun ortaya çıkmayacağı,

hususları ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda 26.11.2012 tarihinde Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu
İhale Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçe ve kesin hesapları ile Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun bütçesi üzerinde yapılan
görüşmelerde;

- Türkiye’nin vergi gelirlerinin yapısına bakıldığında gelişmiş ülkelerin aksine dolaylı
vergilerinin payının oldukça yüksek olduğu, bu durumun adil gelir dağılımının sağlanmasına engel
olduğu, Anayasa’da da hüküm altına alınan ödeme gücü ilkesine uygun olarak vergilendirmede
adaleti sağlayan ve verginin tabana yayılmasını temin eden kapsamlı bir vergi reformunun bir an
önce hayata geçirilmesi gerektiği,

- Kayıt dışı ekonominin kamu finansmanı başta olmak üzere mali, ekonomik, siyasi ve sosyal
alanda olumsuz etkilere yol açtığı, kayıt dışı ekonominin rekabeti bozucu etkileri nedeniyle bazı
firmaların piyasadan çekilmek zorunda kaldığı, özellikle gelir vergisinde kayıtlı mükellef sayısının
düşük kaldığı ve bazı meslek gruplarının beyan ettiği gelirlerin gerçeği yansıtmadığı, kayıt dışı
ekonomi ile mücadele edilirken idari cezaların yanı sıra vatandaşın bilinçlendirilmesini öngören
düzenlemelerin de hayata geçirilmesi gerektiği,

- Kamu ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda
son on yıl içerisinde yirmiden fazla değişiklik yapıldığı, mevcut haliyle Kanunun “istisnalar”
maddesinde yapılan değişiklikler nedeniyle birçok kamu kurumunun Kanundan istisna tutulduğu,
bu durumun kamu ihale sisteminin düzensiz bir yapı arz etmesine sebep olduğu, genel itibarıyla
büyük meblağları içeren kamu ihalelerinin Kamu İhale Kurumunun denetimine tabi olacak şekilde
4734 sayılı Kanunda yer verilen usullere tabi olarak yapılması gerektiği,

- Hükümet tarafından ortaya konulan özelleştirme hedeflerinde son yıllarda ciddi sapmalar
yaşandığı, 2013 yılı için 12,6 milyar TL olarak belirlenen özelleştirme gelir hedefinin, küresel
ekonomik krizin devam eden etkileri de göz önüne alındığında gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu,
diğer taraftan özelleştirmelerin kamunun finansman aracı olarak görülmemesi gerektiği, özelleştirme
gelirlerinin özellikle yeni yatırım ve istihdam sağlayacak alanlara yönlendirilmesinin ülke
ekonomisinde katma değer üretimine olumlu etki yapacağı,
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- Kamu kurumlarında yaklaşık üç bin civarında hazine avukatının görevli olduğu, kamunun
menfaatlerini savunan ve oldukça kapsamlı davalarda görev alan bu kişilerin mali ve özlük haklarının
kamu kurumlarında sözleşmeli olarak istihdam edilen ve benzer işleri yürüten avukatlara göre geri
kaldığı, söz konusu kadroların özlük haklarında bir takım iyileştirilmeler yapılması gerektiği, diğer
taraftan 666 sayılı KHK’nın vergi dairelerinde çalışan personel arasında, özellikle vergi dairesi
müdürleri aleyhine ücret dengesizliğine yol açtığı, Bakanlıklar düzeyindeki ücret dengesinin
kadroların yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerektiği,

- Kamu idarelerinin dış denetimi TBMM adına yapmak ve sorumluların hesap ve işlemlerini
kesin hükme bağlamakla görevli olan Sayıştay’ın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu uyarınca 2011 yılı hesap ve işlemlerine yönelik “Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu,
Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ve Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunu” TBMM’ye
sunmadığı, mali yönetim sistemimizde hesap verebilirlik ve saydamlık ilkelerinin gerçekleştirilmesi
için 5018 sayılı Kanun ile getirilen sisteme tam olarak uyulmasına hassasiyet gösterilmesi gerektiği,

- 5018 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan iç denetim birimlerinin kurumsallaşamadığı, 246 kamu
idaresine toplam 730 iç denetçi atandığı, buna karşın son beş yılda toplam 563 denetim yapıldığı, bu
birimlerin işlevini tam olarak yerine getiremediği, bu çerçevede kamuda iç denetim sisteminin ve
mevzuat altyapısının oluşturulması sürecini yöneten İç Denetim Koordinasyon Kurulunun, 5018
sayılı Kanun tarafından kendisine verilen görev ve fonksiyonları yerine getirebilecek güçlü kurumsal
yapıya bir an önce kavuşturulması gerektiği,

- Maliye Bakanlığı’nın e-Devlet uygulamaları konusunda son derece başarılı olduğu, özellikle
Gelir İdaresi Başkanlığına ait internet sitesinin kullanıcı dostu bir yapıya sahip olduğu, bu alanda
gösterilen başarılara karşın Bakanlığın e-haciz uygulamalarında bazı aksaklıklar yaşandığı, bu
sistemde yaşanan aksaklıkların özel sektörde faaliyet gösteren mükellefleri zor durumda bıraktığı,
sistemin daha işler hale getirilmesi gerektiği, benzer şekilde Bakanlığın kasıtlı olarak sahte fatura
düzenleyen mükelleflerle, sehven sahte fatura düzenleyen kişileri ayıracak yapıya kavuşturulması
gerektiği, söz konusu mükelleflerin ceza yaptırımı konusunda ayrıma tabi tutulmasının da
hakkaniyete uygun olacağı,

- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumları bünyesinde yaklaşık 90 bin taşıt kullanıldığı,
bu sayının özellikle son yıllarda artış eğilimine girdiği, artan bu sayının yanı sıra kamunun taşıt temin
usulünde de bir standart olmadığı, bazı kurumların taşıtları doğrudan satın aldığı, diğer bazı
kurumların ise kiralama yoluyla taşıt edindiği, bütçe disiplini açısından kamu taşıtlarının edinim ve
kullanımını standarda kavuşturan yeni bir düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu,

- Kamu idarelerinin kesin hesaplarının incelenmesine gereken önemin verilemediği, kamu
idarelerinin kesin hesapları ve faaliyet raporlarının görüşülmesine yönelik bir usulün acilen
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belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu, 5018 sayılı Kanun ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile hazırlık
aşaması detaylı bir şekilde düzenlenen kesin hesap kanun tasarısının Parlamentoda etkin bir şekilde
görüşülebilmesi amacıyla TBMM İçtüzüğünde de düzenleme yapılması gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;

- Vergi sistemimizde dolaylı vergilerin payının yüksek olduğunun kabul edildiği, bu durumun
adil gelir dağılımına olumsuz etki yaptığı; Bakanlığın vergi sistemimizde etkinlik, basitlik, eşitlik ve
verimlilik ilkelerinin sağlanmasını öngören bir vergi reformu hazırlığında olduğu, bu kapsamda gelir
ve kurumlar vergisini tek bir kanunda birleştiren yeni “Gelir Vergisi Kanunu” çalışmalarının
tamamlanmak üzere olduğu, çalışmada vergi tabanını genişletmeye yönelik istisna ve muafiyetlerin
kapsamının daraltılmasının öngörüldüğü, yatırım, üretim ve istihdamı teşvik eden bir sistemin
oluşturulduğu, benzer şekilde Vergi Usul Kanununun da sadelik ve uygulanabilirlik ilkeleri
çerçevesinde revize edileceği,

- Hükümetin kayıt dışı ekonomiye karşı yaptığı kararlı mücadele neticesinde kayıt dışı işlemlerin
gayrisafi milli hasılaya oranının son on yılda yüzde 32’ lerden yüzde 27,2’ ye gerilediği, kayıt dışılıkla
mücadeleye ara vermeden devam edileceği, bu kapsamda Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi
Eylem Planının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğü ve çok önemli çalışmaların
yapıldığı,

- 2006 yılından itibaren kamu sektöründeki ücret sisteminin adil bir şekilde düzenlenmesine
yönelik başlatılan çalışmaların kamu ücret sisteminin birçok birincil ve ikincil mevzuata dayanması
sebebiyle yeterince hızlı bir şekilde tamamlanamadığı, ancak 2011 yılında kabul edilen 666 sayılı
KHK ile yapılan düzenlemelerle bu amacın büyük ölçüde gerçekleştirildiği, buna ek olarak anılan
KHK ile Maliye Bakanlığında görevli vergi dairesi müdür ve müdür yardımcılarının “uzlaşma
ücretlerinde” artış sağlandığı, kamu ücret sisteminde aksaklıkların büyük ölçüde giderildiği ve var
olan bazı adaletsizliklerin de giderilmeye çalışıldığı,

- Kamunun enerji, ulaştırma, haberleşme ve savunma sektörlerinde yaptığı alımların süreklilik
arz ettiği, 4734 sayılı Kanundan istisna edilen kamu kurumlarına bakıldığında, bu kurumların genel
olarak anılan sektörlerde faaliyet gösterdiğinin anlaşılacağı, AB direktiflerinde de bu sektörlerin
kapsam dışında tutulduğu, bununla birlikte Kamu İhale Kanunu’nun gözden geçirilerek AB
müktesebatına paralel, etkin ve şeffaf bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmaların yapıldığı,

- 2002 yılından itibaren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından kullanılan
taşıtların sayısında önemli bir artış olmadığı, bu sürede kamu taşıt sayısında gerçekleşen artışın ise
çoğunlukla emniyet ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan taşıtlardan kaynaklandığı,
kamu taşıt sistemimizde önceki dönemlerden gelen bazı yanlış uygulamaların var olduğu, bu
kapsamda yanlış uygulamaların giderilmesi ve kamu taşıtlarının ediniminde, kullanımında ve elden
çıkarılmasında kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını amaçlayan “Kamu Taşıt Kanunu”
çalışmalarına devam edildiği,
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- Özelleştirmenin kamu finansmanının bir aracı olarak görülmediği, aksine özelleştirme
politikalarına; ekonomik büyümeye, kamunun istihdam ve finansman yükünün azaltılmasına katkı
sağlayacak, orta ve uzun vadede yatırımları, istihdamı, rekabeti ve verimliliği artıracak bir politika
olarak bakıldığı, bu çerçevede Hükümetin özelleştirme hedeflerini titizlikle belirlediği, 2012 yılında
özelleştirme tahminlerindeki yaşanan sapmanın ise 12,8 milyar ABD doları değerindeki özelleştirme
ihalesinin iptal edilmesinden kaynaklandığı,

hususları ifade edilmiştir.

4. KURUM BÜTÇELERİ ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Komisyonumuzda, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının görüşmeleri sırasında
kabul edilen önergeler doğrultusunda, kurumların kendi bütçeleri içinde toplam 2.082.000 TL ödenek
aktarması yapılırken, toplam 57.990.000 TL tutarında yeni ödenek ilavesi yapılmıştır.

Komisyonumuzca yapılan ödenek aktarma ve ilaveleri kurumlar itibarıyla aşağıda yer
almaktadır.

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yürütülen yasama faaliyetleri kapsamında pek çok temsilcinin katılımıyla çeşitli toplantılar
organize eden Plan ve Bütçe Komisyonunun temsil, ağırlama ve organizasyon giderlerinin
karşılanması amacıyla Komisyonun uzmanlık ve idari destek hizmetlerini yürüten TBMM Bütçe
Başkanlığı bütçesinin altına (02.01.31.35-01.1.1.00-1-03.6) kodlu Temsil ve Tanıtma Giderleri tertibi
açılarak 200.000 TL tutarında ödenek eklenmiştir.

Milletvekillerinin haberleşme hizmetlerinin sorunsuz şekilde yürütülmesi amacıyla, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Haberleşme Yönetmeliği kapsamındaki hizmet alımlarının 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Başkanlık Divanınca
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesini ve hizmet bedellerinin TBMM’nin
ilgili tertiplerinden karşılanmasını teminen TBMM Bütçe Teklifine bağlı (E) cetvelinin “Diğer
Hususlar” bölümüne yeni bir üçüncü madde eklenmiştir.

TBMM’de hizmet sunumunun sorunsuz şekilde yürütülmesi amacıyla eğitim ve dinlenme tesisi,
misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin bakım, onarım, demirbaş,
telefon, su, elektrik, doğalgaz giderleri ile hizmet alım giderlerinin TBMM bütçesinin ilgili
tertiplerinden karşılanmasını teminen TBMM Bütçe Teklifine bağlı (E) cetvelinin “Diğer Hususlar”
bölümüne yeni bir dördüncü madde eklenmiştir.

B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının personel taşıma hizmeti 26.12.2005 tarihinde kurulan Gümrük
Çalışanları Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifinden karşılanmakta iken söz konusu Kooperatifin
tasfiye aşamasına girmesi nedeniyle, merkez ve taşra birimlerinde devam etmekte olan personel
taşıma hizmetinin sürekliliğinin sağlanabilmesi ve hizmet sunumunda problem yaşanmaması
amacıyla Bakanlık bütçesinin (31.01.00.04-01.3.9.00-1-03.5) tertibine 5.150.000 TL ve (31.01.00.61-
01.1.2.00-1-03.5) tertibine 2.640.000 TL olmak üzere toplam 7.790.000 TL ödenek eklenmiştir.
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C) Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinde sehven (29.00.00.02-08.1.0.00-2-01.1) şeklinde yazılan tertip
iptal edilerek, söz konusu tertipte yer alan 19.000 TL tutarındaki ödenek (29.00.00.02-08.1.0.00-1-01.1)
tertibine eklenmiştir.

D) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında 2013 yılı için istihdam edilmesi öngörülen 2200 adet
sözleşmeli personelin 100 tanesinin geçici personel olarak istihdam edilmesi amacıyla Kurumun
bütçesinin (32.75.00.61-01.3.2.00-1-01.2) tertibinden 1.726.000 TL ödenek düşülerek (32.75.00.61-
01.3.2.00-1-01.4) tertibine eklenmiş ve (32.75.00.61-01.3.2.00-1-02.2) tertibinden 337.000 TL
ödenek düşülerek (32.75.00.61-01.3.2.00-1-02.4) tertibine eklenmiştir.

E) Maliye Bakanlığı

Kamu idarelerinin 2013 yılında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Maliye
Bakanlığı bütçesinin (12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6) kodlu Yedek Ödenek tertibine 50.000.000 TL
yeni ödenek eklenmiştir.

5. BÜTÇE KANUNU TASARISININ MADDELERİ ÜZERİNDE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının;

1) Giderlere ilişkin 1 inci maddesi; birinci fıkrasının genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin
ödenek toplamına ilişkin (a) bendinde yer alan “396.647.014.350 Türk Lirası” ibaresinin Komisyon
görüşmeleri sırasında kabul edilen önergelerle yapılan ödenek artışı doğrultusunda “396.705.004.350
Türk Lirası olarak değiştirilmesi suretiyle,

2) 2 nci ve 3 üncü maddeleri; aynen,

3) Bağlı cetvellere ilişkin 4 üncü maddesi;

a) Bağlı (E) işaretli cetveli; yatırımların teşvik edilmesi ve yabancı sermaye girişinin artırılmasını
sağlamak üzere 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununa göre kurulan endüstri
bölgelerinin kuruluş aşamasını tamamlayarak bünyesindeki işletmelerin 2/3 oranında üretime
geçmelerine kadar olan süre içinde endüstri bölgeleri işletme müdürlüklerinin cari giderlerinin Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanması ve söz konusu harcamalara ilişkin usul ve
esasların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken
belirlenmesini teminen cetvelin sonuna yeni 80 inci sıranın eklenmesi suretiyle,

b) Bağlı (İ) işaretli cetveli; yükseköğretim kuramlarının öğretim üyesi ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer
alan ancak 29/6/2012 tarihli ve 6338 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatına taşınmayan hükmün 2013
yılında da uygulanmasına imkân sağlayacak bir hükmün, cetvelin “II. Kamu Görevlilerine İlişkin
Toplam Atama Sayısı Sınırları” bölümünün (a) sırasının “Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama
Sayısı Sınırı” başlıklı sütununun sonuna ilave edilmesi suretiyle,
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c) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin Taşıt Kanununa
göre 2013 yılında edinebilecekleri taşıtları gösterir (T) işaretli cetvelin;

- Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait kısmının; Danıştay Başkanlığı bölümüne hibe
yoluyla karşılanmak üzere (T02) binek otomobili cinsinden 2 adet taşıtın eklenmesi,

- Özel bütçeli idarelere ait kısmının; tamamı hibe yoluyla karşılanmak üzere Sinop Üniversitesi
bölümüne (T02) binek otomobil cinsinden 3 adet, (T05) minibüs (sürücü dâhil en fazla 15 kişilik)
cinsinden 1 adet; tamamı hibe yoluyla karşılanmak üzere Erciyes Üniversitesi bölümüne (T02) binek
otomobil cinsinden 2 adet, (T05) minibüs (sürücü dâhil en fazla 15 kişilik) cinsinden 2 adet; tamamı
hibe yoluyla karşılanmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümüne (T02) binek otomobil
cinsinden 5 adet, (T05) minibüs (sürücü dâhil en fazla 15 kişilik) cinsinden 1 adet, (T11b) otobüs
(sürücü dâhil en az 41 kişilik) cinsinden 1 adet; Celal Bayar Üniversitesi bölümüne, hibe yoluyla
karşılanmak üzere (T02) binek otomobil cinsinden 3 adet, (T05) minibüs (sürücü dâhil en fazla 15
kişilik) cinsinden 1 adet, (T15) ambulans (tıbbi donanımlı) 1 adet, (T11a) otobüs (sürücü dâhil en az
27 kişilik) cinsinden 3 adet; döner sermayeden karşılanmak üzere (T15) ambulans (tıbbi donanımlı)
1 adet taşıtın eklenmesi

- toplamda ise 26 adet taşıtın ilave edilmesi,

suretiyle,

4) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri; aynen,

kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
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I. BÜTÇE HAKKI 

Anayasa, siyasal iktidarın yapısını, işleyişini, siyasal kurumların statülerini, görev ve 
yetkilerini belirleyen, vatandaşların hak ve özgürlüklerini tespit eden ve bunların hukuki 
güvencelerini içeren bir “Toplum Sözleşmesi”dir. Kişilerin hak ve özgürlüklerinin güvence 
altına alınabilmesi için yasama ve yürütme organlarının yetkilerinin sınırlanması ihtiyacı 
sadece temel hak ve özgürlükler alanında değil, kamu harcamalarına ilişkin düzenlemeler 
alanında da gerekli olup, bu bağlamda çeşitli kurallar anayasalarda yer alır. Demokrasilerde 
kamu harcamalarının büyüklüğü ve kapsamı ile bu harcamaların yapılabilmesi için 
vatandaşlara getirilecek yükümlülüklere halk karar verir ki buna “Bütçe Hakkı” 
denilmektedir.  Halk sahip olduğu ve sahip olmak üzere yüzyıllarca mücadele ettiği “Bütçe 
Hakkı”nı seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır. 

Kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanım meşruiyeti, parlamentoların varlık 
sebebiyle özdeş tutulan ulusal egemenliğin bütçe hakkına dayanır.1 Çağdaş demokrasilerde 
Hükümetler politika önceliklerini amaç ve hedefler seti, kaynak-harcama yapısı, uygulama 
adımları ve benzeri açılardan ortaya koyarak Parlamentoya sunarlar ve Parlamentodan 
izin/onay isterler. İlgili dönemin sonunda Milletin Meclisince döneme ilişkin gerçekleşmeler 
ve yürütülen faaliyetler, bütçenin amaç ve hedeflerine ulaşma derecesi açısından 
değerlendirilir. Böylece, Hükümetin performansı; bütçenin amaç ve hedefleri ile 
gerçekleşmeler arasındaki açıklık ve meydana gelen sapmalar üzerinden müzakere edilir ve 
hesap verme sorumluluğu çerçevesinde Hükümetten hesap sorulur.  

Ülkemizde 1982 Anayasası’nın 87, 160, 161, 162, 163 ve 164. maddelerinde bütçe 

hakkı çeşitli yönleri ile hüküm altına alınmıştır. Bu anayasal normlar, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gibi kod düzenlemelerle somut 

ve uygulanabilir kılınır. Hatırlanacağı üzere, 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
                                                            
1 Günümüzde bütçe hakkı, dünya tarihinde demokrasi için vazgeçilmez bir kurum olarak çetin mücadelelerin 
ürünüdür. İngiltere’de Magna Carta (1215), Haklar Dilekçesi (1627), Haklar Yasası (1689), Fransa’da 1789 
htilali, 1791 ve 1793 Anayasaları yaklaşık sekiz yüzyıllık tarihin bilinen uğraklarıdır. Bütçe hakkı bu uzun 
tarihsel süreçte demokrasinin gelişmesi açısından anahtar role sahip olmuştur. Öncelikle vergi toplanması temsil 
yeteneği sınırlı çevrelerin iznine tabi tutulmuştur. Daha sonra harcamaların yapılması temsil yeteneği kısmen 
güçlenen zeminlerce izne tabi kılınmış ve nihayet gelir ve harcamaların birlikte bütçe olarak her yıl için izin ve 
onaya tabi tutulması ve gerçekleşmelerin denetimi suretiyle bütçe hakkı bugünkü çehresine kavuşmuştur. 19-20. 
yüzyılın ilk yarısında bütçe hakkı hem birçok bütçe ilkesinin (önceden izin ilkesi, yıllık olma ilkesi, bütçe birliği 
ilkesi, genellik ilkesi, gelir ve giderlerin gayri safiliği ilkesi) oluşması ve yerleşmesiyle güçlenmiş, hem de 
tedrici olarak diğer devletlerce de bütçe hakkı benimsenen evrensel bir değer haline gelmiştir. Her ülke, kendi 
tarihsel koşulları içinde bütçe hakkının kurumsallaşma sürecine farklı bir uyarlanma deneyimi yaşamıştır.  
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Kontrol Kanunu CHP’nin de desteğiyle yürürlüğe girmiştir. Bazı eksikliklerine karşın kamu 

mali yönetiminde önemli bir adım sayılabilecek olan bu Kanunla bütçenin hazırlanması, 

kanunlaşması, uygulanması ve denetimi aşamalarına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girmiştir.  

Bu çerçevede; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 26/9/2011 
tarihli ve 659 sayılı KHK’nın 17 nci maddesiyle yapılan değişikliğe kadar merkezi yönetim 
bütçe hazırlama süreci, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP) 
taslağının Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulu tarafından, OVP’de belirlenen 
önceliklerle uyumlu bir biçimde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Malî 
Plan (OVMP) taslağının ise Haziran ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu 
(YPK) tarafından kabul edilmesi gerekmekteydi. AKP Hükümeti, 2006’dan 2011 yılına kadar 
her yıl OVP ve OVMP’yi gecikmeli olarak yayımlamıştır. 

 

TABLO: OVP VE OVMP’NİN YAYIMLANMA TARİHLERİ 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

OVP 13.06.2006 21.06.2007 28.06.2008 16.09.2009 10.10.2010 13.10.2011 

OVMP 15.07.2006 21.06.2007 08.07.2008 18.09.2009 10.10.2010 13.10.2011 

 

Öte yandan, OVP ve OVMP’nin yayımlanmasındaki gecikmelerin de etkisiyle, 
26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı KHK’nın 17 nci maddesiyle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu değiştirilmiş ve Orta Vadeli Programın (OVP) Mayıs ayının sonu yerine 
en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kabul edilmesi, orta vadeli malî planın da en 
geç Eylül  ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmesi hükme 
bağlanmıştır. Bununla birlikte, 2006-2011 döneminde OVP ve OVMP’nin yayımlanmasında 
ortaya çıkan gecikme yasa değişikliğine rağmen bu yıl da tekrarlanmıştır.  

 

TABLO: OVP VE OVMP’NİN 2012 YILI YAYIMLANMA TAKVİMİ 

 2012 

OVP 9.10.2102 

OVMP 9.10.2012 
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Öte yandan, AKP hükümeti geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin (ve dolayısıyla milletin) bütçe hakkını zayıflatan ve içeriksizleştiren 

uygulamalarına devam etmiştir.  

► Bütçe hakkının kullanımını zayıflatan önemli bir sorun 9 yıldır performans esaslı 

bütçeleme sisteminin gereklerinin yerine getirilmemesidir. Bilindiği gibi, bu sistemde sonuç 

veya çıktılar ile girdileri birlikte değerlendirmenin yanı sıra ödenekleri etkinlik, verimlilik ve 

ekonomiklik ölçütleri açısından analiz edebilmek amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, kamu 

idarelerince sunulan performans programları ve faaliyet raporlarının içerdiği eksikliklerin 

yanında Sayıştay’ın dış denetim (özellikle performans denetimi sonuçlarını içeren) 

raporları da olmadığı için sistem bir türlü işlerlik kazanamamaktadır.   

Kamu idarelerinin açıkladıkları raporlara ve yayınladıkları verilere güven 

duyulabilmesi için de TBMM adına denetim görevi yapan Sayıştay ise bu raporları 

hazırlaması ve göndermesi gerekmektedir. Çünkü hükümete bağlı idarelerce yayımlanan 

veriler, siyasi ve yanıltıcı olabilir, hatalı olabilir. Ancak hepimizin malumu Sayıştay’ca 

düzenlenmesi gereken denetim raporlarını TBMM’ye göndermemiştir. Sayıştay’ca verilen 

2011 yılı Kesin Hesap Kanun tasarısı için düzenlenen Genel Uygunluk Bildirimi ise, kamu 

idarelerinin faaliyetleriyle ilgili açıklamaları barındırmayan, sınırlı bir fonksiyonu olan bir 

rapordur. Geçmiş yıllarda Hazine İşlemleri Raporları uygunluk bildirimleri ile birlikte 

gönderiliyor iken bu yıl bu rapor dahi gönderilmemiştir. Sayıştay’dan bu denetim 

raporlarını tüm idareler için gerçekleştirerek çoğaltması beklenirken, geçmiş yıllardan daha 

geriye bir gidiş söz konusudur. 

  Bu durumun başlıca nedeni, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

6085 sayılı Sayıştay Kanununun hükümleri doğrultusunda TBMM’ye sunulması gereken 

aşağıdaki raporların Sayıştay tarafından sunulmamış olmasıdır. 

1. Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu: 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 

38 inci maddesine göre, bakanlıklar ve kamu idarelerinin düzenlilik ve performans 

denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporları sonuçları 

yer almaktadır. Bu rapor sunulmadığı için yönetim ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 

kamu idarelerinin faaliyet raporları gerekli ve yeterli düzeyde parlamento tarafından 

değerlendirilememektedir.  
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Keza, aynı madde hükmüne göre, kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere 
kamu idarelerinin sermayesinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yarısından 
fazlasına sahip bulundukları kuruluş ve ortaklıklarının denetimi sonuçlarını içeren 
raporlar da Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmamıştır.  

2. Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu: Sayıştay Kanununun 39 uncu 
maddesine göre, kamu idareleri tarafından gönderilen idare faaliyet raporları, İçişleri 
Bakanlığı tarafından hazırlanan mahallî idareler genel faaliyet raporu ve Maliye Bakanlığınca 
hazırlanan genel faaliyet raporu denetim grup başkanlıklarınca denetim sonuçları da dikkate 
alınarak değerlendirilir. Bunun sonucunda hazırlanacak faaliyet genel değerlendirme raporu 
da Sayıştay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması gerekirken sunulmamıştır.  

3. Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu: Sayıştay Kanununun 40 ıncı 
maddesine göre, Maliye Bakanlığınca yayımlanan bir yıla ait malî istatistikler hazırlanma, 
yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından 
denetim grup başkanlıklarınca değerlendirilir. Bunun sonucunda düzenlenecek değerlendirme 
raporu, Sayıştay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak zorundadır. Bu rapor 
da sunulmamıştır. 

►Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 14 üncü 
maddesi “Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya 
kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak 
kanun tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en 
az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. Sosyal güvenliğe yönelik kanun 
tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir. Ayrıca, bu kanun 
tasarılarına Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya 
Hazine Müsteşarlığının  görüşleri eklenir.”. hükmünü taşımaktadır. Bununla birlikte, söz 
konusu hükme rağmen bugüne kadar TBMM’ye sunulan bu nitelikteki kanun tasarılarının 
eklerinde veya gerekçelerinde bu bilgiler yer almamıştır. 

►Hatırlanacağı üzere, AKP döneminde geçmiş yıllarda kabul edilen bütçe kanunları 
CHP tarafından Anayasaya aykırılık gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine götürülmüş ve 
Yüksek Mahkeme tarafından birçok iptal kararı verilmişti. Bu doğrultuda Hükümet bütçe 
kanunlarının Anayasaya aykırılık oluşturabilecek yönlerini zaman içinde azaltmıştır. Ancak 
bu defa Tasarının E Cetvelinde, cetvelin amacının dışında düzenlemelere gidildiği ve 
hacminin olağan dışı arttığı görülmektedir. 
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►Bütçe hakkının ve yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesinin ihlali anlamına 

gelen bir düzenleme alanı ise Maliye Bakanını aşırı yetkilendiren hükümlerdir (özellikle        

6 ncı madde). Bu yetkilerle TBMM’nin kabul ettiği ödenek kompozisyonu yıl içinde önemli 

ölçüde değiştirilmektedir. Her yıl olduğu gibi, Anayasa ve 5018 sayılı Kanunun 21’inci 

maddesi kapsamında kanun koşulu aranan ve bu bağlamda Bakanlar Kuruluna bile 

tanınmayan yetkiler Tasarıda Maliye Bakanına verilmektedir. Bu aktarma yetkisi ile yedek 

ödenek mekanizması kullanılarak Meclis tarafından izin verilen öncelikler yıl içinde 

değiştirilmektedir. 

►AKP döneminde bütçe harcaması-hizmet düzeyinde bir artış olup olmadığını 

anlayabilmek bütçeleri aynı baz üzerinde yıllar itibarıyla karşılaştırmanın mümkün olmaması 

nedeniyle oldukça zorlaşmıştır. Bu duruma yol açan birçok neden bulunmaktadır. Bu 

nedenlerden birincisi, merkezi yönetim içindeki kamu idareleri kapsamının değişmesidir. 

Bütçe kapsamında olmayan bir kamu idaresi bütçe kapsamına alındığında, aslında kamu 

harcaması itibarıyla bir artış olmamasına rağmen bütçe harcaması-hizmet düzeyi artmış gibi 

görülebilmektedir. Diğer bir neden, Hazine transferlerini, Hazine Müsteşarlığı yerine icrai-

hizmet bakanlığının yapması durumunda, ilgili bakanlığın hizmet yeteneği güçlenmiş gibi 

görülebilmektedir. Bunun yanı sıra, özel gelir-özel ödenek uygulaması kaldırılan harcama ve 

gelirler de bütçe başlangıç ödeneklerinde görülür olmuştur. Ayrıca, hâsılat paylaşımı 

doğrultusunda2 bütçe dışında doğrudan ilgili kamu idarelerine aktarılan gelirler, bütçe içine 

alınınca hem gelir hem de gider düzeyleri artabilmektedir. Çeşitli kamu alacağı 

yapılandırmalarıyla ilgili yıllar tahsilâtını olağan dışı artıran uygulamaları ayrıştırılarak 

gösterilmemektedir. Yeşil kart harcamaları ve primsiz rejim harcamalarının da ekonomik 

sınıflandırmaları değişmektedir. Bu değişiklikleri çoğaltmak mümkündür. Nihayet 2011 yılı 

içinde çıkarılan KHK’larla adeta devlet yeniden yapılandırılmış ve bütçe sınıflandırması 

doğrultusunda ödeneklerin dağılımı büyük ölçüde değişmiştir. AKP, mali saydamlık adına 

Parlamentonun sağlıklı değerlendirme yapabilmesini olanaklı kılacak teknik değişikliklerin 

kaynak-harcama dağılımları üzerindeki etkisini gösteren bilgileri TBMM’ye sunmamaktadır.  

                                                            
2 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 
5583 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Şubat 2007’den itibaren işleyiş değişmiştir. 



 
 
 

 
 
 
 
 

–  212 –

             Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 361) 

►Hükümet, bütçe hakkının kullanımında TBMM adına denetim yapan tarihi öneme 

sahip Sayıştay’ın üye seçimlerini her defasında politize etmiştir. Keza, Sayıştay Kanununda 

denetimi (özellikle performans denetimini) içeriksizleştirecek şekilde değişiklikler 

yapmıştır. 

►5018 sayılı Kanunun gerekleri doğrultusunda TBMM bünyesinde oluşturulması 

beklenen ihtisaslaşma sağlanamamıştır. Kesinhesap Komisyonunun (Kamu Hesapları 

Komisyonu) kurulmaması kesinhesapların denetiminin yüzeyselleşmesine ve bütçenin 

gölgesinde kalmasına yol açmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğünde kamu idarelerinin kesinhesapları ve faaliyet raporlarını görüşülmesine yönelik 

bir çalışma yönteminin belirlenmesine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, Parlamentonun 

bütçe denetimi çalışmalarında mutlaka üniversite, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin 

katılımı, görüş ve eleştirilerinden yararlanılması gerekmektedir.  

►25 Mayıs 2010 tarihli Başbakanlığın Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat 

Eşitliğinin Sağlanması Genelgesinin 4 üncü maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının 

ve yerel yönetimlerin hazırlayacakları stratejik plan, performans programları ve faaliyet 

raporlarına kadın-erkek eşitliği yaklaşımını dâhil etmeleri, bu metinlerde istatistiksel veriler 

ile bilimsel araştırmalara ve bunlar için kullanılacak ödeneklere yer vermeleri hususları 

düzenlenmişti. Bununla birlikte, bu düzenlemeye ilişkin herhangi bir işlem yapılmamış olup, 

genelge tamamen kâğıt üzerinde kalmıştır. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçeleme 

yaklaşımı en kısa zamanda bütçe sistemi ve sürecimize entegre edilmelidir. Kadın-erkek 

eşitsizliklerini Hükümet bir sorun olarak görüyorsa, cari devlet bütçesinin hazırlanması, 

kanunlaşması, uygulanması ve denetimi aşamalarının ve her aşamanın içerdiği mali kurum ve 

kuralların cinsiyet duyarlılığını içerecek biçimde dönüştürülmesi yönünde bir irade 

göstermelidir. 

II. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 

Dünya ekonomisi 2000’li yıllarda 1990’lı yıllardan farklı bir gelişim çizgisi izlemiştir. 

2001’den itibaren Dünya ekonomisinde, özellikle gelişmiş ülkelerde resesyon endişesiyle 

gevşek tutulan para ve maliye politikaları sonucu, olağan dışı bir likidite artışı ve talep 

patlaması görülmüştür. Uluslararası piyasalarda likidite hacminin artması ve getiri 

düzeylerinin yüksek olması nedenleriyle gelişmekte olan ülkelere de önemli düzeyde sermaye 
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dolarının dünyanın rezerv parası olması ile ABD’nin yüksek teknolojiye dayalı ekonomisinin 
yapısal üstünlükleri yatmaktadır. Türkiye’nin dış kaynak kullanımına dayalı ekonomik modeli 
izleme konusunda ABD ile benzer bir yönelim içinde olması izleyen bölümlerde detaylı 
olarak ele alınacağı üzere ilginç bir gelişme olarak ortaya çıkmaktadır.  

2009 yılında krizin olumsuz etkilerini azaltmaya ve piyasalarda güveni yeniden 

oluşturmaya yönelik olarak uygulamaya konulan genişletici maliye ve para politikası 

önlemleri ile finans sektörüne yönelik tedbirler, 2010 yılında küresel düzeyde belirgin bir 

toparlanma yaratmıştır. Öyle ki, 2009 yılında yüzde 0,7 oranında daralan dünya ekonomisi 

2010 yılında yüzde 5,1, 2011 yılında yüzde 3,8 oranında büyümüştür. Bu süreçte, gelişmekte 

olan ülkeler gelişmiş ülkelere kıyasla daha hızlı toparlanmıştır. Nitekim 2010 ve 2011 

yıllarında gelişmiş ülkeler yüzde 3 ve yüzde 1,6 oranlarında büyürken, Çin ve Hindistan’ın da 

içinde olduğu yükselen ve gelişmekte olan ülkeler aynı yıllarda sırasıyla yüzde 7,4 ve yüzde 

6,2 oranlarında büyümüşlerdir. 

Son dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki 

ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda tam bir 

koordinasyonun oluşturulamadığı ve küresel ölçekte makroekonomik ve finansal istikrarın 

sağlanamadığı tüm bunların bir sonucu olarak belirsizliklerin artarak sürdüğü bir süreç 

yaşanmaktadır. Ancak dünya ekonomisinde artan belirsizlik ve olumsuzluklar neticesinde 

küresel büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edilmiştir. Bu gelişmede özellikle bazı Avrupa 

Birliği ülkelerinin borçlarının sürdürülebilirliğine ve bunun finans sektörüne olası etkilerine 

dair artan kaygılar ile ABD’nin ekonomik performansının beklenenin altında kalması etkili 

olmuştur. Mevcut sorunların kısa vadede aşılabilmesine ve küresel büyümenin yeniden ivme 

kazanmasına ilişkin belirsizlikler halen devam etmektedir. 

Bu çerçevede, 2012 yılında gelişmiş ekonomilerin yüzde 1,3 oranında büyümesi 

beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerin içinde ABD ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 2,2 iken 

AVRO Bölgesinin yüzde 0,4 oranında daralacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan, gelişmiş 

ülkelere ilişkin büyüme performansının zayıflamasının ticaret ve finansman kanalıyla 

gelişmekte olan ülkelere de yansıdığı görülmektedir. 2012 yılında gelişmekte olan 

ekonomilerin yüzde 5,3 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu kapsamda, büyüme 

hızlarının Çin’de yüzde 7,8, Hindistan’da ise yüzde 4,9 olması beklenmektedir.  
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2011 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren AVRO Bölgesi’nde kamu borçlarının 

sürdürülebilirliğine dair endişelerin artması ve ABD konut ve işgücü piyasalarındaki 

toparlanmanın öngörülenden daha yavaş olacağının anlaşılması küresel ekonomiye dair 

riskleri belirginleştirmiştir. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin artması ve risk 

iştahındaki bozulmaya paralel olarak gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları 

gözlenmiştir.  

Avrupa ülkelerindeki yüksek borç stoku ve bütçe açığı ile düşük büyüme 

performansları, söz konusu ülkelerdeki borçların çevrilebilirliğine ilişkin endişeleri daha da 

artırmıştır. Yunanistan’ın kamu borcunun ve bütçe performansının sanılandan daha olumsuz 

olduğunun anlaşılmasıyla başlayan ve giderek derinleşen kriz, bankacılık sektörü yoluyla 

diğer AB ülkelerine de yayılmıştır. Avrupa’da yaşanan sorunlar sonucu bazı ülke 

tahvillerindeki aşırı değer kayıpları ve artan kredi riski söz konusu ülke bankacılık sektörüne 

yönelik risklerin de artmasına yol açmıştır. Bankacılık sektörünün elinde bulundurduğu riskli 

ülkelere ait tahviller nedeniyle oluşan zararlar, finansal sektörün iç içe geçmiş yapısı 

dolayısıyla Avrupa genelinde bankaların mali yapılarında bozulmalara sebep olmuştur. AB 

bünyesinde krizin etkilerinin azaltılması ve yayılma hızının düşürülmesine yönelik bir takım 

tedbirler alınmış olsa da, bu tedbirler endişelerin giderilmesini sağlamakta yetersiz kalmıştır. 

Gelişmiş ülke piyasalarında yaşanan sorunlar ve alınan politika tedbirleri gelişmekte 

olan ülkeleri de etkilemektedir. Gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyette yavaşlama ve finansal 

sektöre ilişkin sorunlar gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye girişlerini de olumsuz 

etkilemektedir. Nitekim sermaye çıkışları ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin para 

birimlerinde değer kayıpları gerçekleşmiştir. 

Bu gelişmeler paralelinde, gelişmekte olan ülke ekonomilerinde aşırı ısınma endişeleri 

yerini fiyat istikrarı ve finansal istikrar önceliklerinin koordineli bir biçimde ele alınmasına 

bırakmıştır. Küresel iktisadi faaliyetteki yavaşlamaya ilişkin endişelerin yeniden ortaya 

çıkması ve emtia fiyatlarındaki azalışa bağlı olarak, enflasyona ilişkin kaygıların azalması 

dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yatay seyretmiştir. Bu çerçevede, bazı 

gelişmekte olan ülkelerce zorunlu karşılık oranları genişletici yönde uygulanmakta, diğer 

makro riskleri azaltıcı tedbirler de aktif olarak kullanılmaya devam edilmektedir.  
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Görüldüğü üzere, küresel ekonomiye dair belirsizlikler önemini korumaya devam 

etmektedir. Özellikle AVRO bölgesi ülkelerinin kamu borcuna ilişkin giderek artan sorunlar 

küresel ekonomiye dair riskleri canlı tutmaktadır. AVRO bölgesi ülkelerinde kamu borcunun 

sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler daha da artmış ve sorunların bölge bankacılık sektörüne 

sirayet edeceği yönündeki algılamalar güçlenmiştir. AVRO Bölgesi bankacılık sektöründeki 

sorunların giderilememesi ve bu durumun bir yayılma etkisiyle birlikte küresel sorunları daha 

da derinleştirmesi önemli bir risk unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. 

Öte yandan, BRIC ülkelerinin rekabet şartlarını ağırlaştırdığı ve gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin pazarlardaki ağırlıklarını arttığı bilinmektedir. Bu ülkeler içinde 

Çin, özellikle hızlı ekonomik büyümesi ve dünya mal pazarlarında liderliği kazanması 

sonucunda dünyanın gündemine tüm ağırlığıyla etkili olarak yerleşmiştir. Artık bu ülkenin 

mevcut ekonomik gücü ve 5-6 yılda milli gelirini ikiye katlayabilme yeteneği sayesinde - her 

ne kadar dünya ile entegre bir gelişim çizgisi üzerinde olsa da- ikinci bir ekonomik kutbu 

oluşturduğu kabul edilmektedir.  

Dünya’nın belli bölgelerinde yoğunlaşan rekabet ve üretim gücü, önümüzdeki 

dönemde, tüm “gelişmiş ülkeler” ve “gelişmekte olan ülkeler” açısından daha temel 

önlemlerin alınması gereğini gündeme getirecektir. Sözü geçen önlem ve stratejilerin de bu 

ülkeler arasında bölgesel entegrasyon oluşumları olarak ortaya çıkması ihtimali yükselmektedir.  

Ekonomik yaşamda tanık olduğumuz bu hızlı gelişmeler Türkiye’nin üretim yapısına 

ve biçimine etki edecek güçtedir ve uygulamada da Türkiye yıllardır bu güçlü etki altındadır. 

Bahsi geçen nedenle ülkemizde birçok sektörde üretim alanları kapanmış, içeride ve ihracata 

yönelik üretimde daha dışa bağımlı bir çizgi izlenir olmuştur. Bu gelişmelerin, Türkiye 

açısından stratejik tercihler yapıldığında, özellikle Karadeniz ve Balkan ülkeleri arasında 

yüksek potansiyeller doğuracağı beklenmelidir. Diğer bir potansiyel grubu oluşturan Doğu ve 

Güney Akdeniz ülkelerinin, siyasi ve idari yapılarındaki değişimlerin ancak uzun bir süreç 

içinde dengeli yapılara dönüşebilecekleri göz önünde tutulmalıdır. Suriye politikası bölgeye ilişkin 

dış ticaret performansını çok olumsuz etkilemekte ve açığa çıkan zararlar giderek artmaktadır.  

Hükümetin izlediği yönelişlerin tersine, bölgesel ekonomik entegrasyon oluşum ve 

hareketleri daha yoğun olarak Türkiye’nin gündemine sokulmalıdır. Ancak bu tür kararlar 

alınırken entegrasyon ihtiyaçları ile ülkelerin ekonomik olarak entegre olabilme süreç, hız ve 

potansiyel yetenekleri arasındaki uyumluluğa önem verilmelidir. 
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Küresel krizin ilk ipuçlarının ortaya çıkmasından bu yana yaklaşık beş yıllık bir süre 
geçmiş olmasına rağmen dünya ekonomisinde henüz bir toparlanma gözükmemektedir. 
Nitekim IMF dünya ekonomindeki toparlanmanın en erken 2018 yılında başlayabileceğini 
öngörmektedir.  

Amerikan ekonomisinde kısmi bir toparlanma söz konusu olsa da 2013 yılından 
itibaren otomatik olarak devreye girecek olan mali sıkılaştırma piyasaların korkulu rüyası 
olmaya devam etmektedir. Kamu maliyesine ilişkin sorunlar sebebiyle bazı kamu 
harcamaların kısılması ve vergi oranlarının arttırılması süreci olarak adlandırılan “Mali 
Uçurum”, yeni bir önlem alınmadığı takdirde ABD ekonomisini ve dolayısıyla dünya 
ekonomisini 2013 yılında ciddi bir biçimde zorlayacak gibi görünmektedir. Kamu maliyesine 
ilişkin sorunlar ve tüketici güveni ile istihdam piyasasındaki yapısal sorunların ABD 
ekonomisinin bu yıl beklenenden daha az büyümesine neden olması beklenmektedir. Bu 
sorunlu yapıya gelecek yıla ilişkin “Mali Uçurum”la ilgili kaygılar da eklenince 2013’te ABD 
ekonomisinin çok olumlu sinyaller vermediği görülmektedir. Zira 2012 yılında yüzde 2,2 
büyümesi beklenen ABD’nin en iyimser tahminlerle bile 2013 yılında yüzde 2 civarında 
büyüyeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, ABD’nin GSYH’nin yüzde 8,1’ine ulaşan 
bütçe açığının 2013 yılında yüzde 6,8’e indirilmesinin programlanması bu iyimserliği 
tartışmalı kılmaktadır. 

AVRO bölgesindeki sorunlar ise daha derindir ve önümüzdeki yıl daha da 
derinleşecektir. Euro Bölgesi’nde kamu borçlarının sürdürülebilirliğine dair endişeler artarak 
devam etmektedir. Atılan mali adımlara ve bankacılık sistemine ilişkin birlik düzeyinde 
alınan bazı önlemlere rağmen, Avrupa Birliği ülkeleri toparlanmaya destekleyecek psikolojik 
ortamdan çok uzaktadır. Tüm bu gelişmeler AVRO bölgesinin bu yıl küçüleceğini işaret 
etmektedir. Nitekim başta yapılan tahminler belirli zamanlarda revize edilmiştir. Yapılan son 
tahminlere göre AVRO bölgesinin 2013 yılında sadece yüzde 0,2 oranında büyüyeceği tahmin 
edilmektedir. AVRO bölgesinde GSYH’nin yüzde 3,3 olan bütçe açığının 2013 yılında yüzde 
2,8’e indirilmesi beklenmektedir. 

ABD ve AVRO alanındaki bu gelişmeler gelişmiş ülkelerin toplam büyümelerine 
ilişkin rakamları da aşağıya çekmektedir. Gelişmiş ekonomilerin 2013 yılında sadece yüzde 
1,5 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu rakamın 2010 yılında yüzde 3, 2011 yılında 
yüzde 1,6, 2012 yılında ise yüzde 1,3 olduğu düşünüldüğünde gelişmiş ülke ekonomilerinin 
sürekli bir büyüme performansı kaybı ile karşı karşıya kaldıkları anlaşılmaktadır. Rakamların 
sürekli aşağı yönlü revize edildiği bu konjonktür, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinin 
daha da aşağılara doğru çekilebilme ihtimalini kuvvetlendirmektedir.  
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Gelişmekte olan ülkeler için de benzer bir durum söz konusudur. Vardığımız noktada 

kriz ilk ortaya çıktığında bu krizin gelişmiş ülkelere özgü bir kriz olduğu ve gelişmekte olan 

ülkelerin güçlü iç talepleri sayesinde bundan etkilenmeyeceğine ilişkin düşünceler artık 

geçersizleşmiştir. Ayrışma teorisi olarak adlandırılan bu yaklaşıma göre gelişmekte olan 

ülkelerin büyüme oranları düşmeyecek, o ülkeler yüksek büyümeler kaydetmeye devam 

edecekler ve dünya ekonomisinin büyümesinin sürükleyicisi olacaklardı. Ancak bugün bu 

ülkelerin de gelişmiş ekonomiler kadar olmasa da krizin etkilerinden kendilerini 

kurtaramadıkları anlaşılmaktadır.  

Gelişmekte olan ülkelerin 2012 yılında yüzde 5,3, 2013 yılında ise yüzde 5,6 

oranlarında büyümesi beklenmektedir. Diğer bir ifadeyle, tahminler gerçek olsa bile -ki 

sürekli revize edilmektedir. Geçtiğimiz aylarda gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızı 2012 

yılı için yüzde 6,1’den yüzde 5,3’e, 2013 yılı için ise yüzde 6,5’den yüzde 5,6’ya çekilmiştir- 

gelişmekte olan ülkelerde de gelecek yıl güçlü bir toparlanma beklenmemektedir.  

Gelişmekte olan ülkeler açısından kayda değer bir başka husus ise bütün gelişmekte 

olan ülkeler açısından en önemli ağırlığa sahip olan Çin ve Hindistan ekonomisinde de ciddi 

bir performans kaybının söz konusu olmasıdır.  

Bütün bu gelişmelerin neticesinde dünya ekonomisinin büyüme oranının 2012 yılında 

sadece yüzde 3,3 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Beklenti daha birkaç ay öncesine kadar 

yüzde 4’tü. Benzer bir şekilde 2013 beklentisi yüzde 4,1 iken yüzde 3,6’ya çekilmiş 

bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, başta AVRO bölgesi ülkeleri olmak üzere dünyanın gelişmiş 

ekonomilerinde bir toparlanma eğiliminin görülmemesi, dünya ekonomisinin beklenen 

büyüme oranlarını aşağıya çekmektedir. Gelişmekte olan ülke ekonomileri de bu sürecin çok 

dışında kalamamaktadırlar. Bu durum Türkiye ekonomisi açısından gelecek dönemde güçlü 

bir dış talebin söz konusu olamayacağı anlamına gelmektedir. Nitekim dünya ticaret hacmine 

ilişkin beklentiler de bu tabloyu tamamlamaktadır; 2010 yılında yüzde 12,6 oranında büyüyen 

dünya dış ticaret hacmi 2011 yılında bu seviyenin yarısının da altına düşerek yüzde 5,8 

seviyesine gerilemiştir. Bu yıla ilişkin beklenti ise sadece yüzde 3,2’dir. 2013 yılında dünya 

dış ticaret hacminin yüzde 4,5 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Dünya ticaret 

hacmindeki bu performans kaybı Türkiye ekonomisinin ihracat performansını ciddi biçimde 

etkileyecek gibi görünmektedir.  
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2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, içinde bulunduğumuz Dünya 

şartlarını ve giderek daha da yükselmesi beklenen küresel rekabet şartlarını yeterince 

kavrayamamıştır. Özellikle ABD ve Avro alanında iç talebin seyri dünyanın geri kalan 

ekonomilerinin özellikle mal ve hizmet ihracat performansı açısından önem taşıyan konuların 

başında gelmektedir. Öte yandan, toparlanmada etkili olan yüksek kamu harcamalarının 

devam edip edemeyeceği önem taşımaktadır. Hatırlanacağı üzere, gelişmiş ülkelerde krizin ilk 

aşamasında finansal kurumlara yönelik sermaye destekleri, ardından toplam talebi 

desteklemeye yönelik tedbirler yüksek bütçe açıklarına yol açmıştır. Bu bütçe açıkları, artan 

kamu harcamaları ve azalan kamu gelirlerinden kaynaklanmış olup, borç stoklarında hızlı 

yükselmelere yol açmıştır. Bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde, Hükümetlerin maliye 

politikası alanındaki hareket yeteneklerinin güçlü olamayacağına ve sıkılaştırmaya işaret 

etmektedir. Dünya ekonomisinde borç geri ödemelerindeki aksamalar, petrol fiyatlarının 

artması, korumacı eğilimlerin güçlenerek dünya ticaret hacmini olumsuz etkilemesi, kredi 

hacminin daralması, küresel ölçekte fiyatlar genel seviyesinin ve dolayısıyla faizlerin 

yükselmesi gibi riskler Türkiye ekonomisinin yakıcı temel tartışma gündemlerini 

oluşturmaktadır. 

 

 

III. TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ MAKROEKONOMİK 
GELİŞMELER 

Türkiye ekonomisinin makroekonomik dengeleri orta-uzun dönem eğilimleri 

açısından incelendiğinde, ülkemizde iktisadi faaliyetlerin önemli ölçüde dalgalanmalar 

gösterdiği ve hızlı büyüme dönemlerinin finansal ve reel sektörlerde ortaya çıkan krizler ile 

ciddi biçimde kesintiye uğradığı gözlenmiştir. Söz konusu krizleri, kaynakları ve ortaya çıkış 

biçimleri itibariyle birbirinden farklılaştıran özellikler bulunmakla birlikte, Türkiye 

ekonomisinin yapısal sorunlarının tüm döneme damgasını vurduğu belirtilmelidir. 

Ekonominin dalgalanmalarında, düşük yurtiçi tasarruf hacmi, sermaye birikiminde yaşanan 

zayıflama gibi nedenlerin yanında, 1989 yılında sermaye hareketlerinin kontrolsüz bir 

biçimde serbestleştirilmesi sonucunda ekonominin artan ölçüde dış kaynaklara bağımlı bir 

yapıya dönüşmesinin yarattığı istikrarsızlık önemli rol oynamıştır.  
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Diğer bir ifadeyle, ekonomik dengelerin zayıf olduğu bir ortamda sermaye 
hareketlerinin kontrolsüz bir biçimde serbest bırakılması, Türkiye ekonomisini bugün de 
içinde olduğumuz kısa vadeli sermaye hareketlerinin belirleyiciliğinde oluşan yüksek reel faiz 
ve düşük kur döngüsüne sokmuştur. Bunun sonucunda ortaya çıkan tablo ise, makroekonomik 
istikrarın sürekli kılınamaması, cari işlemler açıklarındaki artışlar, ülkenin iç ve dış 
borçlarının hızla yükselmesi ve istihdam yaratamayan bir büyüme sürecinin oluşması 
olmuştur.  

2001 krizini izleyen dönemde uygulamaya konulan ekonomik istikrar programı ile bir 
taraftan makroekonomik istikrarın sağlanması, diğer taraftan ise ekonomide yapısal 
reformların gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Ekonomide makroekonomik istikrarın yeniden 
tesis edilmesi temel amacı çerçevesinde, maliye politikası alanında faiz dışı fazla verilmesi ile 
somutlaşan mali disiplinin sağlanması hedeflenirken, para politikası alanında önce örtük sonra 
açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçilerek enflasyonun düşürülmesi amaçlanmıştır.  

Uygulanan ekonomik istikrar programı sonucunda büyüme yeniden tesis edilmiş, 
enflasyon uzun yıllardan sonra tek haneli seviyelere indirilmiş, kamu borç stokunun milli gelir 
içindeki payı düşürülerek borçların sürdürülebilirliği sağlanmıştır.  

Bununla birlikte, faiz dışı fazlanın sağlanmasında kamu gelirlerinin artırılmasından 
çok, kamu harcamalarının kısılması esas alınmıştır. Diğer bir ifadeyle, kapsamlı bir vergi 
reformunun uygulamaya konulamamış olması, faiz dışı fazlaya ulaşma hedefinin cari ve 
özellikle yatırım harcamalarının kısılması ile gerçekleştirilmesi sonucunu doğurarak kamunun 
fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarına ve ülkedeki teknolojik yenilikleri geliştirecek teknolojik 
altyapı yatırımlarına gerekli kaynağı ayırmasını engellemiştir.  

Merkez Bankasının uyguladığı yüksek faiz politikası ile enflasyonun kontrol altına 
alınması amaçlanmış, ancak bu politika ekonomiye sermaye girişlerini özendirerek ve bu 
çerçevede kuru aşağıya çekerek büyümenin dış tasarruflara bağımlı yapısının sürmesine 
neden olmuştur. Bunun sonucunda ise, hem para hem de kur politikalarının ülkeye gelen 
sermaye akımlarının etkisinde belirlendiği çarpık bir ekonomik yapı ortaya çıkmıştır.  

Öte yandan, 2001 krizini izleyen dönemde ekonomide sağlanan yüksek oranlı büyüme 
hızlarına rağmen istihdam artışı sınırlı kalmış ve bunun sonucunda işsizlik oranlarında düşüş 
sağlanamamıştır. Söz konusu dönemde işgücüne katılım oranlarının azalması ile birlikte 
değerlendirildiğinde, işsizlik oranlarının gerçekte daha yüksek seviyelerde gerçekleştiği 
düşünülmektedir.   
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AKP Hükümetinin sıklıkla kullandığı Türkiye’nin dünyanın 17’nci büyük ekonomisi 

olduğu söylemi, bu söylemin ortaya koyduğu tabloda nüfusun da payının olduğu dikkate 

alınarak, diğer bir deyişle, nüfusu yüksek olan ülkelerin bu sıralamada doğal olarak ön 

sıralarda yer alacağı olgusu göz önünde tutularak değerlendirilmelidir.  

Nitekim Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Raporuna göre Türkiye 2011 yılında 

satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen milli gelir açısından dünyada 67. sıradadır. 

Bu sıralamayla Türkiye OECD ülkelerinin hepsinin gerisinde olduğu gibi bazı Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika ülkelerinin dahi gerisine düşmüştür. Yine Birleşmiş Milletler verilerine göre, 

kişi başına düşen gelirin yanında ortalama eğitim süresi, doğumda yaşam beklentisi gibi 

eğitime ve sağlığa ilişkin göstergelerin de kapsandığı İnsani Gelişmişlik Endeksi sonuçları 

Türkiye’nin 92. sırada olduğuna işaret etmektedir. Bu sıralamaların ortaya çıkardığı somut 

gerçeklik ise, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmişliği ile AKP Hükümeti tarafından dile 

getirilen söylemler arasında büyük bir uyumsuzluk olduğudur. Öte yandan, 2002 yılında 

Türkiye BM İnsani Gelişmişlik Endeksinde 88. sırada yer almaktaydı. Görüleceği üzere, 

AKP’nin ülkeyi yönettiği dokuz yılda Türkiye ileriye gitmek şöyle dursun, 4 basamak 

gerilemiştir.  

 

Ekonomide Gaz-Fren Tartışması 

 

2012 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisinin büyüme hızının düşmesi ile 

ekonomiden sorumlu olan bakanlar arasında başlayan ve araba benzetmesi üzerinden 

ekonomiye nasıl müdahale edilmesi üzerinde yoğunlaşan tartışma kamuoyunda büyük ilgiyle 

izlenmiştir. Tartışma, bir yanıyla ekonomiden sorumlu hükümet üyeleri arasındaki temel 

görüş ayrılıklarını ortaya koyarken, tartışmanın sadece ekonominin içinde bulunduğu güncel 

çerçeve içinde yürütülmesi ve Türkiye ekonomisinin temel yapısal problemlerin tartışmanın 

dışında tutulması ilginçtir. Bizde bu araba benzetmesinden konuya müdahil olursak şunları 

söyleyebiliriz. Tabii, sürüş teknikleri önemli ve hangi şartlarda arabayı nasıl süreceğinizi 

bileceksiniz. Nerede gaza basacağınızı, nerede frene basacağınızı bilmek durumundasınız. 

Bunun yanı sıra sürücünün ustalığı da elbette önemlidir. Konuya bu açılardan bakıldığında, 

AKP hükümetinin ekonomiden sorumlu bakanları arasında bir uyumun olmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Diğer taraftan, ekonominin frenine çok sert basıldığı da görülmektedir. Nitekim 
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2012 yılının ilk yarısında yurtiçi talep negatife düşerken, büyüme tamamıyla net ihracattan 

gelmektedir ve bu durumun son birkaç yılın OVP’sine bakıldığında öngörülmediği açıktır. Bu 

çerçevede, AKP hükümetinin bu açıdan karnesi zayıftır.  

 

Bununla birlikte, tartışmanın Türkiye ekonomisinin temel yapısal problemlerinin 

dışında tartışılması daha da olumsuz bir tablo ortaya koymaktadır. Araba benzetmesinden 

devam edersek, arabanın bakım zamanı gelmiştir. AKP döneminde Türkiye ekonomisinin 

yapısal problemleri hafiflememiş, aksine ağırlaşmıştır. Yoksa bu işi sadece gaza mı basalım, 

frene mi basalım noktasında tartışmak bizi bir  sonuca ulaştırmayacaktır.  

 

Konuya bu çerçevede bakıldığında Türkiye ekonomisinin yapısal problemleri 

şunlardır:   

 

 Yurtiçi tasarruf oranları yetersizdir ve bunun sonucunda Türkiye ekonomisindeki 

büyüme dış tasarruflara dayalı bir yapı içinde gelişmektedir. 2003-2012 döneminde 

Türkiye’nin yurtiçi tasarrufları artmamış, aksine azalmıştır. 1990’lı yıllarda millî gelir 

içindeki pay olarak yüzde 23’ler civarında olan yurtiçi tasarruflar, 2003-2012 

döneminde yüzde 15’lere geriledi.  

 Cari işlemler açığı sürekli olarak yükselme eğilimindedir. Elbette, bu cari açığın içinde 

enerji fiyatlarındaki yükselişinde payı var. Ama enerjiyi dışarıda tuttuğunuzda da 

Türkiye ekonomisi cari işlemler açığı veriyor. Zaten Türkiye’nin enerji ithalatının 

(TÜİK 27’nci Fasıl) toplam ithalat içindeki payı yüzde 20’ler civarında. Kriz 

yıllarında bu oran yüzde 25’lere çıkıyor. Demek ki cari açığın başka sebepleri de 

problemleri var, o Türkiye’nin hem üretim hem ihracat yapısının ara malı ithalatına 

olan yüksek oranlı bağımlılığıdır ve bu bağımlılık AKP döneminde hızla artmıştır ve 

bunun sonucunda da ekonomi yavaşlasa bile cari işlemler açığı beklendiği kadar 

düşmemektedir.  

 Üçüncü bir konu, kamu kesimi dengelerinin sürdürülebilir olmamasıdır. Ekonomik 

büyümeye aşırı duyarlı dolaylı vergilere dayalı bir vergi yapısı var. Yüksek kayıt 

dışılık devam ediyor. Hükûmetin en çok övündüğü konulardan bir tanesi olan mali 

disiplin ve bu çerçevede bütçe performansı 2012 yılında büyümenin yavaşlamasıyla 

birlikte altüst oldu.  
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 Gene başka bir konu, işgücü piyasasındadır. Ülkemizde işgücüne katılım oranları ve 

istihdam oranları çok düşüktür. Şimdi, diğer ülkeler ile kıyaslayarak ve Türkiye 

OECD ülkeleri içinde en düşük işsizlik oranına sahip olan ülkelerden biridir demek bir 

anlam ifade etmiyor. Bununla birlikte, gözden kaçırılmaması gereken önemli konu, 

Türkiye’de işgücüne katılım oranı yüzde 49 iken, OECD ülkelerinin işgücüne katılım 

oranı ortalamasının yüzde 70 olduğudur. Diğer bir ifadeyle Türkiye mevcut insan 

kaynaklarının ancak yarısını kullanmaktadır.  

 Gene başka bir nokta, çok iddialı bir enflasyon hedeflemesi yürütmektedir. Tabii 

Merkez Bankası bağımsız ama Hükûmetle bir uyum içinde yürütülen bir enflasyon 

hedeflemesi var; önce örtük, sonra açık olarak başladı. Ama sonucunda gelinen nokta, 

belli bir noktanın altına kadar enflasyon gelip daha aşağıya doğru onu indirmek 

mümkün değildir yani enflasyonda, fiyatlarda aşağıya inişte ciddi katılıklar ortaya 

çıkmıştır, daha aşağıya düşürmek mümkün değil 

 Gene başka bir konu, imalat sanayisindeki teknoloji yoğunluğunun çok düşük 

olmasıdır. Gerek üretimde, gerekse ihracatta Türkiye imalat sanayi düşük ve ortanın 

altı teknoloji yoğunluğuna sahip sektörlerde ve ürünlerde uzmanlaşmış bulunuyor. 

Yüksek teknolojili sektörlerin toplam içindeki payı 2-3’ler civarında ve 2003-2011 

döneminde de sürekli olarak azalmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye ekonomisi 

ağırlıklı olarak niteliksiz ve düşük nitelikli emeğe dayanan, düşük ücretli, kayıt 

dışılığın yaygın olduğu bir ekonomik yapıya sahip ve dünya ekonomisiyle da bu 

işbölümü üzerinden bütünleşmektedir.  

 

Orta Vadeli Programın Temel Perspektifleri 

 OVP’nin temel amaçları  arasında ciddi tutarsızlıklar ve çelişkiler vardır.  

 

“Cari işlemler açığını daha da azaltmak ve enflasyonu düşürmek” amaçları 

çelişmektedir. Cari açığı düşürmek için döviz kurunu yükseltmek tarafından yapılan 

girişimler maliyetler kanalıyla enflasyonu artırmaktadır. 
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“Kamu mali dengelerini iyileştirmek ve enflasyonu düşürmek” bugünkü mevcut vergi 
yapısı altında kamu mali dengelerini düzeltmek için temel ürünlere zam yapmak 
anlamına gelmekte olup enflasyonu yükseltici bir etkisi bulunmaktadır.  
 
“Yurt dışı tasarrufları arttırmak ve potansiyel büyüme seviyesine ulaşmak” amaçları 
da çok tutarlı gözükmemektedir. Yurt dışı tasarrufları arttırırsak potansiyel büyüme 
seviyesini yukarıya çekeriz ancak OVP’ye klasik yüzde 4, yüzde 5 ve yüzde 5 büyüme 
hızları ile gidilmesi potansiyel büyüme hızının zaten artmadkabul etmek anlamına 
gelmektedir. Türkiye ekonomisi üzerine 1970’li yıllardan beri yapılan çalışmalarda 
Türkiye’nin potansiyel büyüme hızı yüzde 4,5-yüzde 5 arası olarak hesaplanmaktadır. 
OVP döneminin ortalama büyüme hızı öngörüsü ise yüzde 4,7’dir.  
 

 OVP’nin varsayım seti gerçekçi değildir. Varsayımlar geçen seneki OVP’de 
yazılanların hemen hemen aynısıdır. OVP’de “Dönem içerisinde küresel büyümenin 
tedrici olarak artacağı, ticaret ortaklarımızın dağılımlı büyüyeceği, yükselen piyasa 
ekonomilerine sermaye girişinin devam edeceği, ihracat ve ithalat fiyatlarının yatay bir 
seyir izleyeceği” yazılıyor. Diğer bir ifadeyle, dünya ve özellikle Avrupa 
ekonomilerindeki krizin  bizi ciddi biçimde etkilemediği bir senaryo öngörülmüştür.  

 

 OVP’nin makroekonomik dengeleri gerçekçi ve tutarlı değildir. Büyüme yapısı  
geçen senenin aynısıdır. Geçen sene büyüme hızı  tahmini 2011 yılı için yüzde 7,5 
iken yüzde 8,5 olarak gerçekleşmiştir. OVP’de 2012-2014 dönemi büyüme hızı 
öngörüleri yüzde 4, yüzde 5, yüzde 5 olarak belirlenmişti. Bu seneki OVP’de 2012 yılı 
büyüme hızı tahmini yüzde 3,2 olup aşağı yönlü risk taşıdığı uluslararası çevreler 
tarafından da kabul edilmektedir. Bununla birlikte, OVP dönemi 2013-2015 yılları için 
büyüme öngörüleri geçen senekinin aynısıdır. Yani yüzde 4, yüzde 5, yüzde 5’tir. 
Buna göre, öngörüler sadece bir yıl ileriye ittirilmiştir. Diğer bir ifadeyle, ekonomi 
yüksek büyüme hızından da gelse, düşük büyüme hızından da gelse ısrarla yüzde 4, 
yüzde 5, yüzde 5 patikasına yönlendirilmektedir. Diğer taraftan, 2013, 2014, 2015 
yıllarında talep unsurları itibarıyla büyüme geçen seneki OVP’de olduğu gibi 
tamamıyla yurtiçi talepten kaynaklanmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı 
öngörülmemiştir. Yani 2012 yılı sanki hiç yaşanmamış gibi eski büyüme perspektifi 
toplumun önüne konulmuştur.  



 
 
 

 
 
 
 
 

–  225 –

             Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 361) 

Burada vurgulanması gereken önemli bir husus, ihracattaki bu hızlı artışın arkasında 

son aylarda hızla yükselen altın ihracatının büyük payının olduğudur. Nitekim 2011 yılının 

Ocak-Eylül döneminde 0,8 milyar dolar olan altın ihracatı 2012 yılının aynı döneminde 10,7 

milyar dolarlara çıkmıştır. Altın ihracatındaki bu hızlı artışı düzelttiğimizde net ihracatın 

büyümeye katkısı azalacak ve böylece 2012 yılının ilk yarı büyümesi aslında yüzde 3,1’den 

daha aşağılara gidecektir.  

 

KUTU: HÜKÜMETİN 2023 VİZYONU VE HEDEFLERİ NE KADAR GERÇEKÇİ 
 
Hükümetin 2023 Vizyonu çerçevesinde ekonomik alanda ortaya koyduğu ve 2013 yılı Bütçe 
görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonunda da konuyla ilgili Bakanlar tarafından 
sıklıkla dile getirilen hedefler tartışmalı gözükmektedir. Söz konusu hedeflerin başlıcaları, 
 
“2023’te Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacak”  
 
“2023’te Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olacak” 
 
şeklinde ifade edilmektedir. Bununla birlikte, gerek yaptığımız teknik hesaplamalar, gerekse 
hükümetin uygulamaya koymayı taahhüt ettiği politikalar açısından bakıldığında bu hedeflere 
ulaşılması imkansız gözükmektedir.  
 
“2012 yılında dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 
bir varsayımına dayanmaktadır. Bir ülke çok iyi bir planlama süreciyle her yıl ekonomisinin 
ne kadar büyüyeceğini öngörerek milli gelirini artırabilir. Bununla birlikte, diğer rakip 
ülkelerin büyüme performanslarını bilmek nasıl mümkün olabilir. Diğer bir ifadeyle, Çin’in,  
Hindistan’ın, Endonezya’nın, Malezya’nın veya sıralamada bizden daha altta olan bazı 
ülkelerin önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık büyüme performansını nasıl bilebiliriz. Bu çerçevede, 
statik değil, dinamik bir analize ihtiyaç bulunmaktadır.  
 
Türkiye'nin 2023'te kişi başına 25 bin dolarlık milli gelir hedefine ulaşması ise AKP’nin 
iktidarda olduğu 2003-2012 dönemi gerçekleşmeleri ve 2013-2015 yıllarını kapsayan OVP 
döneminde öngörüleri ışığında mümkün gözükmemektedir. 2012 büyüme oranının yüzde 3.2 
olarak tahmin edilmesi ve 2013-2015 dönemi büyüme hedefi ortalamasının da yüzde 4,7 
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oranında belirlenmesi nedeniyle Türkiye'nin 2023'te kişi başına 25 bin dolarlık milli gelir 
hedefi gerçekçi değildir. AK Parti'nin 2003-2012 döneminde ortalama yıllık büyüme hızının 
yüzde 5,1 olduğu bilgisi ışığında Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için nasıl bir 
büyüme hızına ulaşması gerektiği çeşitli senaryolar altında tartışılabilir. Bilindiği üzere, 
Türkiye’de millî gelir önce TL cinsinden hesaplanır sonra dolar kuru üzerinden dolar cinsine 
çevrilir ve ülke nüfusa bölünerek kişi başına millî gelir bulunur. CHP Plan ve Bütçe 
Komisyon üyeleri olarak, 2016-2023 dönemini kapsayan 8 yılda Türkiye ekonomisi yüzde 
kaç büyürse kişi başına düşen gelir 25 bin dolar olacak diye bir çalışma yaptık. Öncelikle şu 
anda yüzde 1,25’ler seviyesinde olan nüfus artış hızını biraz daha aşağıya çekerek nüfus 
serisini 2023’e kadar çektik. Sonra da değişik varsayımlar altında nominal kur artışıyla yurt 
içi fiyat artışlarını (yurt dışı fiyatları da dikkate alarak) karşılaştırarak tahmini büyüme hızını 
hesaplamaya çalıştık.   
 
Birinci senaryoya göre, eğer nominal kur artışı yurt içi-yurt  dışı enflasyon farkı kadar artarsa 
-ki bu reel kur hesabıdır- 2023 yılında millî gelirin 25 bin dolar olması için Türkiye 
ekonomisinin 2016-2023 döneminde en az yıllık yüzde 10 büyümesi gerekiyor. 
 
İkinci senaryo: Eğer nominal kur artışı enflasyondan fazla olursa -ki bu reel kurun artması 
demek- yüzde 15, yüzde 20 de büyüme sağlansa hedefi tutturmak mümkün değil.  
 
Üçüncü senaryoda da kurun enflasyondan daha düşük artması yani TL’nin değerli hâle 
gelmesi halinde -tabii ki sonuç TL’nin ne kadar değer kazandığına göre değişir- en az yüzde 
8-9 oranında yıllık ortalama büyüme hızı sağlanması gerekiyor Bununla birlikte, bu durum 
mevcut çarpık büyüme modelinin devam ettiği, yani değerli TL’nin Türkiye’nin rekabet 
gücünü zayıflattığı ve ekonominin yüksek cari işlemler açığı verdiği bir yapıya işaret ediyor.  
 
AKP dönemi olan 2003-2012 döneminde Türkiye’nin yıllık ortalama yüzde 5,1 oranında 
büyüdüğü düşünülürse bu hedeflere ulaşılmasının mümkün olmadığı açıkça ortadadır. Geçen 
10 yılın yaklaşık iki katı düzeyinde bir büyüme oranının yakalaması gerekir. Bununla birlikte, 
Türkiye'nin hiçbir döneminde bu kadar uzun süreli yüksek büyüme oranları görülmemiştir. 
Türkiye ekonomisi 4-5 yılda bir daralma yaşıyor. Türk lirası değer kazanırsa yüzde 8-9 
büyüme oranları ile hedefe ulaşılabilir. Ancak o da daha yüksek cari açık ve daha yüksek 
işsizlik, yoksulluk anlamına gelecektir.  
Buradan gözüken şu ki 2023 yılına ilişkin hedeflerin hiçbir inandırıcılığı, hiçbir gerçekçiliği 
yoktur.  
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1. BÜYÜMENİN KAYNAKLARI 

Türkiye ekonomisinin büyüme performansı orta-uzun dönem eğilimleri itibariyle 

incelendiğinde, ekonomik aktivite hacmindeki dalgalanmaların ekonominin bir karakteristiği 

haline geldiği, hızlı büyüme dönemlerinin ekonomideki daralmalar ve krizler ile kesintiye 

uğradığı görülmektedir (the boom and the bust cycle). Nitekim 1994, 1999, 2001 ve 2009 

yıllarında ekonomide negatif büyüme hızları kaydedilmiştir. Bunun sonucunda ise ekonomide 

bazı yıllarda yüksek oranlı büyüme hızlarına ulaşılmasına rağmen, ekonomik büyümenin 

ciddi biçimde yavaşladığı ve ekonominin daraldığı yılların etkisiyle büyüme hızı 

ortalamalarının düştüğü görülmektedir.  

 

Kaynak: TÜİK 

2001 krizini izleyen 2002-2007 döneminde ulaşılan yüksek büyüme hızları, bir 

taraftan 2001 krizinden alınan derslerin sonucunda bankacılık kesiminin daha sağlam ve 

sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve kamu kesimi dengelerinin düzeltilmesi ile açıklanırken, 

diğer taraftan iş başındaki hükümetlerin ekonomi yönetimini çok başarılı bir biçimde 

yürüttükleri söylemi de bazı çevreler tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Bununla birlikte, 

küresel kriz etkisini henüz hiçbir ülkede ciddi biçimde göstermemişken, 2008 yılında 
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ekonomimizdeki büyümenin durma noktasına gelmesi ve 2009 yılında Türkiye ekonomisinin 

küresel krizden en olumsuz etkilenen ülkeler arasında yer alması bu açıklamaların ciddi 

biçimde sorgulanmasını gerekli kılmaktadır.  

Öte yandan, Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılından 2002 yılına kadar olan dönemin, 
kendi iktidar dönemleri ile karşılaştırmasını sıklıkla yapan bir AKP ile karşı karşıyayız. 
Özellikle ekonominin büyüme hızındaki performansı ile övünen AKP’nin bu övünmesi 
rakamlara bakıldığında hiçbir anlam ifade etmemektedir. Nitekim 2003-2012 döneminde 
ekonomik büyüme hızı ortalaması yüzde 5,1 iken, yeni hazırlanan OVP’nin ışığında 2003-
2015 döneminde büyüme hızının yüzde 5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bununla 
birlikte, 1924-2002 döneminde büyüme hızı yüzde 4,8 iken, çok partili hayata geçildiği 1946 
yılından başlayan 1946-2002 döneminde ise büyüme hızı ortalaması yüzde 5,2 olarak 
gerçekleşmiştir.  

 

TABLO: DÖNEMLER İTİBARIYLA GSYH BÜYÜME HIZLARI (YÜZDE) 

1924-2002 4,8 

1946-2002 5,2 

2003-2012 5,1 

2003-2015 5,0 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, TÜİK 

 

İmalat Sanayiinde Teknoloji Yapısı 

Ekonominin lokomotif sektörü olan ve hizmetler ve tarım sektörü üzerinde 
oluşturduğu etkilerle büyümenin temel kaynağını oluşturan imalat sanayi alt sektörlerinin 
teknolojik yapıları temelinde incelenmesi suretiyle sanayi sektörünün içinde bulunduğu 
durumun ortaya konulması, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde nasıl bir Sanayileşme Stratejisi 
izlemesi gerektiğinin çerçevesinin oluşturulmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.  

Ekonomi yazınında bu amaçla kullanılan birçok sınıflandırma bulunmaktadır. OECD 
tarafından kullanılan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Sınıflandırması imalat sanayi sektörlerini 
teknoloji temeline göre yüksek, ortanın üstü, ortanın altı ve düşük olarak 4 grupta 
incelemektedir (OECD, Science, Technology and Industry Scoreboard, 2001). 
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TABLO: TÜRKİYE’DE İMALAT SANAYİNİN ÜRETİM VE İHRACAT YAPISI (YÜZDE PAY) 

 
 

Üretim İhracat 

 2002 2007 2011 2002 2007 2011 

Yüksek 5,1 4,5 3,5 6,2 5,6 2,8 

Ortanın Üstü 18,2 23,6 29,2 24,3 30,8 24,0 

Ortanın Altı 26,7 32,1 30,3 22,8 29,0 36,3 

Düşük 50,0 39,8 37,0 46,8 34,6 36,8 

Kaynak: TÜİK, OECD 

Türkiye’deki imalat sanayinin üretim ve ihracat yapısına bakıldığında daha çok düşük 

teknolojili ve ortanın altı teknolojili ürünlerin ağırlıkta olduğu, ortanın üstü teknolojili 

ürünlerin payının yüksek olmadığı, yüksek teknolojili ürünlerin payının ise çok düşük 

seviyelerde olduğu görülmektedir.  

Kaynak: TÜİK, OECD 

Bununla birlikte, imalat sanayi üretiminin yapısına yıllar itibariyle bakıldığında, 

düşük teknolojili ürünlerden orta teknolojili ürünlere doğru bir geçiş olduğu 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Yüksek 5,1 5,7 5,5 4,7 4,5 4,2 4,1 4,4 4,2 3,5

Ortanın Üstü 18,2 21,9 23,7 23,3 23,6 24,3 24,8 23,5 23,4 29,2

Ortanın Altı 26,7 25,5 27,4 28,9 32,1 32,4 32,1 30,3 33,9 30,3

Düşük 50,0 47,0 43,4 43,1 39,9 39,1 39,0 41,8 38,5 37,0
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gözlenmektedir. Bununla birlikte, 2011 yılında toplam üretimin hala yüzde 67,3’ü düşük 

ve ortanın altı teknolojili ürünlerden oluşmaktadır. 

Kaynak: TÜİK, OECD 

İmalat sanayi ihracatında ise düşük teknolojili ürünlerden orta teknolojili ürünlere olan 

geçiş daha hızlı gerçekleşmektedir. Nitekim 2011 yılında düşük ve ortanın altı teknolojili 

ürünlerin ihracat içindeki payı yüzde 73,1’dir. Bununla birlikte, AB üyesi ülkelerin imalat 

sanayi ihracat yapısı ile kıyaslandığında, Türkiye imalat sanayi ihracatının teknoloji 

yoğunluğunun ne kadar düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim 2011 yılında AB ülkeleri 

ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 19,8, ortanın üstü teknolojili ürünlerin 

payı yüzde 41,1, ortanın altı teknolojili ürünlerin payı yüzde 18,6, düşük teknolojili ürünlerin 

payı ise yüzde 18,6 olarak gerçekleşmiştir.   

İmalat sanayi üretiminde teknoloji yoğunluğunun yıllar itibarıyla dönüşümüne 

bakıldığında, yüksek teknolojili sektörlerin toplam içindeki payının düzenli olarak azaldığı ve 

bu çerçevede 2002 yılında yüzde 5,1 olan seviyesinden, 2007’de yüzde 4,2’ye, 2011 yılında 

da yüzde 3,5’e gerilediği gözlenmektedir. İhracatta da yüksek teknolojili ürünlerin payının 

düzenli olarak azaldığı ve bu çerçevede 2002 yılında yüzde 6,2 olan seviyesinden 2007’de 

yüzde 4,5’a 2011’de de yüzde 2,8’e gerilediği görülüyor. Bununla birlikte, imalat sanayi 

ihracatında ortanın üstünün toplam içindeki payının 2002’de yüzde 24,3 iken, 2007’de yüzde 

32,5’e çıkması, 2011 yılında ise yeniden yüzde 24’e gerilemesi ilginç bir gelişme olup 

açıklanmaya muhtaç gözüküyor.  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Yüksek 6,2 6,5 6,7 6,0 5,6 4,5 3,1 3,5 3,4 2,8

Ortanın Üstü 24,3 26,0 27,9 28,5 30,8 32,5 30,9 30,4 32,2 24,0

Ortanın Altı 22,8 22,6 25,8 26,9 29,0 30,3 37,7 34,4 31,8 36,3

Düşük 46,8 44,9 39,6 38,7 34,6 32,7 28,3 31,7 32,6 36,8
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İmalat sanayiinde hem üretimin, hem de ihracatın yapısında düşük ve ortanın altı 
teknolojili sektörlerin egemen olması, Türkiye ekonomisinin düşük katma değerli, niteliksiz 
ve düşük nitelikli emeğe dayanan, kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörlerde uzmanlaşarak 
dünya ekonomisiyle bütünleştiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, uluslararası katma 
değer zincirlerine düşük halkalardan değil, daha yüksek halkalardan eklemlenmenin gerekli 
olduğu açıktır. Benzer gelişmişlik düzeyinde olduğumuz ve belli başlı ürünlerde rakip 
olduğumuz ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye’nin teknoloji yoğunluğundaki oldukça yavaş 
dönüşüm dezavantajlı bir durum ortaya çıkarmaktadır.  

Ülkemizin özellikle imalat sanayiinde içinde bulunduğu olumsuz durumun çeşitli 
nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenleri sıralarsak;  

 Türkiye’nin kalkınmasını sanayileşme çerçevesi ve bu çerçevede uygulanacak 
teknoloji politikaları temelinde ele alan bir Sanayileşme Stratejisi bulunmamaktadır. 

 Dış dünya ile bütünleşme ve ihracat artışı büyük ölçüde piyasa mekanizmasına 
bırakılmıştır.  

 Dış ticaret alanında sürdürülebilir bir döviz kuru politikası olmadığı gibi, döviz 
kurunun düzeyi hızla artan cari açığın finansmanı için ülkeye giren sermaye 
hareketleri tarafından belirlenmektedir. Bu çerçevede, dövizin fiyatı arza ve talebe 
göre belirlenir demek bir şey ifade etmiyor. Çünkü sonuçta uygulanmakta olan para 
politikası döviz kuru politikasını da dolaylı olarak belirliyor.  

 Kamunun ülkenin sanayileşmesinin hızlandırılması ve teknolojik dönüşümünün 
sağlanmasındaki rolü çok sınırlı gözükmektedir.  

 AR-GE harcamalarının milli gelir içindeki payı çok düşüktür. Nitekim 2002 yılında 
yüzde 0,67 olan AR-GE geliştirme harcamalarının millî gelirdeki payı 2011 yılında 
ancak yüzde 0,85’e ulaşabilmiştir. Bu oran gelişmiş ülkelerin ortalama yüzde 3 
oranının oldukça gerisindedir.  

 Türkiye’nin üretim yapısını değiştirerek üretimin ve ihracatın ithalata olan yüksek 
oranlı bağımlılığını azaltacak tedbirler uygulamaya konulamamıştır.  

 Teşvik mekanizması bütünlükten yoksun ve etkinsiz bir çerçevede yürütülmekte olup, 
ülkenin sanayileşmesine ciddi katkılar vermekten uzaktır.  
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 Türkiye’nin kalkınma ve sanayileşme amaçları ile uyumlu ve yatırım, istihdam ve 

milli gelirin artışına katkıda bulunacak bir doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

politikası bulunmamaktadır. Yabancı sermaye politikasında Türkiye'nin sektörel 

perspektifleri ön planda tutan, seçici politikalara ihtiyacı vardır.  

 Ülkemizden yurtdışına beyin göçü önemli bir sorundur. Beşeri sermayenin 

geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, mevcut yetişmiş insan kaynaklarımızı 

kullanacağımız ve bu çerçevede beyin göçünü de tersine çevireceğimiz politikalara 

ihtiyaç vardır. Bu durum da yalnızca uygulamalı bilimler alanlarında değil, temel 

bilimler alanında da doğru yaklaşımların geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.  

 

Talep Unsurları İtibariyle GSYH 

Talep unsurlarının GSYH büyümesine katkıları açısından bakıldığında, ekonomide 

yurtiçi talebe dayalı bir büyüme yapısının hâkim olduğu görülmektedir. Kriz yılları olan 2001 

ve 2008-2009 yılları hariç tutulduğunda toplam yurtiçi talepteki artışın GSYH büyümesini 

aştığı, net mal ve hizmet ihracatının GSYH büyümesine katkısının ise negatif seviyelerde 

gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu dönemde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 

negatif olmasında, mal ve hizmet ihracatında sağlanan artışlara rağmen, toplam yurtiçi 

talepteki hızlı büyümenin etkisiyle mal ve hizmet ithalatındaki artışın daha yüksek oranlarda 

gerçekleşmesi etkili olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı, 2001, 2008 ve 

2009 yıllarında yurtiçi talepteki daralmaya bağlı olarak mal ve hizmet ithalatında gözlenen 

hızlı azalış neticesinde pozitife dönmüştür.  

Ekonominin hızlı büyüdüğü dönemlerde, yurtiçi talep unsurları içinde özel tüketimin 

yanında özel sabit sermaye yatırımlarının da büyümeye ciddi katkı verdiği gözlenmektedir. 

Özel sabit sermaye yatırımlarının özellikle krizi izleyen yıllarda kısmen baz etkisi, kısmen de 

ekonomideki belirsizliklerin azalması ve ekonomik değişkenlerdeki dalgalanmaların yatışması 

neticesinde hızlı bir artış trendine girdiği görülmektedir. Yatırım için elverişli bir ortam olarak 

algılanan bu türden dönemlerde, özel sabit sermaye yatırımlarındaki canlanma ara malları ve 

yatırım malları ithalatında hızlı artışlara neden olmaktadır. 
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Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı 

2012 yılı büyümesine baktığımızda ise Türkiye ekonomisinin eğilimleri ile tamamıyla 

uyumsuz bir yapının ortaya çıktığını görmekteyiz. Ekonomiden sorumlu bakanların 

konuşmalarında ekonomide “yumuşak iniş süreci” diye adlandırılan bir süreçten 

bahsedilmekte ve 2012 yılı için büyüme hızının yüzde 4 öngörülürken, sadece 0,8 puanlık bir 

sapma ile yüzde 3,2 olarak gerçekleşeceği vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, büyümeye 

talep unsurları itibarıyla bakıldığında müthiş bir sapma gözükmektedir. Daha önceki yıllardan 

da bildiğimiz üzere, Türkiye ekonomisinin büyüme yapısı tamamen yurtiçi talebe dayalıdır ve 

net ihracatın büyümeye katkısı ekonominin büyüdüğü yıllarda negatiftir. 2012 yılının ilk 

yarısı gerçekleşmeleri ise bunun tersi bir duruma işaret etmektedir. Nitekim geçen yıl 

hazırlanan OVP’de 2012 yılı için yüzde 3,9 artmasını öngördüğümüz yurtiçi talep, yılın ilk 

yarısında yüzde 1,9 azalmıştır. Büyümeye katkısının 0,1 puan olacağını öngördüğümüz net 

ihracat ise pozitif 5,1 puan olmuştur.  

TABLO: HARCAMA YÖNTEMİYLE GSYH  (2012 YILI) 

 2012P 2012-I.Ç 2012-II.Ç 2012-I.Y 2012 GT 

Özel Tüketim 3,0 0,2 -0,5 -0,2 0,6 

Özel SSY 7,7 1,4 -7,9 -3,5 -1,7 

Kamu Tüketimi 3,1 5,5 4,4 4,9 3,9 

Kamu SSY -0,6 2,1 -4,0 -1,5 5,4 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012T 2013P 2014P 2015P

Net İhracat ‐3,3 ‐2,4 ‐1,4 ‐0,3 ‐1,2 1,9 2,7 ‐4,4 ‐1,5 3,3 0,0 ‐0,1 ‐0,2

Top.Yurtiçi Talep 8,5 11,8 9,8 7,2 5,9 ‐1,2 ‐7,6 13,5 10,0 ‐0,1 4,0 5,1 5,2

GSYH 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7 ‐4,8 9,2 8,5 3,2 4,0 5,0 5,0
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ŞEKİL 5: GSYH BÜYÜMESİNE KATKILAR
(Yüzde) 
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Stok Değişimi 0,1 -2,3 -0,8 -1,6 -0,8 

Yurtiçi Talep 3,9 -1,2 -2,6 -1,9 -0,1 

Net İhracat -0,1 4,6 5,7 5,1 3,3 

İhracat 4,7 11,9 19,8 16,0 14,1 

İthalat 4,3 -6,0 -3,6 -4,8 0,0 

GSYH 4,0 3,3 2,9 3,1 3,2 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, TÜİK 

 

Burada vurgulanması gereken önemli bir husus, ihracattaki bu hızlı artışın arkasında 
son aylarda hızla yükselen altın ihracatının büyük payının olduğudur. Altın son iki yılda 
büyüme, dış ticaret gibi makro büyüklüklerimizi etkileyen en önemli ihracat ve ithalat 
kalemimiz olmuştur. Ancak altının nasıl, kim tarafından ne miktarlarda ihraç edildiği net 
olarak tespit edilememiştir. Resmi makamların bu konulardaki sorularımıza verdiği yanıtlar 
daima yetersiz kalmıştır. Diğer taraftan anlaşıldığına göre makro hesaplamalar yapılırken altın 
ihracatının büyümeye pozitif katkısı olduğu, bunun kaynağının yurt içi üretim olduğu ve 
katma değer üretildiği varsayımı yapılmıştır. Makro rakamlarımızı Hükümetin arzuladığı 
yönde pozitif etkileyen bu durum bütçe dahil tüm makro büyüklükleri esas alan  tüm 
çalışmalarımızın hatalı olduğu sonucunu doğurmaktadır. Türkiye’nin uluslararası saygınlığını 
da etkileyen bu durumun AKP Hükümeti için yüz karası bir uygulama olduğunu not etmek 
isteriz. 

Ekonomide yüksek oranlı büyüme hızlarının gerçekleştirildiği 2003-2007 dönemi 
sonuçları Orta Vadeli Program dönemi olan 2013-2015 yıllarına ilişkin tahminler ile 
karşılaştırıldığında bazı önemli tutarsızlıkların varlığı göze çarpmaktadır. 2013-2015 dönemi 
mal ve hizmet ihracatı ve ithalatına ilişkin öngörüler, 2003-2007 ve 2010-2011 dönemleri 
tecrübesi ışığında Türkiye ekonomisinin hem yapısal hem de içinde bulunduğu konjonktürel 
eğilimleri adeta yok saymaktadır. Özellikle 2001 krizini izleyen dönemde ihracatın ara malı 
ithalatına olan bağımlılığının giderek arttığı açıktır. Yapısal bu eğilimi tersine döndürebilmek 
için gerek zaman, gerekse politika seti yok iken, mal ve hizmet ithalatı artış hızının ciddi 
biçimde yavaşlamasını ve mal ve hizmet ihracatı artış hızında da devamlılığı gerçekçi bulmak 
epeyce güçtür. Kaldı ki, bu konjonktürde dünya ekonomilerinin özelde AB ülkelerinin ithalat 
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taleplerinin artacağına dair bir emare görülmemektedir. Aksine birçok ülkenin borç krizine 
girdiği, diğer ülkelerde de borçların sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin arttığı Avrupa’nın, 
mevcut talep düzeyini dahi koruması iyimser karşılanmalıdır. Bilindiği gibi, gelir (talep) 
esnekliği güçlü ihraç mallarının performansında dış talep ancak büyüme ve ticaret hacmi 
artışlarına dayanır. Keza, Orta Vadeli Programda TL’nin değer kazanmaya devam edeceği 
varsayımı ışığında bu defa kur (fiyat) esnekliği güçlü ihraç mallarının performansının 
olumsuz etkilenmesi beklenmelidir. Nitekim 2013-2015 döneminde 2003-2007 dönemine 
göre özel sabit sermaye yatırımlarının yavaşlamasının da gecikmeli olarak dış ticaret üzerinde 
olumsuz etkileri görülecektir. Sonuç olarak büyüme kalemlerinin ağırlıkları ve artış hızları 
itibarıyla ihracat artışına dayalı bir büyüme projeksiyonunun iktisadi temellerden yoksun 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

 
2. EKONOMİNİN GENEL DENGESİ 

Türkiye ekonomisinin temel yapısal özelliklerinden birisi yurtiçi tasarruf oranlarının 
düşüklüğüdür. Bunun sonucunda ekonomik büyüme dış tasarruflara bağımlı bir yapı 
içerisinde gelişmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için ürettiğinden daha fazlasını tüketme 
imkânı veren dış kaynak kullanımı, kısa dönemde büyüme hızını artırıcı yönde bir etkide 
bulunsa da, orta-uzun dönemde yurtdışına kaynak transferini artırmak suretiyle yurtiçinde 
kullanılabilecek kaynakları azaltıcı yönde bir etki yapmaktadır. Buna ilaveten, yüksek reel 
faiz oranlarından yararlanmak üzere ekonomiye giren kısa vadeli dış fonların istikrarsızlık 
yaratıcı etkisi ile dış kaynağın Türkiye ekonomisinin orta-uzun dönem büyüme potansiyelini 

2003‐07 2008‐09 2010‐11 2012 2013‐15
Toplam Yurtiçi Talep 8,6 ‐4,4 11,8 ‐0,1 4,8

Net İhracat ‐1,7 2,3 ‐2,9 3,3 ‐0,1

GSYH 6,9 ‐2,1 8,8 3,2 4,7
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ŞEKİL 6: GSYH BÜYÜMESİNE KATKILAR
(Yüzde)
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artıracak bir çerçevede kullanılmaması, büyüme yapısının çarpık bir biçimde şekillenmesine 
katkıda bulunmuştur.  

   Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

Ülkemizde yurtiçi tasarruf oranlarının benzer gelişmişlik düzeyinde olan ülkelerle 
kıyaslandığında düşük olmasının yanı sıra dikkati çeken başka bir eğilim de yurtiçi tasarruf 
oranlarının yıllar itibariyle düzenli bir azalma eğiliminde oluşudur. Nitekim 2002 yılında 
yüzde 18,6 olan yurtiçi tasarrufların GSYH içindeki payı dönem içinde azalma eğilimine 
girmiş olup, 2012 yılında yüzde 14,3 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.  
 

TABLO: TASARRUF-YATIRIM DENGESİ (GSYH İÇİNDEKİ YÜZDE PAY) 

 1991-2000 2003-2007 2008-2012 2003-2012 2013-2015 

Toplam Yatırım 22,9 20,4 20,5 20,5 22,3 

Kamu 4,6 3,7 4,2 4,0 4,3 

Özel 18,3 16,7 16,3 16,5 18,0 

Toplam Yurtiçi Tas. 23,2 15,9 14,4 15,2 15,8 

Kamu -1,1 0,8 1,7 1,3 2,4 

Özel 24,3 15,0 12,7 13,9 13,4 

Dış Tasarruf 0,2 -4,5 -6,1 -5,3 -6,5 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 
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Yukarıdaki tabloda tasarruf-yatırım dengeleri, AKP’nin 2003-2012 dönemi iki alt 

dönem halinde ve OVP dönemi karşılaştırmalı olarak yer almaktadır. 2003-2012 döneminin 

gerek yatırımlar gerekse tasarruflar açısından ekonomideki en kötü performansın sergilendiği 

bir dönem olduğu görülmektedir. Nitekim 1990’lı yıllarda yüzde 23,2 olan yurtiçi 

tasarrufların GSYH içindeki payı 2003-2012 döneminde yüzde 15,2’ye gerilemiştir. Bu 

gerilemede, özel kesim tasarruflarındaki bozulmanın kamu tasarruflarındaki düzelmeden daha 

fazla olması etkili olmuştur. Aynı dönemler itibariyle, kamu tasarruflarının milli gelir içindeki 

payı negatif yüzde 1,1 olan seviyesinden pozitif yüzde 1,3’e dönerken, özel tasarrufların milli 

gelir içindeki payı yüzde 24,3 olan seviyesinden 10 puandan fazla düşerek yüzde 13,9’a 

gerilemiştir. 2002 ve 2012 yılları karşılaştırıldığında ise kamu tasarruflarının milli gelir 

içindeki payı negatif yüzde 4,8 olan seviyesinden pozitif yüzde 2,4’e dönerken, özel 

tasarrufların milli gelir içindeki payı yüzde 23,4’den yüzde 11,9’a gerilemiştir. 

Aynı dönemler itibariyle bakıldığında toplam yatırımların milli gelir içindeki payı da 

yüzde 22,9’dan yüzde 20,2’ye gerilerken, bu gerilemede hem kamu yatırımlarında hem de 

özel yatırımlardaki azalma etkili olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda, Türkiye ekonomisi 

1990’lı yıllarda dış tasarruf fazlası verirken, 2003-2011 döneminde yüzde 5 oranında dış 

tasarrufa ihtiyaç duymuştur. Diğer bir deyişle AKP döneminde ekonomide daha düşük yatırım 

seviyelerine ulaşmak için daha fazla açık verildiği gözlenmektedir. Özellikle küresel krizin 

Türkiye ekonomisini de etkilediği 2008-2011 alt döneminde dış tasarrufların milli gelir 

içindeki payının artması son derece olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.  

2013-2015 yıllarını kapsayan OVP döneminde ise, toplam yatırımların milli gelir 

içindeki payı azalırken, toplam yurtiçi tasarrufların milli gelir içindeki payında artış 

öngörülmüştür. Bununla birlikte, OVP hedefleri arasında dış tasarrufun milli gelir içindeki 

payının artmaya devam ederek yüzde 6,6 seviyesine yükselmesinin planlanması ekonomideki 

alarm zillerinin çaldığına işaret etmektedir.   

Tarihsel gelişim sürecinde Türkiye ekonomisine kamu-özel ayırımında bakıldığında, 

kamu kesiminin tasarruf açığı verirken, özel kesimin tasarruf fazlası verdiği gözlenmektedir. 

Bununla birlikte, 2001 krizini izleyen dönemde uygulamaya konulan ve faiz dışı fazlada 

somutlaşan sıkı maliye politikası tedbirlerinin neticesinde kamu tasarruf açığı daralmıştır. 

Ancak aynı dönemde özel kesim tasarruf fazlasının hızla azaldığı gözlenmiştir. Özel kesim 
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tasarruf fazlasındaki azalışın kamu kesimi açıklarındaki azalıştan oransal olarak daha fazla 

olması neticesinde ise ekonomiye dış tasarruf girişi hızlanmıştır. 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

Hem kamu kesimi hem de merkezi yönetim bütçesi açısından yüksek faiz dışı fazla 

hedeflerine kilitlenen maliye politikası bir yandan harcama kısıntıları diğer yandan vergi yükü 

artışları ve özelleştirmelerle kendini ortaya koymuştur. Özellikle orta ve uzun vadede ağır 

toplumsal maliyetlere yol açabilecek olan kamu sabit sermaye yatırımlarındaki belirgin 

düşüşler endişe verici değişmelerdir. Nitekim 1990’lı yıllarda kamu sabit sermaye 

yatırımlarının milli gelir içindeki payı ortalama yüzde 4,7 olup, 2003-2007 döneminde yüzde 

3,7’ye gerilemiştir. 2008-2012 dönemi ortalaması ise yüzde 4,2 olmuştur. Bu gerileme, bir 

yönüyle kamunun zaten yetersiz olan fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarına, teknolojik 

yenilikleri geliştirecek teknolojik altyapı yatırımlarına gerekli kaynağı ayıramaması anlamına 

gelmektedir. Kaldı ki, kamu kesimi ile özel kesim yatırımları arasındaki tamamlayıcılık 

ilişkisi (crowding-in) dikkate alındığında, bu gerilemenin ekonominin orta-uzun dönem 

büyüme potansiyeli ve üretken kapasitesi üzerinde ciddi sınırlılıklar yaratacağı beklenmelidir. 

Özel kesim tasarruf yatırım dengesinde gözlenen kötüleşme büyük ölçüde özel kesim 

tasarruflarındaki azalmadan kaynaklanmıştır. Özel kesim tasarruf-yatırım farkının milli gelir 

içindeki payı 1990’lı yıllarda pozitif yüzde 5,4 iken, 2003-2007 döneminde negatif yüzde 

1,7’ye gerilemiştir. 2008-2009 krizini izleyen 2010-2012 döneminde milli gelirin yüzde 6,1’i 

2003‐07 2008‐09 2010‐12 2013‐15
KAMU TAS. YAT. FARKI ‐2,8 ‐3,9 ‐1,6 ‐2,0

ÖZEL TAS. YAT. FARKI ‐1,7 0,2 ‐6,1 ‐4,6

DIŞ TASARRUF 4,5 3,7 7,7 6,6
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oranında açık veren özel kesim tasarruf-yatırım dengesinin 2013-2015 döneminde yüzde 4,6 

oranında açık vermesi öngörülmektedir. 

 OVP dönemine ilişkin öngörülerin ekonominin yeniden hızlı büyüme trendine girdiği 

2010-2011 dönemi gerçekleşmeleri ile ciddi bir farklılık göstermemesi dikkat çekmektedir. 

Bununla birlikte, 2010-2011 dönemi ortalama büyüme hızının yüzde 8,3, 2013-2015 dönemi 

ortalama büyüme hızının ise yüzde 4,7 olduğu düşünüldüğünde, OVP döneminin ekonomide 

daha düşük büyüme hızlarına daha yüksek açıklar ile ulaşılacağı bir dönem olacağı açıktır.  

Özel tasarruflarda son yıllarda gözlenen gerilemenin nedenlerinin ortaya konması, 

ekonomik faaliyetlerin özel kesim ile kamu kesimi arasındaki karşılıklı etkileşim çerçevesinde 

incelenmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede ekonominin genel dengesine bakıldığında, 

2001 krizini izleyen dönemde kamu harcanabilir gelirinin milli gelir içindeki payının artarken, 

özel harcanabilir gelirin milli gelir içindeki payının azaldığı gözlenmektedir.  

Kamu kesimi dengelerine bakıldığında, 2001 krizini izleyen dönemde kamu 

harcanabilir gelirinin milli gelir içindeki payının arttığı gözlenmekte olup, bu artışın birkaç 

nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerin birincisi kamunun cari transfer harcamalarındaki 

azalmadır. Nitekim cari transferlerin milli gelir içindeki payı 2002 yılında yüzde 17,6 iken 

izleyen yıllarda azalma eğilimine girerek 2012 yılında yüzde 9’a gerilemesi beklenmektedir.  

Kamunun cari transfer harcamalarındaki azalmada özellikle iç borç faiz ödemelerindeki 

gerileme etkili olmuştur. İkincisi, vergi gelirlerinin millî gelir içindeki payının artmasıdır. 

Nitekim toplam vergi gelirlerinin millî gelir içindeki payının 2002 yılında yüzde 17,1 iken, 

2012 yılında yüzde 19,2’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, söz konusu 

dönemde vergi gelirlerinin milli gelir içindeki payındaki yükselmenin dolaylı vergilerden 

kaynaklandığı, dolaysız vergilerin milli gelir içindeki payının ise azaldığı belirtilmelidir. 2002 

yılında yüzde 11,1 olan dolaylı vergilerin milli gelir içindeki payı 2012 yılında yüzde 13,3’e 

yükselirken, aynı yıllar itibariyle dolaysız vergilerin milli gelir içindeki payı yüzde 6,0’dan 

yüzde 5,9’a gerileyecektir. Üçüncü bir neden kamu kesimi dengesi içinde faktör gelirlerinin 

payının son dönemdeki hızlı özelleştirmelere bağlı olarak hızlı bir biçimde azalmasıdır. 

Bunun sonucunda, faktör gelirlerinin GSYH içindeki payının 2002 yılında yüzde 5,8 olan 

seviyesinden 2012 yılında yüzde 3,3’e gerilemesi beklenmektedir.  
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TABLO: KAMU VE ÖZEL HARCANABİLİR GELİRLERİ (CARİ FİYATLARLA, GSYH İÇİNDEKİ 
PAY) 

 Kamu 
Harcanabilir 

Geliri 

Kamu 
Tüketimi 

Kamu 
Tasarrufu 

Özel 
Harcanabilir 

Gelir 

Özel 
Tüketim 

Özel 
Tasarruf 

1998 7,0 8,4 -1,4 93,7 68,0 25,7 
1999 5,0 10,0 -5,0 95,4 70,4 25,1 
2000 5,9 9,3 -3,4 94,3 72,5 21,8 
2001 2,5 9,6 -7,1 96,3 70,7 25,5 
2002 5,1 9,9 -4,8 93,9 70,4 23,4 
2003 5,5 9,7 -4,1 93,0 73,4 19,6 
2004 8,2 9,2 -1,0 90,6 73,7 16,9 
2005 11,8 9,0 2,8 87,3 74,2 13,1 
2006 13,7 9,5 4,2 85,4 73,0 12,4 
2007 12,3 9,9 2,4 87,0 73,9 13,1 
2008 11,8 10,0 1,7 87,4 72,3 15,1 
2009 10,4 11,3 -0,9 88,7 74,6 14,1 
2010 12,5 11,0 1,5 86,7 74,7 12,0 

      2011 14,5 10,8 3,7 84,7 74,0 10,7 
      2012T 14,0 11,6 2,4 85,4 73,5 11,9 
     2013P 13,8 11,7 2,1 85,5 72,6 12,9 
     2014P 13,9 11,5 2,4 85,4 72,1 13,3 
     2015P 14,0 11,3 2,7 85,4 71,4 14,0 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

Özel harcanabilir gelirin milli gelir içindeki payı 2002 yılında yüzde 93,9’dur. 

Bununla birlikte, izleyen yıllarda azalma eğilimine girerek ve 9,2 puan azalarak 2011 yılında 

yüzde 84,7’ye gerilemiştir. Burada vurgulanması gereken önemli husus, özel harcanabilir 

gelirin milli gelir içindeki payı azalırken, özel tüketim harcamalarının payının artmaya devam 

etmesi neticesinde özel tasarrufların gerilemiş olmasıdır. Nitekim aynı dönemler itibariyle 

özel tüketimin payı 70,4’ten yüzde 74’e yükselirken, özel tasarrufların payı yüzde 23,4’ten 

yüzde 10,7’ye gerilemiştir.  Bununla birlikte, 2012-2015 döneminde özel harcanabilir gelirin 

GSYH içindeki payının değişmemesi, buna karşılık özel tüketimin GSYH içindeki payının 

azalması sonucunda özel tasarrufların GSYH içindeki payının artması öngörülmüştür. OVP 

döneminde büyümenin yeniden yurtiçi talebe dayalı olarak gelişeceği projeksiyonu 

çerçevesinde, söz konusu öngörünün gerçekleşmesinin bir temenni düzeyinde kalmayıp nasıl 

sağlanacağı ise bir soru işareti olarak önümüzde durmaktadır.    
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Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

Özel harcanabilir gelirdeki azalmaya hanehalkları ölçeğinde bakıldığında, 

hanehalklarının gelirleri azalırken borçlanmalarında gözlenen hızlı artış eğilimi 

hanehalklarının tüketimlerini artan ölçüde borçlanma yolu ile finanse ettiklerini ortaya 

koymaktadır. Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporlarında açıklanan rakamların yeni milli 

gelir serisine göre düzeltilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ülkemizde hanehalkı borçlarının 

hanehalkı harcanabilir geliri içindeki payı 2003 yılında yüzde 5,8 olan seviyesinden 2008 

yılında yüzde 23,6’ya yükselmiştir.  

Merkez Bankasının Mayıs 2010 tarihli Finansal İstikrar Raporunda Gelir ve Yaşam 

Koşulları Anketinden elde edilen hanehalkı gelirinin kullanılması nedeniyle hanehalkı 

borçluluğunun daha önceki Finansal İstikrar Raporları ile karşılaştırılmasının mümkün 

olmadığı belirtilmiştir. 2007-2010 yıllarını kapsayan söz konusu anketten elde edilen 

sonuçlar, daha önceki Finansal İstikrar Raporlarından elde edilen ve bir önceki paragrafta 

zikredilen hanehalkı borçlarındaki artış eğilimleri ile uyumlu olmakla birlikte, hanehalkı 

borçlarının seviyesinin daha önceki hesaplamalardan daha yüksek seviyelerde olduğunu 

ortaya koymuştur. Buna göre, ülkemizde hanehalkı borçlarının hanehalkı harcanabilir geliri 

içindeki payı 2012 yılının Eylül ayında da yüzde 48,1’e yükselmiştir.  

Makroekonomi açısından tasarruf ve borçlanma dinamiklerinin doğru 
değerlendirilmesinde hanehalklarının finansal varlık ve yükümlülükleri önem taşımaktadır. 
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Hanehalklarının finansal varlıkları 2004 yılsonunda 190,7 milyar TL iken, 2012 yılının ikinci 
çeyreğinde 2,84 kat artarak 541,9 milyar TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde finansal 
yükümlülükler 18,1 milyar TL’den, 12,32 kat artarak 223 milyar TL’ye yükselmiştir. 

2012 yılının ikinci çeyreği itibariyle finansal varlıkların yüzde 77,7’si gerçek kişi 
tasarruf mevduatı, katılım fonu ve kıymetli maden depo hesaplarından oluşmaktadır. 
Yükümlülüklerin yüzde 81,9’u tüketici kredisidir. Kredi kartları borç bakiyesi ise 34,7 milyar 
TL ile yüzde 15,6’ya tekabül etmekte olup, yükümlülükler/varlıklar oranı yüzde 41,1’dir. 

Finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz varlık ve yükümlülüklerinin gelişimi TCMB 
verilerine göre aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre, varlıklar 1,58 kat artarken, 
yükümlülükler 3 kat artmıştır. Varlıkların yüzde 71,5’i mevduattan oluşurken, 10,9 milyar 
doları ihracat alacaklarından, 10,3 milyar doları ise yurtdışına yapılan doğrudan sermaye 
yatırımlarından oluşmaktadır. 

  TABLO: REEL KESİMİN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Milyar Dolar) 

 2003 2012 1.Ç 

Varlıklar 30,2 78,0 

Yükümlülükler 50,7 203,8 

  Kaynak: Merkez Bankası 

Yükümlülüklerin ise yüzde 90,2’si nakdi kredilerden, bunun da yüzde 45,6’sı 
yurtdışından sağlanan kredilerden oluşmaktadır. Döviz net pozisyonu 2003 yılsonunda negatif 
20,5 milyar dolardan 2012 1. Çeyreğinde negatif 125,8 milyar dolara gerilemiştir. 

Kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılama oranı 2003 yılsonunda 
yüzde 17,4 iken, 2012 1. Çeyreğinde negatif yüzde 14,9 a gerilemiştir. Şirketlerin döviz 
pozisyonu kötüleşmiştir. 2012 1. Çeyreğindeki kısa vadeli net döviz pozisyonundaki açık 15 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Bu rakamların da gösterdiği üzere, yalnızca mali disipline odaklanmış bir maliye 
politikası ve enflasyonu indirmeye odaklı bir para politikası hanehalkları ve firmaların 
davranışlarını belirleyerek özel sektörün ve buna dayalı olarak da ekonominin dengelerini 
bozmuştur. Türkiye’de uygulanan bu modelin sürdürülebilirliği ancak hanehalkları ve 
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şirketler kesiminin borçlanması ve sürekli borçlanmasıyla mümkün olmaktadır. Herhangi bir 
iç ve dış dalgalanma karşısında kredilerin yenilenmemesi, sermaye akışındaki tıkanıklıklar 
ekonominin üretken kaynakları üzerinde ciddi tahribata yol açmaktadır. 

Bu çerçevede, Türkiye ekonomisinin 2003-2012 döneminde kamu dengeleri iyileşirken, 
özel kesim dengeleri bozulmuştur. Bununla birlikte, özel kesimdeki bozulmanın kamu 
kesimindeki iyileşmeden fazla olması neticesinde dış tasarruf ihtiyacı yani cari işlemler açığı 
artmıştır. Bunun sonucunda,  Türkiye ekonomisinde hem kamu kesimi, hem de özel kesimin 
açık verdiği ve bunun sonucunda cari açığın oluştuğu bir yapı oluşmuştur. Böylece, üçüz 
açığa sahip olan Türkiye ekonomisi bugün aşırı kırılgan bir ekonomi görünümü vermektedir.  

Öte yandan, Türkiye ekonomisinin dış tasarruflara bağımlılığı ve bunun finansmanı 
ihtiyacı reel faiz oranlarının yüksek düzeylerde belirlenmesine neden olmaktadır. Yüksek reel 
faizler ise özel sektörün yatırım kararlarını ve tercihlerini olumsuz yönde etkileyerek, sermaye 
birikim sürecinin önünde bir engel oluşturmaktadır. Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının 
GSYH içindeki paylarına dönemler itibariyle bakıldığında, 1991-2000 döneminde ortalama 
yüzde 18,0 olan düzeyinden AKP hükümetinin hızlı büyüme performansı ile övündüğü 2003-
2007 döneminde yüzde 17,1’e gerilediği gözlenmektedir. Özel sabit sermaye yatırımlarının 
milli gelir içindeki payı 2008-2012 döneminde ise yüzde 16,6 olarak gerçekleşmiştir.  

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012T

   KAMU SSY 4,8 4,9 5,2 4,7 4,9 3,8 3,2 3,8 3,8 3,9 4,1 4,1 4,3 4,1 4,3

   ÖZEL SSY 18,3 14,4 15,7 11,7 12,2 13,6 17,5 17,6 18,9 17,9 16,1 13,1 15,0 18,0 17,9
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ŞEKİL 10: SABİT SERMAYE YATIRIMLARI
(Cari Fiyatlarla, GSYH İçindeki Yüzde Pay)
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2003-2012 döneminde dış ticarete konu sektörlere yapılan yatırımlara rağmen, özel 
sektör yatırımlarının yarısına yakını hala dış ticarete konu olmayan sektörlere yönelmektedir. 
2003-2006 döneminde özel yatırımlar içindeki payı artan dış ticarete konu olan sektörlerin 
payının 2007 yılından itibaren yeniden azalış eğilimine girdiği gözlenmektedir. Bu eğilimin 
2013-2015 döneminde de değişmesi beklenmemektedir. Bu durum, sermaye hareketlerindeki 
artış neticesinde yerli paranın yabancı paralar karşısında reel olarak değer kazanmasının dış 
ticarete konu olan ve olmayan malların göreli fiyatlarını dış ticarete konu olmayan malların 
lehine değiştirmesi yoluyla ortaya çıkmaktadır. Söz konusu durum, 1980 sonrasında kamunun 
imalat sanayiinden çekilmesi sonucunda oluşan boşluğun özel kesim tarafından yeteri kadar 
doldurulamadığına işaret ederken, ülkemizin sanayileşme çabalarının da hızlandırılması 
gereğini açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, kamunun kaynak yetersizliği nedeniyle altyapı 
yatırımlarını gereği gibi yerine getirememesi neticesinde özel kesimin artan biçimde bu 
alanlara girmesi de özel kesim yatırımlarının ticarete konu olmayan sektörlere yönelmesine 
neden olmaktadır.  

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

2001 krizini izleyen dönemde kamu kesimi açığının milli gelir içindeki payının 
azalmasına ve 2006 yılında fazlaya dönmesine rağmen, özel kesim açıklarının oluşması 
sonucunda dış tasarrufların milli gelir içindeki payı yükselmeye devam etmiştir. Nitekim 
1991-2000 döneminde yıllık ortalama yüzde 0,2 fazla olarak gerçekleşen dış tasarrufların 
GSYH içindeki payı, 2003-2007 döneminde hızlı bir artış eğilimine girerek ve açığa dönerek 
yüzde 4,5’e yükselmiştir. Küresel krizin Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediği 2008-2009 
döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşen dış tasarrufların milli gelir içindeki payı ekonominin 
yeniden hızlı büyüme trendine girdiği 2010-2011 döneminde yüzde 8’e yükselmiştir. Bu 
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ŞEKİL 11: ÖZEL SABİT SERMAYE YATIRIMLARI
(Cari Fiyatlarla, Yüzde Dağılım)
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durumun en önemli nedenlerinden birisi, yurtiçi üretimin ve ihracatın ithalata olan yüksek 
orandaki bağımlılığıdır. Uygulanmakta olan yanlış makroekonomik politikalar sonucunda 
ekonomide oluşan yüksek reel faiz ve düşük kur olgusu da ekonomi içinde oluşan bu 
dengesizliği destekleyici yönde bir etki yapmaktadır.  

 

3. DIŞ DENGE 

1990’lı yıllarda ekonomik büyümeyi cari işlemler fazlası vererek sağlayan Türkiye 

ekonomisinin 2000’li yıllarda yüksek cari işlemler açığı vermeye başlamıştır. 2003 sonrası 

dönemde büyüme hızındaki yükselmeye paralel biçimde cari işlemler açığı da hızlı bir 

biçimde artmıştır. Ancak, ekonomide büyüme hızının yavaşladığı yıllarda cari açıktaki artış 

eğilimi devam etmiş, ekonominin daraldığı yıllarda ise ciddi bir biçimde azalmamıştır.  

 Kaynak: Merkez Bankası, TÜİK 

Cari işlemler açığının milli gelire oranı 2002–2007 döneminde ekonominin orta-uzun 

dönem trendleri ile uyumsuz bir çerçevede hızlı bir biçimde artmıştır. Şekilden de görüleceği 

üzere, 2004 yılında en yüksek seviyesine ulaşan büyüme hızı izleyen yıllarda yavaşlama 

eğilimine girerken, cari işlemler dengesindeki kötüleşme devam etmiş ve cari işlemler 

açığının milli gelire oranı daha önceki yıllarda karşılaşılmamış düzeylere tırmanmıştır. 2008 

yılında ise ekonomi adeta durma noktasına gelirken cari işlemler açığının milli gelir içindeki 

payı hemen hemen aynı kalmıştır. 2009 yılında krizin etkisiyle büyüme oranlarındaki 
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gerileme sonucunda daralan cari işlemler açığı, 2010 ve 2011 yıllarında yeniden artarak kriz 

öncesi seviyelerine ulaşmıştır. 

Bu durumun temel nedenlerinden birisi, yurtiçi üretimin ve ihracatın ithalata olan 

yüksek orandaki bağımlılığıdır. Uygulanmakta olan makroekonomik politikalar sonucunda 

ekonomide oluşan yüksek reel faiz ve düşük kur olgusu da ekonomi içinde oluşan bu 

dengesizliği destekleyici yönde bir etki yapmaktadır.  

Cari işlemler açığında gözlenen bu hızlı artışta, özellikle 2004 yılından itibaren dünya 

petrol ve enerji fiyatları ile emtia fiyatlarındaki yüksek oranlı artışların da payı bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat yapısının ara malı ithalatına olan 

yüksek oranlı bağımlılığı önemli bir etken olup, ekonominin genişlediği dönemlerde ithalatın 

hızla artması neticesinde cari işlemler açığı artmaktadır. Nitekim enerji fiyat etkisinden 

arındırıldığında dahi cari açığın milli gelir içindeki payının 2004 yılından itibaren yüzde 

3’lerin üzerine çıkarak önceki yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde yüksek düzeylerde 

gerçekleştiği gözlenmektedir (İlgili veriler TÜİK tarafından yayımlanan dış ticaret 

istatistikleri ve dış ticaret endekslerinde yer almaktadır. Enerji ithalatı 27. fasıl kapsamındaki 

enerji çeşitlerini kapsamaktadır. Enerji fiyat etkisinden arındırılmış cari açık ise 2002 yılı 

enerji fiyatının izleyen yıllarda sabit tutulması ile hesaplanmıştır). 2008-2009 yılında 

ekonomideki daralma ile birlikte azalan enerji fiyat etkisinden arındırılmış cari açığın milli 

gelir içindeki payı 2010 ve 2011 yıllarında yeniden artış eğilimine girmiş ve sırasıyla yüzde 

3,5 ve yüzde 5,6 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında yurtiçi talepteki daralmaya bağlı olarak 

gerileyen enerji fiyat etkisinden arındırılmış cari açığın milli gelir içindeki payı 2012 yılının 

ikinci çeyreğinde yüzde 3,4’e gerilemiştir. Cari işlemler açığı ile enerji fiyat etkisinden 

arındırılmış cari açığın ilgili grafikten de görüleceği üzere aynı eğime sahip olması da cari 

işlemler açığındaki bozulmanın sadece enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmadığını tüm 

açıklığıyla ortaya koymaktadır. 
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Kaynak: Merkez Bankası, TÜİK 

Türkiye ekonomisinin dış kaynağa olan bağımlılığı Merkez Bankası tarafından 
uygulanmakta olan Enflasyon Hedeflemesi rejiminin gerekleri ile birleşince reel faiz 
oranlarının yüksek seviyelerde belirlenmesine neden olmaktadır. Yüksek reel faizler ise 
ülkeye sermeye girişini hızlandırarak döviz kurlarını aşağıya çekmektedir. Bu durum ise 
Türkiye ekonomisini bugün de içinde olduğumuz kısa vadeli sermaye hareketlerinin 
belirleyiciliğinde oluşan yüksek reel faiz ve düşük kur döngüsüne sokmuştur. Aşağıdaki 
tabloda nominal faiz oranları ile Türk lirasının aşınma oranları kullanılarak ülkeye gelen kısa 
vadeli sermayenin (sıcak paranın) elde ettiği getiri yer almaktadır3. Tablodan da görüleceği 
üzere, 2002-2008 dönemi ülkeye gelen kısa vadeli sermaye akımlarının ülke içinde hiçbir risk 
almadan çok yüksek düzeylerde getiri elde ettiği bir dönem olmuştur.  Doğaldır ki,  ülkeye 
gelen kısa vadeli sermaye akımlarının başka yatırım araçlarına yatırılması halinde çok 
daha yüksek düzeylerde getiri elde etmek mümkün olacaktır.  

2009 yılında bir taraftan küresel krizin etkilerinin azaltılması amacına dönük olarak 
nominal faiz oranları aşağıya çekilirken, diğer taraftan krizin getirdiği belirsizliklerin etkisiyle 
TL’nin hızla değer kaybetmesi neticesinde ülkeye gelen kısa vadeli sermayenin getirisi uzun 
yıllardan beri ilk defa negatife dönmüştür. 2010 yılında ise nominal faiz oranlarındaki azalma 
eğilimi devam etmesine rağmen, TL’nin yeniden değer kazanmasıyla pozitife dönen sıcak 
paranın getiri oranı 2011 yılında kurlardaki yükselmeye bağlı olarak yeniden negatif 
olmuştur.   
                                                            
3Nominal faiz oranı olarak Devlet İç Borçlanma Senetlerinin yıllık ortalama faiz oranı alınmıştır. Sıcak paranın yurtiçi getirisi 
ise aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır.  
Getiri = ( (1+ nominal faiz oranı / 1+ TL aşınma oranı ) -1 ) * 100 
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TABLO: SICAK PARANIN YURTİÇİ GETİRİSİ (YÜZDE) 

 Nominal Faiz Oranı TL Aşınma Oranı Getiri 

2001 96,2 96,5 -0,1 
2002 63,8 22,9 33,3 
2003 45,0 -0,8 46,2 
2004 25,7 -4,7 32,0 
2005 16,9 -5,7 24,0 
2006 18,2 6,7 10,7 
2007 18,8 -9,1 30,6 
2008 19,3 -0,7 20,1 
2009 12,7 19,7 -5,8 
2010 8,5 -3,0 11,9 
2011 8,7 11,3 -2,3 

2012 Oc.-Ey. 9,1 7,4 1,5 
    Kaynak: Merkez Bankası veri tabanı 
    Not: Nominal Faiz Oranı olarak DİBS bileşik ortalama faiz oranı kullanılmıştır.  

Burada vurgulanması gereken önemli bir husus, 1990’lı yıllarda cari işlemler fazlası 

veren Türkiye ekonomisinin 2000’li yıllarda yüksek cari işlemler açığı vermeye başlamasıdır. 

Başka bir deyişle, 1990’lı yıllarda ekonomide yüksek büyüme hızlarını cari açık vermeden 

sağlayan Türkiye ekonomisi, 2000’li yıllara gelindiğinde yükselen cari açıklarla karşı karşıya 

kalmıştır. 2003 sonrası dönemde büyüme hızındaki yükselmeye paralel biçimde cari işlemler 

açığı da hızlı bir biçimde artmıştır. Ancak, ekonomide büyüme hızının yavaşladığı yıllarda 

cari açıktaki artış eğilimi devam etmiştir. OVP dönemine baktığımız zaman ise şunu 

görüyoruz: Düşük büyüme hızları ile yüksek cari açıkların birlikte gerçekleşeceği bir dönem 

olarak öngörülmüştür. Bu durumun açıklaması Türkiye ekonomisinin yeni bir döneme 

girmekte olduğudur. 

Diğer taraftan, cari işlemler açığının finansmanının önemli ölçüde kısa vadeli sermaye 

hareketleri ile karşılanması sonucunda artan döviz arzı yerli parayı aşırı değerli hale getirerek 

ithalatı cazip kılmaktadır. Şekil 11’de reel kur ile ihracat ve ithalat artışları arasındaki ilişki 

gösterilmektedir. Buna göre, reel kur endeksi ile ithalat arasında olduğu gözlenen ilişkinin 

reel kur ve ihracat arasında olmadığı, ihracatın büyük ölçüde reel kurdaki değişmelerden 

bağımsız olarak hareket ettiği gözlenmektedir. Bununla birlikte, ihracat ve ithalatın özellikle 

2001 krizini izleyen dönemde aynı yönde ve birbirine yakın artış oranlarıyla hareket etmesi, 

ihracatın TL’nin aşırı değerlenmesine bağlı olarak kaybettiği pozisyonu ithal girdi kullanarak 

kısmen telafi ettiğini göstermektedir.  
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    Kaynak: Merkez Bankası, DPT  

 

Burada vurgulanması gereken önemli bir husus, ihracattaki bu hızlı artışın arkasında 

son aylarda hızla yükselen altın ihracatının büyük payının olduğudur. Bu durum aşağıdaki 

şekilde de görüleceği üzere özellikle 2012 yılı rakamlarını ciddi biçimde etkilemiştir. Altın 

son iki yılda büyüme, dış ticaret gibi makro büyüklüklerimizi etkileyen en önemli ihracat ve 

ithalat kalemimiz olmuştur. Ancak altının nasıl, kim tarafından ne miktarlarda ihraç edildiği 

net olarak tespit edilememiştir. Resmi makamların bu konulardaki sorularımıza verdiği 

yanıtlar daima yetersiz kalmıştır. Bununla birlikte, son olarak 2013 Yılı Bütçesinin Plan ve 

Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında Başbakan yardımcısı Ali Babacan tarafından 

altın ihracatındaki artışın nedeni İran’dan satın alınan doğalgazın karşılığı olarak ifade 

edilmiştir. Bununla birlikte, makro hesaplamalar yapılırken altın ihracatının büyümeye pozitif 

katkısı olduğu, bunun kaynağının yurt içi üretim olduğu ve katma değer üretildiği varsayımı 

yapılmıştır. Makro rakamlarımızı Hükümetin arzuladığı yönde pozitif etkileyen bu durum 

bütçe dahil tüm makro büyüklükleri esas alan tüm çalışmalarımızın hatalı olduğu sonucunu 

doğurmaktadır.  
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2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amaçları arasında cari 
açığı azaltmak da sayılmıştır. Bununla birlikte OVP ve 2013 Yılı Programı incelendiğinde bu 
amaca ulaşacak sağlıklı bir perspektifin ve politika demetinin mevcut olmadığını görmekteyiz.  

Kaynak: Merkez Bankası, TÜİK 

Orta Vadeli Program dönemi olan 2013-2015 döneminde 2003-2007 dönemi ile 
kıyaslandığında GSYH büyüme hızı gerilerken, cari açığın GSYH içindeki payının 
artacağı öngörülmüştür. Bununla birlikte, OVP döneminde cari işlemler açığı öngörüleri 
ekonominin trendleri ile uyumlu gözükmemektedir. OVP’ye bakıldığında, 2013-2015 
döneminde ihracat artışının çok yüksek, ithalat artışının ise çok düşük olarak belirlendiği 
gözlenmektedir.  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ey. Yıl.

İhracat 15,6 15,5 16,1 15,2 16,1 16,6 17,8 16,6 15,5 17,5 19,4
İhracat (Altın Hariç) 15,6 15,5 16,0 15,2 16,0 16,4 17,3 15,8 15,2 17,3 17,9
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2003-2011 döneminde mal ve hizmet ihracatındaki artış yüzde 8, mal ve hizmet 
ithalatındaki artış ise yüzde 14,8 olarak gerçekleşmiştir. Reel (fiyatlardan arındırılmış) 
rakamlara bakıldığında, 2003-2007 döneminde reel ihracatın yüzde 12,8, reel ithalatın ise 
yüzde 14,8 oranında arttığı gözlenmektedir. Krizi izleyen 2010 ve 2011 yıllarında ise reel 
ithalat artışı reel ihracat artışının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Nitekim 2010 yılında 
reel ihracat yüzde 6,3, reel ithalat yüzde 20,8 oranında artarken, 2011 yılında reel ihracat 
yüzde 6,2, reel ithalatın ise yüzde 12,1 oranında artmıştır. Bununla birlikte, 2012 yılında 
reel ihracatta yüzde 15,1, reel ithalatta ise yüzde 1,2 oranlarında artış oranları öngörülmesi 
söz konusu hedeflere ilişkin kuşkularımızı artırmaktadır. 2013-2015 döneminde ise mal ve 
hizmet ihracatı artışı yüzde 5,7, ithalat artışı ise yüzde 5,4 olarak öngörülmüştür. 
Türkiye’nin üretiminin ve ihracatının ara malı ithalatına bu kadar yüksek bağımlılığı 
olduğunu düşündüğümüz zaman bunun gerçekleşmesi mümkün gözükmemektedir. 
Gerçekleşme rakamlarından da görüleceği üzere, gerek nominal gerek reel olarak 
bakıldığında, ihracat ve ithalat rakamları açısından OVP dönemi öngörüleri ekonominin 
orta-uzun dönem trendleri ile uyumlu gözükmemektedir.  

OVP’de öngörülen yüksek ihracat artışları; 2013-2015 döneminde dünya talebinin 
özellikle de ihracatımızın yarıya yakınını yaptığımız AB ülkelerinin düşük büyüme 
öngörüleri ve OVP’de reel döviz kurunda artış öngörülmemiş olması nedenleriyle 
gerçekleştirilebilir olmaktan uzak gözükmektedir. Diğer taraftan, Türkiye ekonomisinde 
ithalatın büyüme esnekliği, yani reel ithalatın reel GSYH artışına oranı olarak hesaplanan 
esneklik katsayısı, istisnai yıllar dışında 2’nin üzerinde gerçekleşmektedir. OVP 
döneminde baktığımızda ise esnekliğin yüzde 1’lere düştüğünü görmekteyiz. Bu durum da 
ithalat öngörülerini tartışmalı bir konuma taşımaktadır. Bunlara ilaveten, ülkemiz 
ihracatının ara malı ithalatına olan yüksek oranlı bağımlılığı göz önünde tutulduğunda, 
OVP’de yer alan ihracat artışlarının gerektirdiği ithalat artışının daha yüksek olmasının 
beklenmesi, OVP dönemindeki dış ticaret tahminlerinin isabetsizliğini ortaya koyan başka 
bir göstergedir 

Öte yandan, cari açığın düşürülebilmesi için OVP’de uygulanması öngörülen 
politikalara baktığımızda Türkiye Girdi Tedarik Stratejisi dışında yeni bir politika tedbiri 
görülmemektedir. Dahilde işleme rejiminin gözden geçirilmesi, katma değeri yüksek mal 
ve hizmet üretimine geçilmesi, dışarıya olan bağımlılığı azaltmak için ülke içinde üretim 
ve yatırım kapasitesini artırmaya yönelik birtakım tedbirlerin alınması gibi politikalar 
önceki yıllarda hazırlanan OVP’lerde de yer alan politikalardır. Türkiye Girdi Tedarik 
Stratejisi ise henüz uygulamaya geçmemiş ve uygulanması zaman alacak bir politika 
önlemi olup cari açığın birdenbire hızlı bir biçimde düşecek olmasını haklı 
göstermemektedir.  
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Sermaye Hareketleri 

Ödemeler dengesinin sermaye ve finans dengesi hesabına bakıldığında, özellikle 

2005-2007 döneminde sermaye girişlerinin cari işlemler dengesi açıklarının üzerinde 

gerçekleştiği ve bunun sonucunda rezervlerde ciddi bir artış olduğu gözlenmektedir. 2008 

ve 2009 yıllarında ise cari işlemler açığının altında bir sermaye girişi olurken, net hata ve 

noksan kalemi yüksek miktarda fazla vererek cari işlemler açığını finanse etmiştir. 2010 

yılında sermaye girişlerinin cari işlemler dengesi açıklarının üzerinde gerçekleştiği, 

rezervlerde ciddi bir artış olduğu ve net hata ve noksan kaleminin fazla vermeye devam 

ettiği gözlenmektedir. 2011 yılında sermaye girişleri cari açığın altında kalırken, 

rezervlerde bir miktar azalma ile birlikte, net hata ve noksan kalemi 11,2 milyar dolar ile 

çok yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. 2012 yılının Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış 

bazda bakıldığında cari açığın finansmanında sermaye girişleri ve net hata noksan 

kalemindeki artış etkili olurken, rezervler artmıştır. Sermaye girişlerinin vadesine göre 

bakıldığında ise; toplam kaynak girişi içinde kısa vadeli finansmanın oranının yüzde 61, 

sıcak paranın oranının ise yüzde 72’ye ulaştığı gözlenmektedir.  Söz konusu gelişim, cari 

açığın finansmanında önemli bir risk teşkil etmiştir.  

Net hata ve noksan kalemi 2008-2010 döneminde toplam 11 milyar dolar olmuştur. 

Bununla birlikte, ödemeler dengesinin finansmanı içinde net hata ve noksan kaleminin payı 

2011 yılında hızla yükselerek 11,2 milyar dolara ulaşmış olup, 2012 yılının Eylül ayı 

itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

TABLO: ÖDEMELER DENGESİ (Milyar Dolar) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ey.- 

Yıl 
CARİ İŞLEMLER DENGESİ -0,6 -7,5 -14,4 -22,3 -32,2 -38,4 -41,5 -13,4 -46,6 -77,0 -55,8 

SERMAYE HESABI 7,6 7,1 14,2 37,3 38,2 44,7 36,3 9,3 56,7 63,9 57,6 

- Kamu Kesimi 8,9 1,3 3,0 1,0 2,9 -7,8 -2,9 0,1 15,7 14,5 18,0 

- Özel Kesim -1,4 5,8 11,1 36,3 35,2 52,5 39,2 9,2 41,1 49,4 39,5 

REZERV VARLIKLAR (*) -6,2 -4,0 -0,8 -17,8 -6,1 -8,0 1,1 -0,1 -12,8 1,8 -9,3 

NET HATA VE NOKSAN -0,8 4,5 1,1 2,8 0,2 1,8 4,1 4,1 2,7 11,2 7,5 

Kaynak: Merkez Bankası 
(*) (-) işaret artışı göstermektedir. 
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Kullanıcıya göre sermaye girişlerine (doğrudan yatırımlar hariç) bakıldığında, 2003 

yılından itibaren küresel likidite bolluğunun da etkisiyle özel kesimin hızla borçlandığı, bu 

borçlanmanın da büyük ölçüde bankacılık dışı reel kesimden kaynaklandığı gözlenmiştir. 

Ancak 2008 ve 2009 yıllarında dünya çapında yaşanan ekonomik krizin etkisiyle net borç 

ödeyici durumuna düşmüştür. 2010 ve 2011 yıllarında küresel krizin etkileri geçmesine 

rağmen özel sektör tarafından yurt dışı borçlanma düzeyi 2003-2007 dönemine göre 

önemli ölçüde daralma göstermiştir.  

Cari açığın finansmanı açısından son yıllarda kaydedilen olumlu bir gelişme, 

sermaye hareketleri içinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının payının özellikle 2005 

yılından itibaren artması olmuştur. Bununla birlikte, vurgulanması gereken önemli bir nokta, 

özellikle 2005 sonrasında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında gözlenen artışların, 

yabancı sermayenin ülkemizin sermaye stokuna katkıda bulunan yeni yatırımlar (yeşil saha 

yatırımları) yapmasından değil, kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilme yöntemiyle blok 

olarak veya kısmen yabancı sermayeye satılması ile özel kesimdeki banka satışlarından 

kaynaklanmasıdır. Vurgulanması gereken diğer önemli bir nokta ise, doğrudan yabancı 

yatırım girişlerinin ağırlıklı olarak bankacılık ve finans ile taşımacılık, depo ve haberleşme 

gibi hizmet sektörlerinde yoğunlaşmış olmasıdır.  

Doğrudan yabancı sermaye girişlerinde diğer dikkat çekici bir nokta ise yabancıların 

ülkemizde gayrimenkul alımlarının yıllık 2,5- 3 milyar dolar düzeyine ulaşmış olmasıdır. Bu 

rakam, 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde 1,8 milyar dolara, 2012 yılı Eylül ayı itibarıyla 

yıllıklandırılmış bazda bakıldığında ise rakam ise 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Ülkeye uzun vadeli bir döviz girişi sağlamasına rağmen yabancıların gayrimenkul alımı, 

üretim ve ihracatla bağlantısının düşük olması yanında satılıp ülkeden çıkılmasının diğer 

doğrudan yatırım türlerine göre kolaylığı nedeniyle önemli bir risk oluşturmaktadır. 

Bu tür girişler kısa dönemde döviz dengesine olumlu bir katkı yapmakla birlikte, 

ileride oluşacak kâr transferleri nedeni ile uzun dönemde ekonomi üzerinde olumsuz etkiler 

oluşturabilmektedir. Nitekim ödemeler dengesi hesaplarına göre ülkeye giren doğrudan 

yabancı yatırımların ülkelerine aktardıkları kâr transferi, 2002 yılında 400 milyon dolar iken, 

2011 yılında 2,8 milyar dolara yükselmiştir.  
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Sermaye girişleri içinde faize duyarlı olan ve kısa vadeli bir özellik arz eden 

portföy yatırımları cari açığın finansmanında önemli bir kalem olmuştur. Portföy 

yatırımlarında 2004-2006 döneminde gözlenen sermaye girişleri, 2008 yılında tersine 

dönmüş, 2009 krizini izleyen 2010-2011 döneminde ise oldukça yüksek seviyelerde 

gerçekleşmiştir. Söz konusu eğilim 2012 yılında da devam etmiştir. Nitekim 2010 ve 2011 

yıllarında sırasıyla 16,1 milyar dolar ve 22 milyar dolar olarak gerçekleşen net portföy 

yatırımları, 2012 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 31,7 milyar dolar ile 

toplam sermaye girişinin yüzde 55’ine ulaşmıştır.  

Ekonomik faaliyetlerle ilgili işlemlerin kredilendirildiği diğer yatırımlar hesabı 

kalemi de tüm dönem boyunca cari açığın finansmanında önemli bir kalem olmuştur. 

Bununla birlikte, bu kalem içinde kısa vadeli girişlerin oransal olarak yüksekliği reel sektör 

ve bankacılık sektörünün uzun vadeli kaynak bulmakta zorlandığını ve küresel piyasalarda 

yaşanabilecek herhangi bir çalkantı durumunda borçların çevrilmesinde ve böylece cari 

açığın finansmanında önemli sorunlarla karşılaşılacağını göstermektedir. 

TABLO: ÖDEMELER DENGESİ (Milyar Dolar) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ey.- 

Yıl 
CARİ İŞLEMLER DENGESİ -0,6 -7,5 -14,4 -22,3 -32,2 -38,4 -41,5 -13,4 -46,6 -77,0 -55,8 

SERMAYE HESABI (Net) 7,6 7,1 14,2 37,3 38,2 44,7 36,3 9,3 56,7 63,9 57,6 

Doğrudan Yatırımlar (Net) 1,0 1,2 2,0 9,0 19,3 19,9 17,0 6,9 7,6 13,6 10,7 

-Yurtdışında -0,2 -0,5 -0,8 -1,1 -0,9 -2,1 -2,5 -1,6 -1,5 -2,5 -4,0 

-Yurtiçinde 1,1 1,7 2,8 10,0 20,2 22,0 19,5 8,4 9,0 16,1 14,7 

 Portföy Yatırımları (Net) -0,6 2,5 8,0 13,4 7,4 0,8 -5,0 0,2 16,1 22,0 31,7 

Diğer Yatırımlar (Net) 7,2 3,4 4,2 14,9 11,5 23,9 24,5 2,3 33,1 28,4 15,2 

Kaynak: Merkez Bankası 
 
 

AKP döneminde döviz rezervlerinin 2002 yılına önemli bir artış gösterdiği öne 

sürülmektedir. En son Başbakan Ağustos ayı itibariyle rezervlerin 100 milyar doları aşması ile 

övünmüştür. Ancak Merkez Bankası rezervlerindeki gelişimin diğer yükümlülük 

göstergelerinin çok gerisinde kaldığı gözlenmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası 

rezervlerinin düzeyi kısa vadeli dış borçları karşılamaya bile yetmemekte ve hem kısa vadeli 
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borçların karşılanması hem de cari açığın çevrilmesi için yeni borçlanmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu durum Türkiye’nin döviz rezerv pozisyonunun AKP hükümetleri 

döneminde hızla zayıfladığını ortaya koymaktadır.  

Merkez Bankasının altın rezervlerini de hesaplamaya dâhil ettiğimizde, Merkez 

Bankası net rezervlerinin kısa vadeli dış borçları karşılama oranının, 2002 yılında yüzde 171 

iken 2011 yılında yüzde 105e, 2012 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 97,5’e gerilediği 

gözlenmektedir. Yani mevcut döviz rezervlerimiz bir yıl içinde ödeyeceğimiz borca 

yetmemektedir. Diğer taraftan, Merkez Bankası net rezervlerinin ithalatı karşılama oranı 2002 

yılında 6,5 ay iken, 2011 yılında 4,4 aya gerilemiştir. Söz konusu oran, ithalatta kaydedilen 

gerilemeye paralel olarak, 2012 yılının ikinci çeyreğinde 4,8 ay, olarak gerçekleşmiştir.  

2012 yılının üçüncü çeyreğinde ise Merkez Bankası net rezervlerinin kısa vadeli dış 

borçları karşılama oranını yüzde 112,8,  Merkez Bankası net rezervlerinin ithalatı karşılama 

oranı ise 5,7 aya yükselmiştir.  

 
Kaynak: Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı 

  

TCMB verileri Eylül 2012 itibariyle, uzun vadeden kısa vadeye düşen borçlar da dâhil, 

1 yıl veya daha kısa sürede ödenecek dış borcun 141,8 milyar dolar olduğunu göstermektedir. 

Bu durum, Merkez Bankası rezervlerinin vadesine 1 yıldan daha az olan borçları karşılama 

oranının yukarıda belirtilen rakamlardan daha az olduğunu göstermektedir.     
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Dış Borç Stoku 

Dış borç stoku 2002 yılında 130 milyar dolardır. 2011 yılının ikinci çeyreğinde ise 310 

milyar dolara yükselmiştir. Biliyorsunuz AKP kendi dönemini kendisinden önceki dönem ile 

kıyaslamayı çok sık yapmaktadır. Bu çerçevede, bizde bir kıyaslama yapalım. Cumhuriyetin 

kuruluşundan 2002 yılına kadar olan toplam dış borç 129,5 milyar dolardır. AKP ise 8,5 yıllık 

dönemde bunun üzerine 194 milyar dolar eklenerek Türkiye’nin dış borcunu 323,5 milyar 

dolara çıkarmıştır. Bununla birlikte, Cumhuriyetimizin kuruluşundan 2002 yılına kadar 

toplam 129,5 milyar dolar dış borç yapılırken, Türkiye Cumhuriyetinin Osmanlı 

İmparatorluğundan devraldığı borçların ödenmesine 1954 yılına kadar devam edilmiştir. 

Bunun yanında, 1930’lı yıllardan başlayarak kurulan Etibank, Sümerbank, şeker fabrikaları ve 

diğer tüm KİT’ler vardır. Bununla birlikte, AKP döneminde 38 milyar dolarlık özelleştirme 

yapılmasına rağmen, dış borçta gözlenen bu hızlı artış durumun vehametini tüm boyutlarıyla 

ortaya koymakta ve ekonomimiz için ciddi bir kırılganlık oluşturmaktadır.  

Dış borç stokunun kompozisyonuna bakıldığında, toplam içinde özel kesimin payının 

2002 yılında yüzde 34 olan seviyesinden 2012 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 70’e çıktığı 

gözlenmektedir. Özel kesim borçlarının içinde reel kesimin borçlarının payı ise yüzde 51’dir.  

Toplam dış borçların GSYH’ya oranı ise 1998 yılında yüzde 36 iken, 1999-2001 krizi 

döneminde yükselerek 2001 yılında yüzde 58’e yükselmiştir. 2002 yılından itibaren yeniden 

düşme trendine giren toplam dış borçların GSYH’ya oranı 2005 yılında yüzde 35 ile en düşük 

seviyesine gerilemiştir. Bununla birlikte, söz konusu oran 2006 sonrası dönemde yeniden 

yükselme trendine girmiş olmuş, 2012 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 42 olarak 

gerçekleşmiştir.  
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 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

Peki, bu büyümeyle bu cari açık uyumlu mu? Mümkün değil çünkü bakıyoruz 2013-
2015 dönemine, yurt dışı talep artacak, gene eski modele dönüyoruz. Ee TL’deki reel 
değerlenme de devam ediyor, kurdaki nominal artış yurt içi fiyatların hatta şöyle daha 
sofistike söylersek yurt içi-yurt dışı fiyat farkının altında. Ee ne olacak? O zaman reel 
değerlenme var. Bu mevcut yapı olursa ne olur? Yani ekonomi yeniden böyle büyürse 4, 5, 
5’lik büyümede yurt dışı talep kaynaklı, bu şu demektir: “İthalat gene alacak başını gidecek.” 
Çünkü yapı bu. Bu yapıyı değiştirmek için yapılmış bir şey yok ortada ve zaten bunu kısa 
dönemde değiştirmek de mümkün değil. O zaman ne olacak? Buradaki 2013, 2014, 2015 cari 
açıklarının hiçbir geçerliliği yoktur. Gene cari açıkları göreceksiniz bu yapı içinde, gene 
yüzde 10’lara doğru âdeta kar topu gibi büyüyecek, bunu da aşağıya indirmek mümkün 
olmayacak. Nitekim OVP’de de zaten bunun şeyi var, bakın, OVP’nin 8’inci sayfasında 
yazıyor: “OVP döneminde reel ithalat yüzde 5,4 artacak, reel ihracat yüzde 5,7 artacak.” 
diyor. Reel ihracat, reel ithalattan daha fazla artıyor. Böyle bir şey mümkün değil, zaten bütün 
Türkiye ekonomisinde, geriye doğru 75’e kadar gittiğiniz zaman böyle bir şey olmamış. 
Ekonominin büyüdüğü ve yurt dışı talep kaynaklı büyüdüğü bir yapının içinde reel ithalattaki 
artış reel ihracatı ciddi anlamda geçecek. Aynı şekilde küresel anlamda da, Avrupa’da da bu 
krizin devam edeceği öngörüsü altında da baktığımızda bunun olması mümkün değil. Yani, 
2013-2015 döneminde bu büyüme yapısının, büyüme oranlarının ima ettiği, işaret ettiği cari 
işlemler açığı çok daha yüksektir. O yüzden, cari işlemler açığında da problem çözülmüş 
gözükmüyor.  
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4. PARA POLİTİKASI VE ENFLASYONDAKİ GELİŞMELER 

1990’lı yıllarda sürekli olarak yüksek düzeylerde (ortalama yüzde 80) seyreden 

enflasyon en belirgin etkisini ekonomik büyümede kendini göstermiş, yüksek enflasyon ile 

birlikte yaşanan nispeten yüksek büyüme dönemlerini sert daralma dönemleri izlemiştir. 

Diğer taraftan yüksek enflasyon Türk lirasına olan güveni sarsarak yüksek reel faizlere neden 

olmuş, spekülatif faaliyetler giderek daha fazla kaynağı reel kesimden çekmiş ve mali 

piyasalar ile kurumların işleyişini bozmuştur.  

Yüksek oranlı enflasyonun yaşandığı bu yıllarda ekonomi politikalarında para arzı 

denetlenmeye çalışılmış olsa da kamu açıklarının azaltılamaması para politikasının hareket 

yeteneğini sınırlandırmış kamu açıklarının finansmanında giderek artan ölçüde iç 

borçlanmaya başvurulmuştur. Kamu iç borçlanmasındaki artışa paralel olarak ülkedeki mali 

sistemin bu hacimde borçlanmayı kaldırabilecek büyüklükte ve derinlikte olmaması 

sonucunda reel faiz oranları yüksek düzeylerde seyretmiştir.  

Kamu borçlanmasındaki yüksek reel faizler enflasyon üzerinde iki yönlü etki 

yaratmıştır; Birincisi ekonominin geneline de yansıyan yüksek reel faizlerin finansman 

maliyetlerini önemli ölçüde yükselterek maliyet enflasyonuna neden olmasıdır. İkincisi, 

yüksek reel faizlerin ekonomide genel olarak yatırımları engellemesidir. Yüksek reel faizleri 

bağlı olarak kamu kesimi borçlanma ihtiyacındaki artış, özel kesimin reel ekonomiye kaynak 

sağlamaktan uzaklaşarak kamu açıklarını finanse etmeye yönelmesine yol açmıştır. Yeterli 

kaynağa sahip olamadığı için kamu kesimi reel yatırımlardan önemli ölçüde çekilirken özel 

kesim yatırımlarının da kamunun yarattığı dışlama etkisi sonucu azalması ekonomik 

gelişmeyi arz yönünden olumsuz etkileyerek enflasyon üzerinde baskı oluşturmuştur.  

2001 krizinden sonra uygulamaya konulan “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” ve 

sonrasındaki programlarla beraber bütçe disiplinin sağlanması ve mali sektörün yeniden 

yapılandırılması yönünde atılan adımlar Türkiye’de fiyat istikrarı açısından olumlu 

dönüşümlere yol açmıştır. Özellikle söz konusu program çerçevesinde Merkez Bankası 

Kanunun değiştirilmesi ile beraber bu dönemde enflasyon oranları tek haneli rakamlara 

inmiştir. Ayrıca düşen enflasyon oranları ekonomideki belirsizlik algılamasını azaltarak reel 

faizlerin göreli olarak düşmesini sağlamış ve küresel koşulların da etkisiyle görece yüksek 

büyüme rakamlarına ulaşılmıştır.  
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Ancak Türkiye’de yaşanan göreceli fiyat istikrarı ortamında enflasyonda sağlanan 

düşüşe karşın, reel faizlerde yeterince düşüş sağlanamaması özellikle kısa vadeli yabancı 

sermaye girişini artırarak ters para ikamesi sürecini hızlandırmıştır. Böylece ekonomide artan 

döviz miktarı kurlar üzerinde baskı oluşturmuştur. Artan tüketim ve yatırım harcamaları, 

tasarruf yatırım açığını, dolayısıyla cari işlemler açığını arttırmıştır.           

2006 yılına kadar süren kriz sonrası dört yıl Merkez Bankası “örtük” enflasyon 

hedeflemesi olarak adlandırılan bir politikayı uygulamış, bu tarihten sonra ise açık enflasyon 

hedeflemesine geçilmiş ve enflasyon hedefleri orta vadeli bir yaklaşımla oluşturulmaya 

başlanmıştır. Pasif para politikası dönemi olarak adlandırılan 2007 yılına kadar süren 

dönemde Banka, düşen piyasa faizlerine politika faizlerini düşürerek eşlik etmiştir. Ancak 

uygun uluslar arası konjonktüre karşın bu dönemde fiyat istikrarı sağlanamamış, 2006 yılı 

sonrasında kriz dönemi hariç enflasyon hedefleri tutturulamamış ve enflasyondaki oynaklık 

giderek artmıştır.  

Kriz sonrası dönemde cari işlemler açığında devam eden büyüme eğilimi Bankanın 

2010 yılının son çeyreğinden itibaren mevcut para politikasını değiştirmesine neden olmuştur. 

Böylece Banka açık enflasyon hedeflemesi rejimini ikinci plana almış ve cari işlemler açığını 

düşürmeyi temel bir politik öncelik haline getirmiş, enflasyondaki kazanımları koruyarak 

ekonomiyi kademeli bir şekilde daha sağlıklı bir büyüme kompozisyonuna kavuşturmayı 

amaçlamıştır. Bunun için hem döviz kurundaki aşırı sapmaları önlemeye çalışmış hem de 

kredilerin makul ölçülerde büyümesi için tedbirler geliştirmiştir. 

Ancak bu yeni dönemde Bankanın uyguladığı politikaların yeterince anlaşılır 

olduğunu söylemek güçtür. Bu durum bir yandan piyasalarda belirsizlikler yaratarak faiz 

oranlarının yükselmesine neden olmuş, öte yandan Bankanın temel görevi olan fiyat 

istikrarını sağlama göreviyle çelişki yaratmıştır. Böylece, faiz oranları ve enflasyon artarken 

büyüme yavaşlamıştır. Ayrıca cari işlemler açığını sadece para politikası araçlarıyla 

düşürülemeyeceği de acı tecrübelerle anlaşılmıştır. Fakat nihai olarak uygulanan para 

politikası, dönem boyunca ciddi bir kredibilite kaybına uğramıştır.  

Öte yandan, Avrupa Birliği ülkelerindeki kamu maliyesine ilişkin sıkıntılar 2011 

yılının Ağustos ayından itibaren küresel iktisadi faaliyetlerde olumsuz beklentilerin 
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yaygınlaşmasına ve böylece Türk lirasının hızla değer kaybetmesine neden olmuş, bu durum 

enflasyonun yeniden yükselişe geçmesine zemin hazırlamıştır. Bu gelişmeler karşısında 

Banka, küresel ekonomide yaşanan sıkıntıların yurt içi iktisadi faaliyet üzerindeki olumsuz 

etkilerinin sınırlandırılması, Türk lirasında yaşanan değer kaybının önüne geçilmesi ve 

enflasyon baskılarının kontrol altına alınması amacıyla 2011 yılının Ağustos ayından itibaren 

2010 yılının son çeyreğinde aldığı pozisyonun tam tersine bir pozisyon alarak para politikası 

sıkılaştırılmaya başlamıştır.  

Bu pozisyon sonrasında sıkılaştırılan para politikası iç talebin çok hızlı şekilde 
düşmesine neden olmuş, bunun sonucunda büyüme beklenenden hızlı düşmüştür. Bu durum 
karşısında Banka sıkı pozisyonunu yeniden gevşetme gereği duymuş, belirsizliği azaltarak 
kredi faizlerini aşağıya çekmek için faiz koridorunu 2012 yılının Eylül ayından itibaren 
yeniden daraltmaya başlamıştır. Ayrıca Banka, faizlerin daha da aşağıya gelmesini 
sağlayabilmek amacıyla politika faiz oranlarını indirebileceğini yönünde sinyal vermiştir.   

     

Enflasyon Gelişmeleri 

Türkiye’de enflasyon 2002-2006 dönemi boyunca çok hızlı bir biçimde gerilemiştir. 
2001 krizi sonrasında ilan edilen ekonomiyi güçlendirme programının ve onun para politikası 
uzantısı olan örtük enflasyon hedeflemesi programının Türkiye’de enflasyon beklentilerini 
kırmada oynadığı rol çok kritik olmuştur. Ayrıca sermaye girişleri sonucunda Türk lirasında 
meydana gelen değerlenmenin bu dönem enflasyon kazanımları üzerindeki etkisi de inkar 
edilemez. 2005 yılına kadar devam eden bu dönemde verimlilik artışının da maliyet 
enflasyonu üzerinden dezenflasyonist bu döneme katkı sağladığı söylenebilir. Nitekim dönem 
boyunca devam eden verimlilik artışları reel ücretleri düşürmüş, bu durum maliyetleri aşağıya 
çekmiştir.  

Ancak 2006 yılından itibaren farklı bir durum söz konusudur. Bu tarihten itibaren bir 
yandan çıktı açığı pozitife dönmüş, diğer yandan uluslararası sermaye girişlerinde yavaşlama, 
ithal emtia fiyatlarında ise artışlar gözlenmiştir. Bu durum tarım fiyatlarındaki oynaklıkla da 
birleşince farklı bir konjonktür oluşturmuştur. Tüm bunların sonucunda 2006 yılının 
ortalarında Türkiye’den hızlı sermaye çıkışları olmuş, Türk lirası değer kaybetmiş ve 
enflasyon beklentilerinde hızlı bozulmalar görülmüştür. Ayrıca, başta kira olmak üzere hizmet 
fiyatlarındaki katılıklar enflasyon hedeflerinin tutturulmasını engellemiştir. Tüm bu sürecin 
sonunda Türkiye’de enflasyon oranları 2009 krizine kadar belirgin olarak Bankanın 
hedeflerinin üzerine çıkmıştır.   
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Kaynak: Merkez Bankası, TÜİK 

 

Kriz sonrası dönemde, 2010 yılındaki hızlı sermaye girişi iç talebi körükleyerek bir 

illizyon etkisi yaratmış, bu durum Türkiye’nin kırılganlıklarının görünmesini engellemiştir. 

Ancak, 2011 yılının ikinci yarısından itibaren ekonominin yapısal sorunları artık saklanamaz 

noktaya gelmiştir. Çünkü bu tarihten itibaren büyüme oranları düşerken enflasyon artış 

sürecine girmiş ve hedefler çok önemli ölçüde sapmıştır. 2011 yılı enflasyon hedefi yüzde 5,5 

iken gerçekleşme neredeyse iki katı saparak yüzde 10,4 seviyesine çıkmıştır.     

Önümüzde enflasyon açısından olumlu bir tablo olduğunu söylemek de pek mümkün 

görünmemektedir. Yüzde 5,2 olan 2012 yılı enflasyon hedefinin tutmayacağı daha geçen 

senenin başından belliydi. Ancak hem Merkez Bankası hem hükümet temsilcileri hedeflerin 

tutacağı konusunda ısrarlı oldular. Resmi çevreler, 2011 yılının son çeyreğinde hızlanan 

ulusal paranın değer kaybının sonucu olarak ortaya çıkan enflasyonun yarattığı baz etkisinin 

bu yılın son çeyreğinden itibaren enflasyondaki düşüşe katkı vereceğini düşünerek, yıl sonuna 

doğru enflasyonun hedeflere yakınsayacağını düşünüyorlardı. Ancak bütçe dengelerinde 

meydana gelen sapmanın zamlarla telafi edileceğini ve bunun enflasyon üzerinde etkili 

olacağını hesap edememişlerdi.   
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Gelinen noktada resmi çevrelerin yanıldığı görülmektedir. Nitekim 2012 yılında 
enflasyon hedefi yüzde 5,2 iken Merkez Bankasının tahmini yüzde 7,4’tür. Yani aslında 
Merkez Bankası bile kendi hedefine inanmamaktadır. Piyasa beklentisi yüzde 7,3’tür. Ekim 
ayı itibarıyla gerçekleşmiş enflasyon ise yüzde 7,8’dir. Üstelik yurt içi talepteki çöküşe 
rağmen hedefler tutmamıştır. Ekonomik öngörüler karşısında 201 yılına ilişkin olarak 
belirlenen yüzde 5’lik hedefin de tutturulamayacağı şimdiden bellidir. Çünkü önümüzdeki 
dönem bütçelerdeki muhtemel sapmalar yine zamlarla telafi edilmeye çalışılacaktır.  

 

IV. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 

AKP döneminde bütçe politikası, ekonomide başta yapısal sorunlar olmak üzere 
kaynak tahsisinde etkinlik ve verimlilik, gelir dağılımı gibi öncelikler açısından 
içeriksizleştirilmiştir. Dönem boyunca bütçe politikası ekonominin kesimler arası ilişkilerini 
gözetmeyen, reel kesim ve hanehalkı kesiminin ağırlaşan sorunlarına duyarsız kalan bir çizgi 
izlemiştir. Daha açık bir ifadeyle, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerine yol açan bankacılık ve 
kamu kesimlerinin yapısal sorunları (varlık-yükümlülük dengesizliği), AKP döneminde reel 
kesim ve hanehalkı kesimlerine kaydırılarak aşılmıştır. Ekonominin üzerinde yükseldiği, orta 
ve uzun vadeli kalkınma potansiyelinin belirleyicileri olan reel kesim ve hanehalkı kesiminin 
(işçi, köylü, küçük üretici gibi kesimlerin) giderek gelir elde etme yetenekleri örselenmiş, 
finansallaşma ve gevşek kredi politikasıyla aşırı borçlanmaları ve bilançolarının (varlık-
yükümlülük dengesinin) bozulmasına yol açılmıştır.  

TL’nin değerlenmesiyle oluşan ithal fiyatlar karşısında rekabet edemeyen reel kesim 
(özellikle KOBİ’ler), küçük esnaf, ticaret erbabı iflasa sürüklenmiştir. Kendi hesabına 
çalışanların oranı hızla azalırken, ücretlileşme oranının arttığı görülmüştür. Reel kesimin 
çözülmesi ve işsizliğin yükselmesine karşın, ithalden alınan KDV ve ÖTV hâsılatlarının 
olağan dışı artışı Hükümet tarafından bütçenin olumlu performansı olarak değerlendirilmiştir. 
Beklentilerin üzerinde görülen bu hâsılat artışlarının ithal ikameyi olanaklı kılacak teknoloji 
geliştirme programlarına, KOBİ’lerin finansman sorunlarına ve işsizlikle mücadeleye kanalize 
edilmesi cılız bazı adımların dışında sağlanmamıştır. 

Keza, sermaye girişlerinin yarattığı kredi genişlemesi özel harcanabilir gelir artış 
hızlarının üzerinde özel tüketim harcamalarının gerçekleşmesini olanaklı kılmıştır. Bunun 
sonucunda, dâhilde alınan KDV, ÖTV ve BSMV hâsılatları önemli oranlarda artmıştır. 
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Bankacılık kesiminin (kamu bankaları dâhil) olağanüstü kredi hacmi artışına bağlı olarak 
ortaya çıkan yüksek karlılığı kurumlar vergisi ve faktör gelirlerini beslemiştir. Bankacılık 
kesimi, uluslar arası piyasalarda likiditenin bollaşmasından sağladığı düşük faizli sendikasyon 
kredilerini görece yüksek maliyetlerle (faiz ve bankacılık masraflarıyla) kullanıma sokarken 
Hükümet pasif konumlanmış, reel kesim ve toplumun geniş kesimlerinin yüksek finansman 
maliyetlerini üstlenmesine uzunca bir süre seyirci kalmıştır.  

AKP bu dönem tüm enerjisini, zorunlu kalemler ve göstermelik adımların dışında 
bütçenin hizmet kapasitesinin/harcamalarının (özellikle yatırımlar, tarımsal destekler) 
kısılması ve gelirlerinin (vergi yükü artışı, katılım payı artışları, özelleştirmeler, mali aflar 
gibi bir defalık gelirler yoluyla) artırılmasına yönlendirmiştir. Harcama, gelir ve borçlanma 
politikaları, muhasebe mantığının ötesinde ekonominin mevcut sorunları ve orta-uzun dönem 
projeksiyonlarını gözeten bütüncül bir perspektiften iktisat politikası aracı olarak 
kavranamamıştır.  

Hükümet maliye politikası açısından son derece önem taşıyan bir müdahalesi ekonomi 
yönetiminin yeniden yapılandırmasında kendini göstermiştir. Ekonomi yönetiminde hem 
yatay hem dikey çok başlılığın arttığı görülmektedir. Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Hazineden sorumlu Başbakan yardımcısı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında görev, yetki ve sorumluk üzerine 
ciddi sorunlar yaşanması olasıdır. Bu kurumların amaç ve hedeflerinde görülebilecek 
uyumsuzlukların yanı sıra uygulamada eşgüdüm ve koordinasyon sorunları artmıştır. 
Ekonomi yönetiminin dalgalanmalara müdahale yetenekleri zayıflamıştır. Yeni yapılanma; 
küresel ekonominin gerçeklerini kavrayamamıştır. Sanayi ve dış ticaret entegrasyonunun 
sağlanamaması, sanayi-ticaret ilişkisinin koparılması, dış ticaret-iç ticaret ayrımında ısrar 
edilmesi ekonominin çağdaş gelişmelerinden kopuk tercihler olarak değerlendirilebilir. Yeni 
yapılanma, katılımcı yönetim yaklaşımından da uzaktır. Bakanlıklarda kendi hizmet 
alanlarında faaliyet gösteren tarafların katılımlarının sağlanacağı kurumsal mekanizmaların 
öngörülmediği görülmektedir. Özellikle sivil toplumun taleplerini iletebileceği, karar alma 
süreçlerine katılabileceği zeminler, çağdaş gelişmelerin tersine oluşturulmamıştır. 

Dünyada son dönemde sıklaşan krizler ve ekonomi yönetimlerinin bu krizlerin ortaya 
çıkmasındaki sorumlulukları parlamento denetimlerini öne çıkarırken AKP bu tür bir çağdaş 
gelişmenin tersine yürütmeyi daha da güçlendirme peşindedir. Mevcut mekanizmaların 
geliştirilmesi parlamentonun güçlendirilmesi yönünde hâkim bir eğilimin bulunduğu 
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görülmektedir. Ekonomi yönetimlerinin parlamentoları tam, yeterli ve zamanında 
bilgilendirmelerine ilişkin güçlü normlar konulmakta ve yeni mekanizmalar 
oluşturulmaktadır. Keza, parlamentolar yürürlüğe giren ekonomiye ilişkin kanunların etki ve 
sonuçlarını izlemektedirler. Bu kapsamda yürütmeden bağımsız olarak yasama bürokrasisinin 
güçlendirilmesi, parlamentoların bilgi üretimi altyapısının kurulması veya güçlendirilmesi 
çabaları görülmektedir. TBMM’yi yok sayarak KHK’larla devleti yapılandıran AKP’den bu 
türden gündemlere duyarlılık zaten beklenemez. 

1. KAMU KESİMİ GENEL DENGESİ  

Merkezi yönetim bütçesinin analizinde ilk adım kamu kesimi genel dengesine 
(KKGD) ayrılmalıdır. Temel nedeni, MYB kamu kesimi büyüklüğünün en önemli bölümünü 
oluşturduğu gibi KKGD kapsamındaki diğer bölümler ile çeşitli aktarım mekanizmaları ve 
borç verme işlemleri içindedir. Kamu kesimi genel dengesi (KKGD) tanım ve 
sınıflandırmalarında kamu kesimi Genel Devlet ve KİT’lerden oluşmaktadır. Genel devlet 
kapsamında; merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, soysal güvenlik kuruluşları, döner 
sermayeler, fonlar ve işsizlik sigortası fonu yer almaktadır. 

Aşağıdaki tabloda KKGD bileşenlerine yönelik 2002-2011 dönemi sonuçları, 2012 
gerçekleşme tahmini ve 2013-2015 dönemi OVP öngörüleri yer almaktadır. 

TABLO : KAMU KESİMİ GENEL DENGESİ  (CARİ FİYATLARLA, GSYH İÇİNDEKİ PAY) 

GSYH’YE ORANLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012T 2013P 2014P 2015P 

I.KAMU HARCANABİLİR 
GELİRİ 5,1 5,5 8,2 11,8 13,7 12,3 11,8 10,4 12,5 14,5 14,0 13,8 13,9 14,0 

II. CARİ GİDERLER -9,9 -9,7 -9,2 -9,0 -9,5 -9,9 -10,0 -11,3 -11,0 -10,8 -11,6 -11,7 -11,5 -11,3 

III. KAMU TASARRUFU -4,8 -4,1 -1,0 2,8 4,2 2,4 1,7 -0,8 1,5 3,7 2,4 2,1 2,4 2,7 

IV. YATIRIMLAR -4,9 -3,7 -3,2 -4,0 -3,7 -3,9 -4,3 -4,4 -4,1 -4,1 -4,4 -4,4 -4,3 -4,3 

V.TASARRUF-YATIRIM 
FARKI -9,8 -7,8 -4,2 -1,2 0,5 -1,5 -2,6 -5,3 -2,5 -0,4 -2,0 -2,3 -2,0 -1,6 

VI. SERMAYE 
TRANSFERLERİ 0,3 0,7 0,7 1,2 0,5 1,5 1,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,8 0,9 0,7 

VII. KASA-
BANKA/BORÇLANMA 9,4 7,1 3,5 -0,1 -1,9 0,0 1,5 5,1 2,3 0,0 1,7 1,5 1,0 0,8 

1.KASA-BANKA DEGİŞİMİ -0,5 -0,3 -0,6 -0,5 -0,1 -0,2 0,4 0,2 -0,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 

2.DIŞ BORÇLANMA(NET) 5,0 0,5 0,8 -0,1 -0,1 -0,2 0,4 0,5 0,6 0,0 0,2 0,4 0,0 0,1 

-DIŞ BORÇ ÖDEMESİ -3,1 -2,7 -2,0 -2,9 -2,7 -3,0 -1,6 -2,9 -1,5 -1,1 -1,0 -0,7 -0,1 -0,3 

-DIŞ BORÇ KULLANIMI 8,1 3,2 2,8 2,8 2,7 2,8 2,0 3,4 1,8 1,1 1,1 1,0 0,2 0,4 

3.İÇ BORÇ/ALACAK(NET) 5,5 7,1 3,5 0,5 -1,7 0,5 0,8 4,4 2,0 0,2 1,7 1,1 1,1 1,0 

4.STOK DEĞİŞİM FONU -0,5 -0,2 -0,2 0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

VIII. FİNANSMAN GEREĞİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KKBG  (NET) 10,0 7,3 3,6 -0,1 -1,8 0,1 1,6 5,0 2,4 0,1 1,7 1,5 1,1 0,9 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 
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Kamu kesimi genel dengesinin ekonominin durgunlaşma ve daralma dönemlerindeki 

bozulma derecesi, genişleme ve büyüme dönemlerindeki iyileşme derecesinden daha 

yüksektir. Türkiye ekonomisinin AKP döneminde derinleşen yapısal sorunları nedeniyle 

kamu kesimi ile ekonominin diğer kesimleri arasında çarpık bir etkileşim kalıbı oluşmuştur. 

Gerek 2006 yılındaki mini kriz, gerekse 2009 krizi göstermiştir ki, iç veya dış kaynaklı olası 

bir türbülans karşısında kamu kesimi dengesi göstergeleri hızla bozulabilmekte ve aşırı bir dış 

kaynak girişi olmadığında toparlanma yavaş ve tedrici olabilmektedir. Bu bağlamda altı 

çizilmesi gereken nokta ekonominin daralma konjonktüründe kamu kesimi genel dengesinde 

görülen bozulmanın derecesidir. Kuşkusuz kamu kesimi konjonktürel iniş ve çıkışlarda 

etkilenecektir. Ancak kırılganlığın derecesi öylesine yüksektir ki, büyümede görülen ılımlı 

yavaşlama dahi ciddi olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. 

Kamu kesimi genel dengesinin ekonominin daralma dönemlerine duyarlılığının 

kaynağı kamu harcanabilir gelirlerinin bileşenlerinde aranmalıdır. Bilindiği gibi kamu 

harcanabilir geliri; vergiler, vergi dışı gelirler, faktör gelirleri, sosyal fonlar ve cari 

transferlerin toplamından oluşmaktadır. Aşağıda, kamu harcanabilir gelirlerinin söz konusu 

bileşenlerine yönelik 2002-2011 dönemi sonuçları, 2012 gerçekleşme tahmini ve 2013-2015 

dönemi OVP öngörüleri yer almaktadır. 

 

TABLO: KAMU HARCANABİLİR GELİRİNİN BİLEŞENLERİ 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

GSYH’YE ORANLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012T 2013P 2014P 2015P

1.VERGİLER 17,1 17,7 17,5 18,0 18,1 18,0 17,5 17,7 18,8 19,3 19,2 20,0 19,7 19,4 

A.DOLAYSIZ 6,0 5,8 5,4 5,5 5,3 5,7 5,8 5,9 5,4 5,8 5,9 5,8 5,8 5,8 

B.DOLAYLI 11,1 11,9 12,0 12,5 12,8 12,2 11,7 11,8 13,4 13,5 13,3 14,2 14,0 13,7 

2.VERGİ DIŞI NORMAL 

GELİRLER 
2,4 2,2 2,2 2,5 2,5 2,1 2,0 2,6 2,2 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 

3.FAKTÖR GELİRLERİ 5,8 4,5 4,4 4,7 4,6 4,3 3,6 4,1 3,6 3,2 3,3 2,9 2,7 2,7 

4.FONLAR -2,5 -3,1 -3,0 -3,2 -2,6 -3,1 -2,8 -3,1 -2,4 -1,2 -1,4 -1,5 -1,5 -1,3 

5.CARİ TRANSFERLER -17,6 -15,9 -12,8 -10,2 -8,8 -8,9 -8,6 -11,0 -9,6 -8,7 -9,0 -9,4 -8,9 -8,6 

KAMU HARCANABİLİR 

GELİRİ 
5,1 5,5 8,2 11,8 13,7 12,3 11,8 10,4 12,5 14,5 14,0 13,8 13,9 14,0 
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Tablo dikkatli incelendiğinde, kamu harcanabilir gelirleri bileşenlerinden cari 

transferlerin bu duyarlılığın oluşmasına görece yüksek katkı yaptığı görülmektedir.  

Programda öngörülen yüzde 4’lük büyüme oranının yüzde 3,2 olarak gerçekleşmesi ve 

ekonominin yapısal sorunlarının etkilerinin açığa çıkması sonucu kamu kesimi borçlanma 

gereği (KKBG) 2012 yılında (15,5 milyar TL) yüzde 60 sapma (24,8 milyar TL) göstermiştir.  

KKBG/GSYH oranı yüzde 1,1 programlanmışken, yüzde 1,75 olarak gerçekleşmesi tahmin 

edilmektedir. Bunun sonucunda, OVP 2012-2014 projeksiyonu OVP 2013-2015’de 

değiştirilmiştir. 

TABLO. OVP’LERDE DEĞİŞEN KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ HEDEFLERİ 

KKBG/GSYH 2012 2013 2014 2015 

OVP 2012-2014 1,1 0,8 0,4 - 

OVP 2013-2015 - 1,5 1,1 0,9 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

Kamu kesimi tasarruf-yatırım açığı 2011 yılında yüzde 0,4 olarak gerçekleşirken 

2012’de bu açığın yüzde 2 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2013-2015 OVP’sinde ise 

kamu kesimi tasarruf-yatırım açığının sırasıyla yüzde 2,3, yüzde 2 ve yüzde 1,6 olarak 

programlandığı görülmektedir. 2012 yılında sermaye transferleri için programlanan 

(özelleştirmelerden) iyimser beklenti realize olmamış, bu iyimserlik 2013-2015 dönemine 

taşınmıştır. 2012 yılında Merkez Bankasının bütçeye gelir olarak yaklaşık 5,8 milyar TL safi 

hâsılat aktarımı önemli bir düzeyde iyileştirici etkide bulunmuştur. 

Kamu kesimi borçlanma gereğinde 2013 yılı için programlanan düzey gerçekçi 

görünmemektedir. 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun bütçeye getireceği ilave maliyetler, özelleştirme gelirleri ve 2/B’ye yönelik iyimser 

beklentiler, sosyal güvenlik sistemine yönelik cari transferlerdeki öngörülen artışların sınırlı 

tutulması,  istihdam – büyüme ilişkisinin sorunlu yapısından kaynaklı gelir vergisi ve sosyal 

güvenlik primleri hâsılat öngörüleri ışığında KKBG hedefi gözden geçirilmelidir. Keza, faiz 

düzeyinin kurda ve enflasyondaki olası yükselmeyle artabilmesi ve bunun sermaye çıkışından 

kaynaklanması durumunda risk priminin de artması bunların Hazinenin borçlanma 
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maliyetlerini artırması önümüzdeki dönemin senaryoları arasına alınmalıdır. Yapılan 

özelleştirmeler sağladığı nakit girişiyle ilgili yıllarda bütçenin gelir performansını artırmasına 

karşın izleyen yıllarda faktör gelirlerinden yoksun kalınmasına yol açmaktadır. 2002 yılında 

yüzde 5,8 gerçekleşen faktör gelirlerinin 2013-2015 döneminde sırasıyla yüzde 2,9, yüzde 2,7 

ve yüzde 2,7 olarak programlandığı görülmektedir. 

 

2. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 

Kamu kesimi genel dengesinde bozulmanın temel belirleyicisi bütçe açığı olmuştur. 
Bütçe açığının öngörülenden (21,1 milyar TL) yaklaşık yüzde 60 fazla (33,5 milyar TL) 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Hatırlanacağı üzere, 2009 yılında da daha tahripkâr ancak 
benzer bir değişme yaşanmıştı. 

2012 yılı bütçe gerçekleşmeleri sonucu 2013 ve 2014 yılları için bütçe açığına ilişkin 
2012-2014 OVP hedefleri, 2013-2015 OVP’de değiştirilmiştir. 

 
TABLO: OVMP’LERDE DEĞİŞEN BÜTÇE DENGESİ HEDEFLERİ 

BÜTÇE 
AÇIĞI/GSYH 

2012 2013 2014 2015 

OVMP 2012-2014 1,5 1,4 1,0 - 

OVMP 2013-2015 - 2,2 2,0 1,8 

Kaynak: Maliye Bakanlığı 

Merkezi yönetim bütçe dengesi, büyük ölçüde sıcak para giriş ve çıkışlarına teslim 
edilmiş Türkiye ekonomisinin genişleme ve daralma sonuçlarıyla bir savrulma içindedir. 
Yukarıda aktarmaya çalıştığımız makroekonomik çözümlemeler bütçe dengesi için de 
geçerlidir. 

2012 yılı bütçe dengesi, faiz dışı giderlerdeki belirgin artış, vergi gelirlerindeki 
(özellikle dolaylı vergilerdeki artış hızının yavaşlaması) düşük performans ve özelleştirme 
gelirlerinin öngörülenin çok altında kalması nedenleriyle 2011 yılına göre önemli ölçüde 
bozulmuştur. Merkezi yönetim bütçe açığı, 2011 yılı sonunda 17,8 milyar TL iken, 2012 yılı 
Ekim ayı itibarıyla yıllık 34,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Son çeyrekte alınan gelir artırıcı 
önlemlerle (ÖTV’nin bazı ürünlerde artırılması gibi) bütçe gelirleri hedefi tutturulmaya 
çalışılmaktadır. 
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TABLO: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ VE FAİZ DIŞI FAZLA 

GSYH İÇİNDEKİ PAYLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012T 2013P 2014P  2015P

MYB GİDERLERİ 34,1 31,1 27,2 24,6 23,5 24,2 23,9 28,2 26,8 24,2 25,3 25,7 25,1 24,4

FAİZ HARİÇ GİDERLER 19,4 18,2 17,1 17,6 17,4 18,4 18,6 22,6 22,3 21 21,9 22,3 21,9 21,4

FAİZ GİDERLERİ 14,8 12,9 10,1 7,0 6,1 5,8 5,3 5,6 4,4 3,3 3,4 3,4 3,2 3,0

MYB GELİRLERİ 22,7 22,2 22 23,5 22,9 22,6 22,1 22,6 23,1 22,9 22,9 23,6 23,1 22,6

BÜTÇE DENGESİ  -11,5 -8,8 -5,2 -1,1 -0,6 -1,6 -1,8 -5,5 -3,6 -1,4 -2,3 -2,2 -2,0 -1,8

FAİZ DIŞI DENGE 3,3 4,0 4,9 6,0 5,4 4,2 3,5 0,0 0,7 1,9 1,1 1,2 1,1 1,2

Kaynak: Maliye Bakanlığı 

Faiz dışı dengeye odaklanmış bir maliye politikası doğrultusunda hizmet-harcama 

kısıntıları, vergilerin artırılması, KİT’ler ve diğer kamu varlıklarının özelleştirilmesine OVP 

döneminde de devam edeceği görülmektedir. Hanehalkı (işçi, köylü, küçük üretici gibi) ve 

KOBİ’ler, benimsenen ekonomik modelin (temel bir özelliği olarak) sermaye hareketlerine 

tabi işlerliğinden en olumsuz etkilenen kesimleri oluştururken, AKP bütçenin etkinlik-

verimlilik, gelir dağılımı ve istikrar sağlayıcı potansiyel etkilerinin açığa çıkmasını olanak 

sağlayacak iradeyi ortaya koyamamıştır. 

 

A. BÜTÇE GİDER POLİTİKALARI 

Kamu hizmetleri potansiyeli açısından faiz dışı bütçe giderlerinin GSYH’ye oranlarına 

bakıldığında, 2002 yılının düzeyine izleyen altı yılda (2003-2008 döneminde) ulaşılamamıştır 

ve bu oran 2008 yılına kadar 2002 yılında gerçekleşen yüzde 19,4’ün altında kalmıştır. 2009 

yılında ise GSYH yüzde 4,8 küçülmüş ve mevzuata bağlı esnekliği olmayan giderlerin bu 

düzeyde küçülememesi nedeniyle faiz dışı bütçe giderleri yüzde 22,6’ya yükselmiştir. 

Ekonominin normal gelişim seyri içinde 2010 ve 2011 yıllında sırasıyla yüzde 22,4 ve yüzde 

21 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında ise yüzde 21,9 olarak gerçekleşmesi tahmin 

edilmektedir. Faiz dışı bütçe giderleri ise 2013-2015 döneminde sırasıyla yüzde 22,3, yüzde 

21,9 ve 21,4 olarak programlanmıştır. 12 yıllık kesin hesaplar, gerçekleşme ve program 

dönemleri göz önünde bulundurulduğunda, AKP bütçenin kamu hizmeti üretme yeteneğinin 

azalmasından yana temel bir tercihe sahiptir.  
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TABLO: FAİZ DIŞI BÜTÇE VE FAİZ GİDERLERİ 

 

GSYH’ye oranlar 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012T 2013P 2014P 2015P

MYB Giderleri 34,1 31,1  27,2  24,6 23,5 24,2 23,9 28,2 26,7 24,2 25,3 25,7 25,1 24,4

Faiz Hariç Bütçe Giderleri 19,4 18,2  17,1  17,6 17,4 18,4 18,6 22,6 22,3 21,0 21,9 22,3 21,9 21,4

Faiz Giderleri 14,8 12,9  10,1  7,0 6,1 5,8 5,3 5,6 4,4 3,3 3,4 3,4 3,2 3,0

Kaynak: Maliye Bakanlığı 

Faiz dışı bütçe giderlerinin seyrini sadece GSYH içindeki payından izlemek de yeterli 

olmaz. Yılda ortalama yüzde 1,3 civarında nüfus artışının sonucu 2003-2015 döneminde 

nüfus toplam yüzde 14-17 oranında artmış olacaktır.  

Kuşkusuz, hükümetler piyasa süreçlerinin (üretim-bölüşüm ilişkilerinde) 

performansına bağlı olarak faiz dışı bütçe giderlerinin reel olarak daralmasının etkinlik ve 

eşitlik sorunsalı açısından makul karşılanabileceği ve hatta desteklenebileceği bütçe 

politikaları da benimseyebilir. Ancak, ülkemiz gerçeğinden hareketle gelir dağılımı 

adaletsizliği, bölgeler arasındaki dengesizlikler, kadın-erkek eşitsizliği, yüksek işsizlik-düşük 

İKO, eğitim, sağlık, sosyal koruma alanlarında AB’nin çok gerisinde göstergeler, kırsal 

yoksulluk, ekonominin alt yapı gereksinimi ve bir dizi alanda sayılabilecek yapısal sorunlar 

karşısında bugün için geçerli bir yönelim olduğu söylenemez. Kaldı ki, faiz dışı bütçe 

giderlerinin kompozisyonuna bakıldığında kamu hizmeti dışında kullanılan bir dizi ödenek 

kaleminin yer aldığı görülmektedir. Bu bölümde bütçenin ekonomik sınıflandırması baz 

alınarak bir değerlendirme yapılacaktır. Bununla birlikte kurumsal ve fonksiyonel 

sınıflandırma da yer yer göz önünde bulundurulacaktır. 

1) PERSONEL GİDERLERİ 

Personel giderleri, faiz dışı bütçe giderlerinin en önemli kalemlerinden biridir. Her ne 

kadar ekonomik sınıflandırmada ayrı kodlansa da, personel giderlerine, personelin SGK’ya 

ödenen prim giderlerini de ekleyerek bakabiliriz. Hatırlatmak açısından personel ödenekleri 

içinde aynı zamanda personelin ödediği gelir vergisi de yer almaktadır. Gayrisafilik ilkesi 

doğrultusunda bu ödenekten karşılanan gelir vergisi bütçenin gelir tarafında da yer 

almaktadır. 
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TABLO : PERSONEL GİDERLERİ 

Seçilmiş 

Göstergeler 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012T 2013P 2014P 2015P 

Personel 

giderleri/GSYH 
6,3 6,3 6,0 5,8 5,7 5,9 5,8 6,6 6,7 6,6 7,1 7,3 7,3 7,1 

Personel 

giderleri/Faiz dışı 

bütçe giderleri  

32,3 34,8 35,2 32,8 32,4 31,7 31,3 29,3 29,8 31,5 32,6 32,7 33,3 33,1 

NOT: Personel giderlerine SGK primleri dâhildir. 
Kaynak: Maliye Bakanlığı 

Personel ödeneklerinin faiz dışı bütçe giderlerine oranı yüzde 31-32 düzeylerinde 

seyretmiştir. Tablodan da görüleceği üzere en yüksek orana sahip olduğu yıl yüzde 35,2’yle 

2004 yılı, en düşük orana sahip olduğu yıl yüzde 29,3’le 2009 yılı olmuştur.  

Personel ödenekleri 2003 yılında 2002 düzeyini korumuş, izleyen beş yıl (2004-2008) 

2002 yılı düzeyinin altında kalmıştır. Personel ödeneklerinin seyrini belirleyen iki değişken 

bulunmaktadır. Biri, bizatihi maaş ve diğer mali-özlük unsurları diğeri ise personel 

sayısındaki net değişmedir. AKP prensip olarak kamu çalışanlarının maaşlarına enflasyon 

oranı kadar artış yapılmıştır. Ayrıca, kamuda ücret dengesine yönelik düşük maaşlı memurlara 

denge tazminatı ve aile yardımı gibi unsurlarda kısmi iyileşmeler yapılmıştır.  

2003-2007 döneminde kümülatif büyümenin altında bir reel gelir artış gerçekleşmiştir. 

Bununla birlikte, personel ödeneklerindeki bu kısıntı, eğitim, sağlık gibi devletin anayasal 

ödevi ve yurttaşların temel hakları olan bazı kamu hizmeti alanlarındaki şiddetlenen ihtiyacın 

karşılanmasında da yeterli düzeyde kullanılmamıştır. Kamu hizmeti sunumunun emeğe dayalı 

özellikleri nedeniyle kamu personeli yetersizliği yurttaşların eğitim, sağlık, sosyal-kültürel 

hizmetlerden yoksun kalması anlamına gelmektedir. Bu durum gerek alt gelir gruplarında 

tablo, kamu hizmetleri kapasitesinin bölgelerimiz arasında eşitsiz dağıldığı gerçeğiyle birlikte 

değerlendirildiğinde, ülkemiz coğrafyasının önemli bir bölümünde yurttaşların en temel 

gereksinimlerinin dahi karşılanamadığı söylenebilir. 

Kamu personel politikalarına yakından bakıldığında AKP döneminde personel 
rejiminin önemli ölçüde tahrip olduğu görülmektedir. Cumhuriyet’in kuruluşundan beri kamu 
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yararı ve kamu hizmeti eksenli olarak örgütlenen ekonomik-sosyal yapı ve işlevler AKP 
döneminde hızla tasfiye edilmeye başlanmış, toplumun ortak çıkarlarının kamu yararı 
doğrultusunda yerine getirilmesi anlayışı terk edilerek, kamu hizmetlerinin, yurttaşların 
tüketici olarak satın alma güçleri ölçüsünde yararlanabilecekleri bir piyasa malına 
dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu yeni düzende AKP tarafından biçilen devletin rolü ise 
güvenlik ile piyasa ilişkilerinin düzeni ve denetimiyle sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Kamu 
personel rejimi de bu yönde dönüştürülmüş ve özellikle taşeronlaşma asli, sürekli nitelik 
gösteren kamu hizmetlerine de yayılmıştır.  

KAMU PERSONEL POLİTİKALARINDA TAŞERONLAŞMA 

Kamu personel sistemini dönüştürme çabaları, reform ve yeniden yapılandırma 
çalışmaları, yönetsel güç ve tercihler kullanılarak kamu örgütlerinin verimsizleştirilmesi, 
mevzuat değişiklikleri, kamu yönetiminin hantal ve verimsiz, kamu personelinin ise tembel ve 
yetersiz olduğu şeklindeki toplumsal meşruluk kazanmaya yönelik söylemlerle süregelmiştir. 
Bununla birlikte, geçen süre içerisinde kapsamlı bir reform ya da yeniden yapılandırma 
toplumsal, demokratik, siyasal ve akademik karşı duruşlar ve yargı kararları çerçevesinde 
hayata geçirilememiş ancak, çeşitli hukuki metinlerde yapılan değişikliklerle ve uygulanan 
politikalarla kamu personel rejimi dönüştürülmeye başlanmıştır. 

Kamu personel sistemine yönelik dönüştürme çabalarının başında memur istihdamının 
alan itibariyle daraltılması, memurlar eliyle görülen hizmetlerin hizmet alımına konu edilerek 
özelleştirilmesi gelmektedir. Özelleştirme-taşeronlaştırma yoluyla emek maliyetlerine 
neredeyse doğrudan “siyasi” müdahale söz konusudur, Dolayısıyla kamu idarelerinin 
taşeronlaştırmaya yönlendirilmeleri ideolojiktir. Memurluk, kadro esasına dayanan ve kamu 
görevinin objektif ölçütlerle yerine getirilmesi amaçları ile örgütlenen, güvenceli bir istihdam 
biçimidir. Genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli görevler başka istihdam 
şekilleri tarafından yerine getirilemeyeceği gibi, memurlar tarafından yürütülmesi öngörülen 
hizmetlerin “hizmet satın alınması” yoluyla taşeronlaştırılması da doğru bir uygulama 
değildir. 

a) Kamu Kesiminde Taşeron İşçi Çalıştırılmasının Yaygın Olduğu Alanlar ile 
Buna Olanak Sağlayan Belli Başlı Düzenlemeler  

Yerel yönetimler de dâhil olmak üzere kamuda çalıştırılan taşeron işçi sayısının 2011 
Yılı itibariyle 410 bin ila 500 bin civarlarına yükseldiği resmi makamlarca da ifade 
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edilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre, belediyelerde çalıştırılan işçilerin %49’u 
belediyelerin kadrolu işçisi, %29’u belediyelerin kurdukları şirket işçisi (BİT) ve %22’si ise 
taşeron işçilerdir. Kamuda, taşeron işçiler ağırlıklı olarak başta temizlik işleri olmak üzere 
yardımcı hizmetlerde, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetlerinde, yerel yönetim 
hizmetlerinde ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmaktadır.  

Yardımcı Hizmetlerde Taşeronlaşma  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlar eliyle görülen hizmetleri on ayrı sınıf 

içerisinde toplamıştır.  28/03/1988 tarihli ve 318 sayılı KHK’yla Yardımcı Hizmetler sınıfında 

bulunanların yaptıkları hizmetlerin ihale yoluyla gördürülmesi mümkün hale getirilmiştir.4 

Böylelikle memur statüsündeki kamu personeli eliyle gördürülen hizmetlerin artık piyasadan 

hizmet alımı suretiyle, ihale edilerek alınması mümkün hale gelmiş; kamu hizmetlerinde 

taşeronluk uygulamasının önü açılmıştır. Kamu kurumlarında hizmet alımı yapılan çeşitli 

şirketlere ait personel yer bulmaya başlarken, piyasa için de yeni bir alan yaratılmıştır. 

Taşeron işçisi ya da şirket elemanı olarak adlandırılan, devletle değil işvereni olan şirketle 

istihdam ilişkisi kuran, hizmet alımı yapılan şirketlerin personeli kamu kurumlarında kamu 

personeli yerine istihdam edilmeye başlanmıştır. Temizlik veya bakım anlaşmaları 

yapılmasına rağmen, kamu kurumlarının personel taleplerinin bütçe dengeleri gerekçeleri ile 

karşılanmaması politikalarına koşut olarak şirket personeli, diğer çalışanlarla birlikte 

bürolarda fiilen istihdam edilmiştir. 

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetlerinde Taşeronlaşma 

AKP döneminde taşeronlaşma temel kamu hizmetleri alanına genişletilmiştir. Sağlık 

hizmetleri olarak belirlenmiştir. Sağlık personelinin gördüğü hizmetlerin de hizmet alımı 

yöntemi ile karşılanması ve bu konudaki kamusal alanın da özel sektöre açılması olanaklı hale 

gelmiştir. 5  Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikle sağlıkla ilgili 

hizmet alımları istisnalar arasında sayılmıştır. 

                                                            
4  657 sayılı Kanunun sınıfları tanımlayan 36. maddesinin VIII- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI başlıklı 
bendine 318 sayılı KHK ile eklenen paragrafa göre “Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi 
gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve 
benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.” 
5  10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin III- 
SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bendine eklenen “Bu sınıfa 
dâhil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye 
gelirlerinden ödenmek kaydıyla, bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla 
gördürülebilir.” hükmü ile  



 
 
 

 
 
 
 
 

–  273 –

             Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 361) 

Yerel Yönetim Hizmetlerinde Taşeronlaşma 

Kamu personel sistemimizde yerel yönetim hizmetleri, gerek istihdam şekilleri, gerek 

istihdamın düzenlenmesi açısından genel rejime tabidir. Yerel yönetimlerde de memur 

statüsünde personel istihdam edilmekte, bunların görev yetki ve sorumlulukları diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarına göre herhangi bir farklılık taşımamaktadır. AKP döneminde çıkarılan 

03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunuyla belediyelerin kendisine verilen görev ve 

hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilmeleri ve kamu 

hizmetlerini kendi kuracakları şirketler aracılığı ile yürütmesine ve piyasa aktörleri ile özel 

hukuk hükümleri çerçevesinde ilişki kurabilmelerine olanak tanımıştır.6 Belediyelerin imar, su 

ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre 

sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi 

trafik; … kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor v.s. hizmetlerini 

yaptırabilmelerine olanak tanınmıştır.7 Özellikle zabıta, itfaiye ve şehir içi trafik gibi kamu 

düzenine ilişkin görevlerin hizmet satın alınması yoluyla karşılanabilecek olması, hayret 

verici olduğu kadar, kamu hizmetlerinin piyasa tarafından yürütülmesi ve bu yolla özel 

sektörün etkinleştirilmesi tercihinin geldiği noktayı göstermek açısından anlamlıdır. 

Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Taşeronlaştırılması 

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile kamu 

kurum ve kuruluşlarının sorumluluklarında bulunan bina ve alanların korunmasında 

uygulanacak genel sistem belirlenmiştir. Kanun yazım dili ve içeriği açısından incelendiğinde, 

güvenlik hizmetlerinin özel güvenlik şirketleri tarafından yerine getirilmesini temel 

almaktadır. Mahallinde yakalama, kimlik sorma, arama, hatta konutlara girme ve zor 

kullanma yetkisine de sahip olabilen, silah bulundurabilen güvenlik görevlilerinin yerine 

getirdiği hizmetler, valilik izni ile güvenlik şirketlerine gördürülebilmektedir. Kanunun 
                                                            
6  5393 sayılı Kanunun 70. maddesi “Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta 
belirtilen usullere göre şirket kurabilir.” hükmüne yer vererek, belediyelerin  
Aynı kanunun 67. maddesinde ise belediyelerin; park, bahçe, temizlik, güvenlik, bakım-onarım, sayaç okuma, 
toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri gibi maddede sayılan daha pek çok alanda hizmetleri ihale yoluyla üçüncü 
şahıslara gördürebilecekleri hüküm altına alınmıştır. 
7 5393 sayılı Kanunun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14. maddesinin (a) bendinde yer 
almaktadır. Buna göre belediyeler; “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi 
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir 
içi trafik; … kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor v.s. hizmetlerini yapar veya yaptırır.” 5393 sayılı 
Kanun, belediyelerin görev ve sorumluluklarını belirleyen maddesinin daha ilk bendinde neredeyse belediye 
hizmetlerinin tümünün belediye tarafından “yaptırılabileceğini” hüküm altına almaktadır. 
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yürürlük tarihinden bu yana yaygın uygulama da özel güvenlik hizmetlerinin güvenlik 

şirketleri eliyle gördürülmesi şeklindedir. 

Koruma ve güvenlik hizmetlerinin kamu personeli eliyle gördürülmesi yerine özel 
güvenlik şirketleri tarafından yerine getirilmesini esas alan 5188 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesiyle birlikte bu alanda ciddi ve büyük bir piyasa oluşmuştur. Konu ile ilgili kamu 
deneyimi olan kişilere özel sektörde istihdam ve şirket kurabilme olanağı doğmuş, koruma 
güvenlik hizmetlerini kendi personeli ile karşılayan kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik 
zafiyetleri öne çıkarılmıştır. Gelinen noktada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı ile 
birlikte sayısı her geçen gün artan özel güvenlik personeli yeni bir silahlı güç olmuştur.  

b) Taşeron işçilerin çalışma koşulları  

Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçi çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları 
genelde bir yıllık olup hizmet alımının usul ve esasları kamu ihale kurumu ilgili mevzuatına 
göre belirlenmektedir. Bu hizmet alımlarıyla çalışan işçilerin bütün mali ve sosyal hakları 
ihaleyi alan taşeron firmaların sorumluluğu altında olmakta ve ihaleyi yapan kamu 
kurumunun ihale bedelini taşeron firmaya ödemekten başka herhangi bir yasal sorumluluğu 
bulunmamaktadır. Çünkü uygulamada, hizmet alan kamu kurum ve kuruluşları 
şartnamelerinde bu yükümlülüklerin alt işveren tarafından yerine getirileceğini 
belirtmektedirler. Bu yüzden de taşeron işçiler, ne asıl işveren olan kamu kurum ve 
kuruluşlarının vasıtasıyla nede alt işveren olan taşeron şirketlerinin vasıtasıyla yasal mali ve 
sosyal haklarını kullanamamakta ve aşağıda sıralanan ağır sorunları yaşamaktadırlar. 

Taşeron işçilerin çalışma koşulları “modern kölelik” olarak adlandırılmıştır 

Taşeron işçiler aracılığıyla kapitalizmin başlangıç yıllarına ait vahşi çalışma koşulları 
geri gelmiştir. Taşeron işçiler için kavramsal olarak olmasa da, insani değerler bakımından 
“köleci çalışma koşulları” geçerlidir ve bu sebeple de taşeron işçilik uygulaması kamuoyunda 
“modern kölelik” olarak adlandırılmaktadır. 

Taşeron firmalar kamu yöneticileri için kayırmacılık aracıdır  

Taşeronlar aracılığıyla iş yapılması kamu yöneticilerinin rahat hareket etmesinde ciddi 
kolaylıklar sağlamaktadır. Çünkü kamu yöneticileri taşeronlar aracılığıyla hem mali hem de 
istihdam olanaklarını rahatça yönetmekte, hatta yönlendirmektedir. İhale kanunlarının 
bağlayıcı hükümleri çoğu kez işlevsiz kılınarak ihaleler yandaş şirketlere verilmektedir. 
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Taşeron şirketlerde sendikal örgütlenmenin zorluğu da kurumlar için bir avantaj 
sağlamaktadır.  

Taşeron işçiler açlık sınırlarında bir ücretle çalıştırılmaktadır  

Taşeron işçilerinin çalışma koşullarının temel karakteristiği asgari ücret civarında bir 
ücrete köleci koşullarda çalışmaktır. Taşeron işçilerinin ortalama ücreti benzer işi yaptığı 
sendikal örgütlülüğe sahip işçisinin %50’si civarındadır. Ayrıca taşeron işçiler, ücretlerinin 
geç ödenmesi ve hatta hiç ödenmemesi gibi sorunlarla da karşılaşmaktadır. Bununla da 
kalınmayıp, taşeron işçilerin yemek ve yol paraları da çoğunlukla verilmemektedir.  

Taşeron işçilere ikramiye verilmemektedir  

Yapılan bir araştırmaya göre; sendikal örgütlülüğe sahip belediye işçileri yılda 
ortalama 78 gün; belediye şirket işçileri 66 gün ikramiye alırken, sendikal örgütlülüğü 
olmayan belediye işçileri ise 47 gün ikramiye almaktadırlar. Taşeron işçilerine ikramiye 
ödemesi ise söz konusu değildir.  

Taşeron işçiler daha çok çalışıp, daha az ücret almaktadır 

Dikkate değer bir durum da çalışma saatlerinde görülmektedir. Sendikal örgütlülüğe 
sahip belediye ve belediye şirket işçileri hafta-da ortalama 42 saat çalışıyorken, sendikal 
örgütlülüğü olmayan belediye işçisi 44, taşeron işçileri ise, daha düşük ücret almalarına 
rağmen, 45-46 saat yani diğerlerinden yaklaşık %10 daha fazla çalışmaktadırlar.  

Taşeron işçiler izin haklarını kullanamamaktadır  

Taşeron firmalarda çalışan işçiler çoğunlukla yılda sadece 7 gün yıllık izin 
kullanabiliyor ve geri kalan yıllık izinleri verilmiyor. Kanunen verilmeyen yıllık izinlerin 
karşılığı ücretin işçiye verilmesi gerekmektedir. Ancak bu durum işverenlerin işine gelmediği 
için bu paralar da ödenmemekte ve işten atılma korkusu yaşayan işçiler bu duruma ses 
çıkaramamaktadır.  

Taşeron işçiler güvencesiz çalışma koşullarına tabi tutulmaktadır 

İşçiler tarihsel mücadeleleri sonucu, sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve 

iyileştirmek amacıyla sendika çatısı altında örgütlenmektedir. İşçilere sağlanan temel sendikal 

haklar, uluslararası ve ulusal hukukta çeşitli yasalarla güvence altına alınmış olmasına rağmen 
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bu haklar, ekonomik ve politik nedenlerle engellenmeye çalışılmaktadır. Sendikal örgütlemeyi 

engellemek gibi temel bir hedefi olan taşeronluk da sistemin bu amacına ciddi bir destek 

sağlamaktadır. Taşeron işçilerin iş güvencesi olmadığı için, sendikaya üye olmaları ya da 

faaliyetlerine katılmaları durumunda derhal sözleşmeleri feshedilmektedir. Sendikal üyelik 

başvurularında toplu işten çıkarmalar yaşanmaktadır. Bu işçilerin örgütlenmesi, çalışma 

niteliğinden kaynaklı olarak tazminatsız işten çıkarılma ve mevcut taşeron ihalesi 

yenilendiğinde işe alınmama tehdidi ile engellenmektedir. 

c) Değerlendirme 

Kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla 

gördürülmesine ilişkin düzenlemeler gözden geçirilerek, zorunlu alanlar dışında taşeron işçi 

çalıştırılmasına olanak veren yasal düzenlemeler yürürlükten kaldırılmalı ve kamu 

hizmetlerinin kamu personeli yerine dışarıdan hizmet alımı suretiyle gördürülmesine yönelik 

olarak yaygınlaşan taşeron işçi istihdamı sınırlandırılmalıdır.  

Kamu memurluk ve işçilik hizmetlerinin ilke olarak ağırlıklı bir şekilde memurlar ve 

kamu işçileri eliyle gördürülmesi sağlanmalıdır. Bu çerçevede, halen çalıştırılan taşeron 

işçiler çalıştıkları kurumlara ihdas edilecek memur ve işçi kadrolarına geçirilmelidir. 

Özel şirketler vasıtasıyla kamuda çalıştırılan taşeron işçilere, bu şirketlerce çoğunlukla 

asgari ücret düzeyinde bir ücret ödendiği daha önce de ifade edilmiştir. Bu şirketlere kamu 

idareleri tarafından ödenen hizmet alım bedelinin bir kısmı da doğal olarak şirketin ticari 

kazancıdır. Dolayısıyla, devlete ek bir mali yük getirmeksizin ve ilave kaynak yaratmaya 

gereksinim kalmaksızın; taşeron işçilerin, özel şirket tarafından kendilerine ödenen 

ücretlerden, şirketin işçi giderleri dışındaki ticari kazancı kadar daha yüksek bir ücret 

alabilmeleri mümkün olabilecektir. 

Kamuda çalıştırılan taşeron işçilerin, çalıştıkları kurumların kadrolarına 

geçirilmelerindeki amaç, öncelikli olarak bu yurttaşlarımızı güvenceli ve örgütlü bir çalışma 

yaşamına kavuşturmak ve sonrasında da bütçe olanakları çevresinde, ücret ve diğer sosyal hak 

ve yardımlarını insanca yaşama düzeylerine çekmek olmalıdır.  



 
 
 

 
 
 
 
 

–  277 –

             Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 361) 

2. YATIRIM GİDERLERİ 

Yatırım ödenekleri olarak bütçenin ekonomik sınıflandırmasındaki sermaye giderleri 

ve sermaye transferleri toplamı alınmaktadır. Ekonominin etkinlik ve eşitlik sorunlarına kalıcı 

ve yapısal çözümlerin üretilmesi açısından kamu yatırımlarının seyri temel öneme sahiptir. 

2003-2008 döneminin ilk beş yılında bütçede en çok kısılan kalem yatırım ödenekleri 

olmuştur. Kamu hizmetleri kapasitesi ve ekonominin altyapı stoku örselenmiştir. Oysa bütçe 

kalemleri içinde toplumun ekonomik ve sosyal gereksinimleri, yurttaşların ve gelecek 

kuşakların yaşam standartları açısından en önemli kalemi yatırımlar oluşturur. Hatta bütçe 

açığına karşı en sert muhalefet eden maliye ekolleri dahi, borçlanmanın sadece yatırımlar 

(ekonominin etkinlik-verimlilik kapasitesini güçlendirdiği) için kabul edilebileceğini ileri sürer.  

TABLO : YATIRIM GİDERLERİ 

Seçilmiş 
göstergeler 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012T 2013P 2014P 2015P 

Sermaye 
giderleri/GSYH 
(%) 

2,2 1,7 1,5 1,6 1,6 1,5 1,9 2,1 2,4 2,4 2,4 2,1 2,2 2,2 

Sermaye 
transferleri/GSYH 
(%) 

0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 

Toplam 
yatırım/GSYH 
(%) 

2,2 1,7 1,6 1,8 1,9 1,9 2,1 2,3 2,6 2,9 2,8 2,4 2,5 2,5 

Sermaye giderleri 
/ Faiz dışı bütçe 
giderleri (%) 

11,5 9,5 8,6 9,0 9,1 8,3 10,5 9,3 10,6 11,0 9,3 9,5 9,7 10,2 

Sermaye 
transferleri / Faiz 
dışı bütçe giderleri 
(%) 

0 0 0,4 1,2 2,0 2,2 2,6 2,0 2,7 2,1 1,4 1,3 1,3 1,4 

Toplam yatırım / 
Faiz dışı bütçe 
giderleri (%) 

11,5 9,5 9,0 10,2 11,1 10,5 13,1 11,3 12,3 13,8 12,6 10,8 11,0 11,6 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

Sermaye giderlerindeki gerileme ise ülkenin büyüme dinamiklerinin önümüzdeki 

dönem nasıl sınırlandırıldığı göstermesi açısından daha önemlidir. 2013 yılı Merkezi Yönetim 

Bütçesi tasarısında kamunun yatırım harcamaları 2012 yılı gerçekleşme tahminlerine göre reel 

olarak gerilemektedir. Bu tahminler önümüzdeki dönem kamu yatırım harcamalarında ciddi 
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bir gerileme olacağı anlamına gelmektedir. Yatırım harcamalarındaki bu azalış büyümenin 

daraldığı hatta küçülme ihtimalinin olduğu bir konjonktürde büyümeyi zorlaştırıcı bir ortama 

hizmet etmektedir. 

2003 sonrası dönemde yeni birçok kamu hizmeti alanında kamu-özel işbirliği 

modelleri kullanılmaya başlamıştır. Bu modelin kullanımı, ileri teknoloji gerektiren veya 

hizmetin istisnai özelliklerinden kaynaklanan tercihlerin çok ötesine taşınmış ve yandaş 

sermaye gruplarına kaynak aktarımının mekanizmaları olarak kullanılır olmuştur. Bununla 

birlikte, bu model bütçe açığının düşük görülmesine ve yükümlülüklerin uzun vadeye 

yayılmasına ve hizmetin maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır. Diğer temel bir sonucu bu 

modeller de giderek yurttaşların hizmetler karşılığında bedel ödemesi yaygınlaşmaktadır. 

Kamusal stok değer oluşturulması yerine, yüksek maliyetli hizmet satınalma veya 

kamusal yetkilerin devri tercih edilmektedir. Mal ve hizmet alımlarının yaklaşık %30’unu 

oluşturan sağlık hizmetleri bu alanda öncü konumdadır. Halihazırda devletin dev kampüs 

hastaneleri ihalelerine çıkması ve bunlar için hem proje hem doktor hem de arazi sunmasına 

rağmen, özel sektöre devretmesi ve özelden tesis ve hizmet kiralama yoluna gitmesi ilgili 

modelin dünyada nadir görülen pekişmiş bir örneği olacaktır (Sağlık Bakanlığı Kamu Özel 

Ortaklığı Daire Başkanlığı, http://www.kamuozel.gov.tr).   

AKP Hükümetinin kamu-özel işbirliği alanında bütüncül ve iç tutarlılığa sahip bir 

politika perspektifi bulunmamaktadır. Kamu-özel işbirliği alanına bir çerçeve kazandırılması 

ve parçalı ve dağınık mevzuatın toplulaştırılması ihtiyacının yanı sıra, bu alana ayrılan kamu 

kaynağının büyüklüğü dikkate alındığında TBMM'nin bu alandaki denetiminin mutlak suretle 

etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Kamu-Özel İşbirliği modelinin yaygınlığı ve 

hacmi de göz önünde bulundurulduğunda, Sayıştay'ın Kamu-Özel İşbirliği modelinin 

uygulamalarını performans denetimine tabi tutması ve müstakil bir raporu her yıl Plan ve 

Bütçe Komisyonuna sunması uygun olacaktır. Buna ilaveten, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plân ve Bütçe Komisyonunun özel gündemle yapılacak toplantı ile yılda bir defadan az 

olmamak üzere Hükümet tarafından bilgilendirilmesine ilişkin düzenlemelerin mevzuata 

kazandırılması gerekmektedir. 2013 Yılı Programına göre, 2012 yılı Eylül ayı itibarıyla KÖİ 

envanterinde inşaatı devam eden projelerin toplam tutarı 351 milyon TL iken sözleşmesi 

imzalanmış olup finansman arayan projelerin toplam tutarı 17,2 milyar TL’dir.  
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3. TRANSFER GİDERLERİ 

TARIMSAL DESTEKLER 

Tarım destekleme politikaları;  

 Tarımsal üretimde ülkemizin kendine yeterli hale gelmesini sağlamak, 
 Çiftçilerimizin ve kırsal nüfusumuzun gelir ve yaşam düzeylerini yükseltmek, 
 Döviz sağlanmasına yönelik ihraç ürünlerini özendirmek,  
 Verimliliği yükseltici teknolojilere ve tekniklere geçebilmek veya ihtiyaç 

duyulan yeni ürünlerin üretimini özendirmek,  
 Nüfusun ucuz ve dengeli beslenmesinin sağlanması,  
 Sanayiye istikrarlı bir biçimde hammadde ve girdi sağlamak, 
 Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek gibi amaçlarla yapılan kamu hizmetlerini, 

harcamalarını ve teşviklerini içerir.  

Tarım destekleme politikaları, gelişimi içinde ağırlık ve kapsamında değişiklikler 
olmakla birlikte, AKP dönemindeki kadar düşük düzeylerde uygulanmamıştır. 

AKP döneminde tarımın çökertildiği ve kırsal nüfusumuzun refahının baskılandığı 
görülmektedir. Tarıma dönük desteklerin milli gelire, tarımsal katma değere ve bütçe 
harcamalarına oranı ile tarım istihdamı göstergelerinde çarpıcı bir seyir gözlenmektedir. 

Türkiye’nin tarımda net ithalatçı konumu ürün yelpazesi çeşitlenerek 
kalıcılaşmaktadır. Tarımsal desteklemelere ayrılan ödenekler gereksinim duyulan düzeyin çok 
gerisinde kalmış ve refah baskılaması yaşayan kırsal nüfusun yoksulluk düzeyi artmıştır. 
Çiftçiler-köylülerin (üreticilerin) refahındaki daralma kentsel nüfusun tükettiği gıda ürünleri 
fiyatlarına yansımamış, fiyat farklarına (ticari marjlara) büyük ölçüde toptan ve perakende 
ticaret (süpermarketler, halciler vs.) kesimleri tarafından el konulmuştur.  

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA TRANSFERLER 

Anayasanın 60. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Herkes sosyal güvenlik 
hakkına sahiptir.” hükmü ile ikinci fıkrasındaki “Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli 
tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” hükümleri devlete önemli bir sorumluluk yüklemektedir.   

Buna ilaveten, sosyal devletin eşitlikçi ve dikey adaletçi anlayışının tabii bir sonucu 
olarak sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler Anayasanın 61. 
maddesinde sayılmıştır. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazilerin 
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korunması ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlanması, sakatların 
korunmaları ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirlerin alınması, yaşlıların 
korunması, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbirlerin 
alınması çerçevesinde gerekli teşkilat ve tesislerin kurulması veya kurdurulması devlete 
sorumluluk olarak verilmiştir. 

Özellikle AKP dönemine damgasını vuran temel politika önceliği kendini, sosyal 

güvenlik alanında çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununda göstermiştir.8 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; 

işçi, köylü ailelerinin ve hatta 2008’den sonra yeni işe başlayacak olan kamu çalışanlarının 

zaten zayıf olan sosyal güvenlik konumlarına en radikal darbeyi vuran bir “Reform” olarak 

yürürlüğe girmiştir.  

Reform olarak adlandırılan bu kanunla, sosyal sigorta koruma düzeyleri 

düşürülmüştür. Yaşlılık, ölüm ve malullük aylıklarının hesaplanmasında kullanılan aylık 

bağlama oranları, güncelleme katsayısı gibi parametreler hemen hemen tüm sigortalılar 

açısından aleyhte değiştirilmiştir. Başka bir deyişle, aynı prim ödemesi karşılığında elde 

edilen aylık (geriye dönüşler) daha düşük olacaktır. İşçi ve köylü ailelerinin artan ve 

çeşitlenen sosyal riskleri, gereksinimleri karşısında sunulan yardımların koruma düzeyi insan 

onuruna yaraşır olmaktan uzaklaşacaktır. Bu olumsuz etkiler giderek hissedilir hale 

gelecektir. 

Yaşlılık sigortasında yaş koşulu 2036’dan itibaren tedrici olarak artmakta ve 2048’de 

kadın ve erkekler için 65 yaş öngörülmektedir. 

Yetim statüsünde bulunan kadınların genel sağlık sigortası primi mükellefi haline 

getirilmesi, yeşil kart alabilme koşullarının ağırlaştırılması gibi birçok düzenleme Reformun 

toplumda en zor durumdaki kesimlere dahi olumsuz etkilerini resmetmektedir. 

Genel sağlık sigorta sistemi, aile hekimliği, tam gün yasası ve kamu hastane birlikleri 

sağlıkta dönüşüm programının temel ayakları olarak yürürlüğe girmiştir. Bu dönüşüm 

çerçevesinde sağlık bir kamu hizmeti olmaktan çıkarılmaktadır. Sağlık hizmetinden 

yararlanabilmek için primin yanısıra katılma payı, ilave ücret vs. adlar altında bir dizi mali 
                                                            
8 1964 tarihli 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası, 1971 tarihli Bağ-Kur Yasası, 1983 tarihli 2926 sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Yasası gibi birçok yasa ile 1949 tarihli 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Yasasının ve çeşitli yasaların birçok hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 
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yükümlülük getirilmektedir. Kamu hastanelerinin ticari bir işletme olarak yapılandırılması ve 

bir bölümünün özelleştirilmesinin önü açılmaktadır. Çokuluslu sağlık şirketlerinin ilaç 

tekellerinin kontrolüne geçecek bir piyasanın inşa edildiği görülmektedir. 

Öte yandan, sosyal güvenlik sisteminin açıklarının artacağı beklenmektedir. AKP’nin 

uyguladığı büyüme modeli, istihdam (aktif sigortalı sayısı) ve ücret kazanç vs. (prim matrahı) 

artışlarına imkân vermediği için pasif sigortalı sayısındaki artışlar karşısında sosyal sigortalar 

sistemi aktüeryal dengesini iyileştirememektedir. Sosyal güvenlik primleri dahil vergi yüküne 

bakıldığında prim gelirlerinde bir düşüş ve yatay seyir gözlenmektedir. Dolayısıyla kayıdışı 

istihdam ve yeni kayıtlı istihdam sağlama noktasında Hükümetin beklentilerinin düşük olduğu 

görülmektedir. Hükümetin hanehalkının refahını baskılayacak nitelikte harcama kısıntıları 

veya özellikle sağlık (ilaç vs. dâhil) hizmetlerinde adımlar atacağı görülmektedir. İsrafla 

mücadele adı altında aile hekimliği düzeyinde başka bir deyişle birinci basamak sağlık 

hizmetlerinde dahi katılım payları alınmasına başlanması özellikle satınalım gücü düşük 

toplumsal grupların sağlık hizmetlerine erişimlerini giderek olanaksızlaştıracaktır.  

Sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferleri fon mantığı içinden değerlendirmek 

gerekir. Söz konusu ödeneklerin büyük bir bölümü iç borç geri ödemesi benzeri bir özellik 

taşımaktadır. Her ne kadar bütçe kod yapısı nedeniyle fonksiyonel sınıflandırmanın “sosyal 

güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri” ve ekonomik sınıflandırmanın “cari transferler” altında 

gösterilse de primli rejimi, primsiz rejim gibi değerlendirmek büyük bir hata olur. Primli 

rejimde fon mantığı geçerlidir ve çalışma yaşamları (aktif dönem) boyunca sigortalılar prim 

öderler ve sosyal risklerini güvence altına alırlar. Bugünden hareketle bir örnek vermek 

gerekirse, aktif bir sigortalı ayda 200-250 bin TL, yılda 2.500-3.000 TL ve 30 yılda 75.000-

90.000 TL ödemektedir. Ayrıca, bu fon kaynağının 30 yıl boyunca reel değerlenme imkânını 

da birlikte düşünmek durumundayız. 2022 sayılı Kanuna (primsiz rejim) yönelik bütçe 

gerçekleşmesi gibi bu ödeneğin kullanımını analiz etmek teknik yetkinlikten yoksun olacaktır. 

Kuşkusuz, düşülecek miktarı nicelleştirmek zor olmakla birlikte, hizmet akdiyle çalışanlar 

için beş puanlık indirim, yaşlılık aylığının düzeyinin belirlenmesindeki reel pozitif etkiler vs. 

toplam içinden çıkarılarak yaklaşık bir büyüklüğe ulaşılabilir. 

Sosyal Güvenlik alanında sosyal devlet ve sosyal sigorta anlayışı özünden 

uzaklaştırılmıştır.  
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Yine 3 Kasım 2012 de AKP nin iktidar olmasıyla birlikte, Sosyal Güvenlik Reformu 
adı altında, sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilirken, SSK hastanelerine ve 
arsalarına el konuldu. Ardından hastaneler, bilindiği gibi “sağlık reformu” adı altında tüccar 
siyasetin mantığı gereği piyasa koşullarına teslim edildi.  

Bugün merkezi yönetim bütçesinden sonra en büyük bütçe haline gelen Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun bütçe büyüklüklerine bakıldığında, 2013 yılında gelirlerin 156,4 
milyar TL, giderlerin 181,3 milyar TL, finansman açığının ise 24,9 milyar TL olarak 
programlandığı görülmektedir.  

Bu dönemde sağlık alanında giderlerin hızla büyüdüğü dikkat çekmektedir. Örneğin 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilaç harcamaları 2001 yılında 2,4 milyar TL ve 2002 yılında 4,3 
milyar TL iken,  2011 yılında 15,3 milyar TL’ye çıkmış, 2012 yılının ilk sekiz ayında ise 9,2 
milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı şekilde, 2011 yılı sağlık harcamaları 45,1 milyar TL olarak 
gerçekleşmişken, 2012 yılı gerçekleşme tahmini 48,6 milyar TL’dir.  

AKP öncesi vergiler üzerinden finanse edilen bir sağlık sistemi yürürlükte iken 
Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında, sadece primler üzerinden finanse edilmesi öngörülen 
sistem yürürlüğe sokulmuş böylelikle sosyal güvenlik bir “hak” olmaktan çıkartılıp “bedeli 
ödenirse” erişilebilir bir güvence haline dönüştürülmüştür.  

2012 yılı Ocak ayı itibariyle resmen uygulamasına başlanılan Genel Sağlık Sigortası, 
prim ödeyebilecek dilimde olan ancak ilerleyen zamanlarda bir şekilde primini ödeyemez hale 
gelecek, prim borcu bulunan vatandaşların cezalandırılacağı bir sisteme dönüşecektir.  Prim 
ödemesini bir şekilde geciktiren, prim borcu bulunan vatandaşlarımız hastaneye 
başvurduklarında borçlarını ödeyemedikleri için sağlık hizmetine ulaşamayacak ve ölüm 
kalım mücadelesi vereceklerdir.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin sağlık bölümüne bakılacak olursa 
görülecektir ki sağlığın hizmet sunumu Sağlık Bakanlığında iken, finansmanı SGK üzerinden 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geçmiştir.  

Bu alanda, özellikle Genel Sağlık Sigortası primli sağlık ve sosyal güvenlik sistemin 
yanı sıra, aynı zamanda vatandaşlarımız sağlığa ulaşabilmek için ödedikleri primlerin 
haricinde ayrıca katkı payları ödemek durumunda bırakılmışlardır. Piyasacı sağlık 
politikalarının bir nevi laboratuarı haline gelen ülkemizde, “Paran kadar sağlık” politikasının 



 
 
 

 
 
 
 
 

–  283 –

             Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 361) 

ülkemizdeki temsilcisi olan AKP iktidarı 2002 yılından bugüne kadar çeşitli adlar altında 
hastalardan alınan katılım paylarını her defasında artırmıştır. Eskiden emekliler %10,  
çalışanlar %20 ve kronik hastalar %0 katılım payı ile tek çeşit cepten ödeme yaparken şimdi 
cepten ödeme miktarı 10 kaleme çıkmıştır. Aynı zamanda yapılan onlarca değişiklik 
sonucunda hastalar muayene ücretinin ne kadar olduğunu ve ne ödediğini bilemez duruma 
gelmiştir. Şaşırtmacalarla hastayı yönlendiren bu sistem içerisinde şu anda hastalar toplamda 
10 farklı ücreti 3 farklı (eczane, hastane, maaş) kanaldan ödemektedir. (Bu ücretler sağlık 
bölümünde 10 madde halinde yazılmıştır.) 

AKP hükümetinin Sağlıkta Dönüşüm Programının en somut çıktılarından ve 
finansman ayağının en çarpık tablolarından birisi işte vatandaşımızın ödediği katılım 
paylarıdır.  

Sağlık ve sosyal güvenlik alanını doğrudan ilgilendiren bir diğer önemli konu başlığı 
da kamu ilaç politikalarıdır.  

Bütün üretim sektörlerinde olduğu gibi yeni yatırımlar, teknoloji ve ar-ge çalışmaları 
açısından ilaç üretim sanayi de karlılık içermektedir. Türkiye’de ilaç sanayinde pazardaki ilk 
20 firmadan sadece 4’i yerli, ilk 10 firmadan ise sadece 2’si yerli firmadır. Bu durum da 
açıkça, ilaç pazarının çok uluslu şirketlerin kontrolünde olduğunu göstermektedir. Ülkemizde, 
önceden ilaç sektöründe çok güçlü yerli ilaç sanayi varken, AKP iktidarı ile birlikte bu 
sanayinin büyük çoğunluğu teker teker satılmıştır. 

 İlaçta tasarruf adına halkın sağlık ve ilaç hakkına erişimini zorlaştıracak girişimlerden 
uzak durulmalıdır. Sağlık harcamalarının yüksek olduğu gerekçesiyle tasarrufa gidilirken ilk 
akla gelen ilaç harcamaları olmamalıdır. İlaç harcamaları baskılanırken özel hastaneler 
dolayısıyla sağlık harcamalarında gerçekleşen artış da dikkat çekici boyutlardadır. 2001 
yılında özel hastanelere ödenen miktar yaklaşık 0,3 milyar TL iken, 2011 yılında özel 
hastanelere ödenen miktar 4,8 milyar TL olmuştur. 2012 yılında ise Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bütçesinden özel hastanelere 7,5 milyar TL ödenmesi beklenmektedir.  

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde SGK’lıların da özel hastanelerden hizmet 
alabileceği propagandası ile özel hastanelere dönük ciddi bir talep yaratılmıştır. Bu durum, 
standart altı birçok özel sağlık kuruluşunun kurulmasına neden olmuş, ülkede verilen sağlık 
hizmetinin içindeki özel sektör payı % 6’lardan %30’lara tırmanmıştır. Devlet eliyle vergiler, 
primler, sağlık sandığı kesintileri ile toplanan paralar her yıl SGK eliyle özel sektöre hibe 
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kredi gibi aktarılmıştır ve aktarılmaya devam etmektedir. 2002 yılında 271 özel hastane 
varken, bugün 530’a yakın özel hastane faaliyet halindedir. 2002 yılındaki özel hastanelerdeki 
toplam yatak sayısı 12 bin iken, bu rakam 2012 yılında 30 bine çıkmıştır. Bugün, özel 
hastanelerde 30 bin yatak, 22 bin doktor ve 200 binin üzerinde personel bulunmaktadır. 

Sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinde hasta hakkı ihlalleri her geçen gün 

artmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2013 yılı bütçe sunuşunda vizite 

kâğıdı uygulamasının kaldırılması ve kişilerin TC Kimlik Numarası üzerinden sağlık hizmeti 

sunulmasının bir suiistimale yol açtığı ifade edilmiş ve bunu önlemek amacıyla biyometrik 

kimlik doğrulama sistemine geçileceği söylenmiştir. Ancak yıllardır yapılması planlanan bu 

uygulama bir türlü hayata geçmemiş ve ülkemizde çok sayıda hasta hakkı ihlalinin bu sistem 

nedeniyle yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Vatandaşlarımız hiç gitmediği halde, başka bir 

ilde, hiç bilmedikleri bir hastanede tedavi olmuş gibi görünebilmekte ve bu aslında hiç 

olmadıkları tedavinin masraflarını ödemek durumunda bırakılmaktadırlar. Bu gibi örneklerin 

her gün yüzlercesinin yaşandığı bir ortamda, bir an önce Sağlık ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda acil tedbirleri alması ve bu uygulama nedeniyle mağdur 

olan vatandaşlarımızın geriye dönük hak kayıplarını telafi etmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde hızla artan çalışan yoksulluğu olgusu da düşünüldüğünde, asgari ücretin 

1/3’ünden fazlasını kazanan kişilerin zengin sayılarak prim ödemek zorunda bırakıldığı Genel 

Sağlık Sigortası uygulaması ile birlikte, tıpkı bundan önceki sistemde primlerini ödeyemeyen 

Bağ-Kur’lu vatandaşlarımızın yaşadığı prim borçları sorunu ortaya çıkacak ve 

vatandaşlarımız yeri geldiğinde, aylarca, yıllarca sağlık kuruluşlarının kapısından dahi 

giremeyecek hale geleceklerdir. Söylemde toplumun büyük bir yüzdesini kapsıyor gibi 

görünen Genel Sağlık Sigortası, bir kaç yıla kalmadan, büyük bir kesimi devre dışı bırakacak 

ve sadece belirli bir gelir seviyesindeki ödeme gücü yeten vatandaşlarımızın, sağlık hizmetine 

ulaşmasına imkân tanıyacaktır.  

Bugün için sosyal güvenlik kapsamındaki sigortalılık durumuna bakacak olursak, 

2011'de 17 milyon 375 bin olan toplam aktif sigortalı sayısı, 2012 Ağustos sonu itibarıyla 

yüzde 3,5 artışla 17 milyon 975 bin kişiye ulaşmıştır. 2011 sonu itibarıyla 4/a kapsamında 11 

milyon 547 bin sigortalı varken, bu sayı da 2012 Ağustos sonu itibarıyla yüzde 5 artışla 12 

milyon 124 bin kişiye ulaşmıştır. İşgücüne katılım oranının %50,7 olduğu değerlendiğinde 

kayıt dışı istihdam kendini göstermektedir.  
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Buradan da anlaşılacağı gibi ekonomide kayıt dışılık hala en önemli sorunlardan 

biridir ve resmi rakamlarla kayıt dışı istihdam yüzde 40,1 olarak açıklanmaktadır. Kayıt dışı 

çalıştırmada devlet vergi gelirini, sosyal güvenlik kurumu prim gelirini, işçi ücretini ve sosyal 

güvencesini, sendika üyesini kaybederken, kazanan sadece kayıt dışı çalıştıran olmaktadır.  

 

B. BÜTÇE GELİR POLİTİKALARI 

AKP’nin içeriksizleşmiş bütçe politikasının diğer bir görünümü bütçe gelir 

politikalarında kendini göstermektedir. Özellikle, bir defalık gelirlerin sağladığı imkânlar 

(Hazine aktiflerinin satışları, özelleştirmeler, vergi-sosyal güvenlik prim afları, 2/B, bedelli 

askerlik gibi) ekonominin yapısal sorunlarının (aramalı ithalatına bağımlılık, teknolojik 

gelişme vb.) çözümünde kullanılmamıştır.  

 

1) VERGİLER 

AKP döneminde uygulanan vergi politikasının iki ana yönelişi olmuştur.  

Bunlardan birincisi, AKP döneminde toplumun vergi yükünün artırılmasıdır. Bu 

durum, ödenen vergilerin GSYH’ya oranının artışı ile somut biçimde görünür hale 

gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, toplumun gelir, servet ve harcamalarından ödediği verginin 

artış hızı, GSYH artış hızının üzerinde seyretmektedir.  

TABLO : VERGİ YÜKÜ 

 Vergi Yükü 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) 15,48 16,78 17,96 18,44 18,14 18,14 17,70 18,12 19,18 19,57 19,45 20,25 19,95 19,64

 (2) 17,10 18,62 20,05 20,54 19,96 20,31 20,00 20,63 21,47 21,93 21,42 22,22 21,92 21,61
(1) vergi iadeleri (asgari geçim indirimi dâhil) düşülmüş 
(2) vergi iadeleri (asgari geçim indirimi dâhil) düşülmemiş 
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

Vergi yükünün artmasının yanı sıra ikinci önemli yöneliş vergi gelirleri içindeki 

dolaylı vergi gelirlerinin payının artırılmasıdır. Daha açık bir ifadeyle, gelir ve kazanç 

üzerinden alınan vergiler yerine, ithalde ve dâhilde alınan KDV, özel tüketim vergisi, BSMV 

ve diğer dolaylı vergilere ağırlık verilmektedir.  
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TABLO : DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİLERİN DAĞILIMI 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012T 2013P 2014P 2015P

Vergiler 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Dolaysız V. 34,96 34,16 33,54 32,96 30,16 32,74 33,98 34,32 29,97 30,8 31,58 29,59 29,93 30,4

Dolaylı V. 65,04 65,84 66,46 67,04 69,84 67,26 66,02 65,68 70,03 69,2 68,42 70,41 70,07 69,6

 

Hükümet ekonominin kırılganlığının artması (cari işlemler açığı, özel kesim 

borçlarının oranının artması, rezervlerin ithalata oranının düşmesi vs.) karşısında ciddi bir 

atalet içindedir. Hatta mali disiplini olumlu etkilediği için hareketsiz kaldığı bile 

düşünülebilir. Kamu mali dengesi lehine gelişmeleri sağlayan ithalden alınan KDV, vergi 

gelirleri içinde en önemli kalemlerden birini teşkil etmektedir. Bir yandan ithalatla rekabet 

edemeyen yerli üreticiler iflasa sürüklenirken, Hükümet sağladığı vergi performansı nedeniyle 

adeta ithalatı teşvik etmektedir. Bilindiği gibi dâhilde alınan KDV’ye göre, ithalden alınan 

KDV’nin kayıtlılık oranı ve tahsil yeteneği her zaman daha güçlüdür. Bu bağlamda, ithalde 

alınan KDV’de beklentilerin üzerinde görülecek hâsılat artışlarının ithal ikameyi olanaklı 

kılacak teknoloji geliştirme programlarına, KOBİ’lerin finansman sorunlarına ve işsizlikle 

mücadeleye kanalize edilmesi beklenirken, Hükümetin bu yönde bir politika çerçevesi 

oluşturmadığı aşikardır.  

Bu kapsamda, gerek vergi yükündeki artış ve gerekse dolaylı vergilerin toplam 

vergiler içindeki payındaki artış eğilimi, vergilerin bir iktisat politikası aracı olarak 

kullanılmasından ziyade, gelir-hâsılat boyutuna odaklanan, başka bir deyişle, kaynak 

tahsisinde etkinlik gözetilmediği gibi, gelir dağılımını da dikkate almayan bir niteliğe sahip 

olduğunu göstermektedir. 

Konjonktürel dalgalanmalar karşısında ekonominin istikrarına vergi cephesinden katkı 

sağlayacak mekanizmalar bulunmamaktadır. Gelir ve kurumlar vergisinin toplam gelirler 

içindeki payının artırılmasının savunulmasının diğer önemli bir gerekçesi budur. Dolayısıyla 

salt bir gelir dağılımı meselesi değil, aynı zamanda istikrar ve sürdürülebilirlik açısından 

önem taşımaktadır. Özellikle küçülme dönemlerinde dolaylı vergilerin milli gelire duyarlılığı 

yüksek olduğu için bütçe gelirlerindeki azalma şiddetli yaşanmaktadır. Geçmişe göre 
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ekonomik değişkenler arası geçirgenliklerin daha hızlı olduğu görülmektedir. İç ve dış mali 

şok- ekonominin gerilemesi -bütçe açığı ve borç stokunda büyük artışlar çok kısa zamanda 

ortaya çıkabilmektedir. 

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele politikası ile tutarlı alt politika setlerinin bulunmadığı 

görülmektedir. Zaten otomasyon nedeniyle hükümetlerden bağımsız olarak teknoloji 

geliştikçe bir kayıt içine alma performansı görülecektir. 

Hükümetlerin ayırt edici özelliği bu tip süreçlerden bağımsız olarak, siyasi kararlılık 

gerektiren konularda açığa çıkar. Maalesef Hükümet siyasi kararlılığını kayıt dışı mücadelede 

görev alacak maliye denetim bürokrasisinin motivasyonunun kırılması veya zayıflatılmasında 

göstermiştir. Vergi kapasitesinin önemli hacme ulaştığı kayıt dışı ekonomiyle mücadelede 

AKP samimi değildir. AKP kayıt dışı ekonomiyle mücadele yerine Maliye bürokrasisi ile 

mücadele içindedir.  

Hükümet vergi esnekliği yüksek dolaylı vergilere dayalı bir politikayı son zamlarla 

birlikte benimsediğini göstermektedir. Ödeme gücü ilkesine dayalı gelir ve kurumlar vergileri 

yerine KDV ve özel tüketim vergisine doğru kayma alt ve orta gelir düzeyindeki hanehalkları 

üzerinde vergi baskısının artmasına yol açmaktadır. Bu kesimlerin reel gelirlerinde (ücret, 

maaş, küçük üretici gelirleri vs.) artış olmaksızın harcamaları üzerindeki vergi yüklerinin en 

az büyüme oranları kadar arttığı, güncellendiği görülmektedir. Özellikle vergi kapasitesinin 

önemli hacme ulaştığı kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ciddi zaaflar bilinçli olarak 

yaratılmıştır. Vergi sistemindeki otokontrol müesseselerinin kaldırılması, denetimin yeniden 

yapılandırılması ve bürokrasiye baskılar bu bağlamda anılabilir. Bu dönem programlanan 

kamu gelirleri politikası ödeme gücü ilkesinden (dikey adaletten) giderek uzaklaşacağı 

görülmektedir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden yoksunluğu ölçüsünde yatay 

adaletsizlikler devam edecektir. İktisadi süreçlerde etkinlik-verimlilik göstergelerine duyarlı 

bir vergi politikası önceliği de geçmişten farklı olarak ortaya konulmamıştır. 

Vergi tabanını genişleterek vergi oranlarını düşüren, yatay ve dikey adalet, ödeme 

gücü ilkesi gibi vergi politikasının sosyal amacını gözeten bir vergi reformu yapılamamıştır. 

Her yıl (Rekabet gücünün artırılması/makroekonomik istikrarın kalıcı hale getirilmesi gelişme 

ekseninde) politika öncelikleri ve tedbirler arasında tekrarlanmakta ancak bir adım 

atılmamaktadır. Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda kapsamlı reform ihtiyacı acil 

ve yakıcı öneme sahiptir. 
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2) ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ 

Özelleştirmeler sonucu bu dönem elde edilen yaklaşık 50 milyar TL (33 milyar dolar) 

borç stokunun azalmasına önemli katkı sağlamıştır. Yapılan özelleştirmelerde fiyat üzerinden 

Hazine menfaatlerinin gözetilmemesi, ekonominin verimlilik düzeyinin yükselmemesi, 

özelleştirilen kuruluşlarda başta teknoloji olmak üzere yatırımların yapılmaması, sektörel 

açıdan ileri-geri bağlantıların zayıflaması, işçilerin yaşayacağı sosyal sorunlara kayıtsız 

kalınmıştır. Arsa fiyatlarının altında tesis satışlarının yanı sıra SABAH, ATV satışında 

gözlendiği üzere kamu bankalarından uygun koşullarda kredi de sağlandığı görülmüştür. 

 

  TABLO : ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012T

Özelleştirme Gelirleri (Milyar dolar) 0,5 0,2 1,3 8,2 8,1 4,3 6,2 2,3 3,1 1,3 0,8 

 

Hatırlanacağı üzere, özelleştirmeden beklenen gelirler OVP (2012-2014) döneminde 

sırasıyla 12,5 milyar TL, 12,6 milyar TL ve 12,8 milyar TL olarak öngörülmüştü. 

Özelleştirmelerin görece yüksek büyüme oranlarının görüldüğü, başka bir deyişle talebin 

güçlü olduğu konjonktürlerde gerçekleşmesinin genel kabuller arasında olduğunu, bu türden 

konjonktürlerde yapılan özelleştirmeler gerek fiyatlandırma üzerinden Hazine menfaatlerine, 

gerekse özelleştirilen kuruluşlarda başta teknoloji olmak üzere yatırımların yapılmasına 

olanak sağlayacağını ve bu bağlamda Türkiye’de ve Dünya’da büyüme performansının 

potansiyelinin altında seyredeceği bir dönemde yoğun özelleştirmelerin yapılması önceliğinin 

gözden geçirilmesi hususu CHP 2012 Yılı Bütçe Muhalefet Şerhi’nde vurgulanmıştı. Ancak 

bu eleştirimiz dikkate alınmadı ve 2012 yılı özelleştirme sonuçlarından (1,4 milyar TL) 

haklılığımız ortaya çıktı. Bu defa iyimser beklentiler 2013-2015 OVP’sine taşınmıştır. 

  TABLO : ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ 2013-2015 HEDEFLERİ 

 2013P 2014P 2015P 

Özelleştirme Gelirleri (Milyar TL) 9,5 10,1 9,2 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

–  289 –

             Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 361) 

Öte yandan, özellikle kamunun şeker üretimi alanından çekilmesi, kırsal refah 

açısından baskılayıcı sonuçları barındırmaktadır. Tütünde görüldüğü gibi temel sonuç iç göç 

dinamiğinin hızlanması olabilir. Bu durumda, iç göçün yaratacağı sosyal maliyetler, işsizlik, 

kentsel altyapı vs. konulara dönük Hükümetin pro-aktif politikalar geliştirmesi beklenir. 

Özelleştirme gelirleri teknik olarak bütçe geliri olarak kabul edilemez. Bilanço 

yaklaşımından hareketle aktiflerdeki bir değerin biçim değiştirmesi, nakde dönüşmesi (likit 

hale gelmesi) olarak düşünmek mümkündür. Şu an ülkemizde uygulanan bütçe 

sınıflandırması bu yönüyle akım değişkenler (gelir-gider) ile stok değişkenleri (varlık-kaynak) 

birbirine karıştırmış durumdadır. Resmin gerçekçi kavranamamasına yol açmaktadır.  

Teknik olarak özelleştirilen bir varlığın piyasa değerinden yüksek satılması 

durumunda aradaki fark bütçeye gelir, düşük satılması durumunda aradaki fark bütçeye gider 

yazılmalıdır. Kuşkusuz, uygulamada bunu belirlemek güçtür. Ancak, kamuoyu vicdanını da 

rahatsız eden arsa fiyatının dahi gerisinde satışlar özelleştirme tarihimizde özellikle AKP 

döneminde yaygın olarak görülen olaylar arasındadır. Dolayısıyla özelleştirme politikalarına 

bakarken bu teknik perspektifin benimsenmesi bütçe açığı rakamlarının da gözden geçirilmesi 

ihtiyacını gündeme getirecektir. 

Perspektif zenginleşmesine ihtiyaç duyulan diğer bir konu ise kuşaklararası bütçeleme 

yaklaşımına geçmektir. Bu yaklaşımda, gelir-gider (muhasebe) yaklaşımının yanı sıra bilanço 

yaklaşımı da eş zamanlı olarak göz önünde bulundurulmakta ve bütçe politikalarının 50-75 

yıllık projeksiyonlar ışığında gelecek kuşaklara net varlık mı yoksa yükümlülük mü bıraktığı 

ortaya konulmaktadır. Böyle bir yaklaşımın geliştirilmesi yoluyla Türkiye ekonomisine 

ihtiyaç duyduğu uzun vadeli bir bakış açısının getirilebilmesi mümkün olacaktır.  

 

V. İSTİHDAM, ÇALIŞMA HAYATI VE YOKSULLUK 

Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerinden olan sosyal hukuk devleti herkes için, 

insan haysiyetine yaraşır asgari bir hayat düzeyini gerçekleştirmekle yükümlü devlettir. 

Yurttaşların devletten, çalışma, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim ve öğrenim, çevre, konut, 

ailenin korunması, kamu yararının korunması gibi birçok toplumsal ihtiyacın yerine 
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getirilmesini istemesi hak düzeyinde tanınmıştır. Yurttaşların, devlete ve topluma karşı 

korunmasını sağlayan kişi haklarından farklı olarak, ekonomik ve sosyal haklar “isteme 

hakları” kategorisi içindedir. Devletin pozitif eylemlilik içinde olmasını vazeder. Bu 

bağlamda, hükümetin politikaları  “sosyal bir hukuk devleti” nin gereği olarak yurttaşların 

ekonomik ve sosyal haklarını gerçekleştirdiği ölçüde başarılı, kâğıt üzerinde bıraktığı ölçüde 

başarısız addedilebilir. 

Kabul etmek gerekir ki dünya ve ülkemiz büyük bir hızla değişmekte ve olgusal 

düzeyde toplumsal ilişkiler giderek çeşitlenmektedir. Olgusal düzeyde yaşanan değişim hızına 

ve artan çeşitliliğe koşut yeni politikalar tasarlamak ve uygulamak gerekmektedir. Bu nedenle 

uzun dönemler geçerliliklerini korumuş bazı politikaların ve yaklaşımların geçerliliği 

tartışmalı hale gelmiştir.  Örneğin, yakın zamanlara kadar, ücretli çalışma/yoksulluk 

birbirinden ayrı ve görece homojen bir dizi toplumsal olayı aşağı-yukarı içerebiliyordu. 

Keynesyen dönemin karakteristikleri, bu kavramsallaştırmaya imkân veriyordu. Bir kişi 

çalışıyorsa (yüksek ücret, iş güvencesi, sosyal güvenlik, sendikalılık vs.) yoksulluktan azade 

kalabilmekteydi. Bugün ise koşullar önemli ölçüde değişmiştir. Ücretli çalışma, yoksulluğu 

dışarıda bırakmamaktadır. “Çalışanların yoksulluğu” kavramı sosyal politika alanının temel 

kavramlarından biri haline gelmiştir.  

Türkiye’nin sosyal politika alanındaki kurumsal yapısı değişimden kaynaklı yeni 

sosyal risklere duyarsızdır. Daraltıcı yönde seyretmesiyle birlikte eski kabullerde (örneğin 

toplumsal cinsiyet körlüğü gibi) süreklilikler görülmektedir, yaşamın gerçekliğinden kopuk 

önceliklerin yol açtığı bir dizi sonuç/toplumsal maliyet büyük ölçüde toplumun zayıf 

kesimlerinin sırtına bindirilmektedir.  

Öte yandan artık yoksulluk olgusu diğer tüm boyutları izole edilmek suretiyle iktisadi 

bir mantık içinde cinsiyetlerin gelir/tüketim standartları açısından yaşadıkları bölüşüm 

sorununa indirgenmemektedir. Yoksulluğun ötesine geçen diğer bir kavramla karşılaşıyoruz. 

“sosyal dışlanma”. Bu kavram iktisadi boyutun yanı sıra sosyal, kültürel, ideolojik ve siyasal 

boyutları da analize dâhil etmektedir.  Buna karşın geliştirilecek sosyal içerme politikalarının 

da çok boyutlu yaşam deneyimlerinin özgüllüklerine duyarlı geliştirilmesi gerekmektedir. 

Diğer yandan, giderek kadınların yoksul kitleler içindeki oranlarının artmasının 

sonucu olarak “yoksulluğun feminizasyonu” olgusu ile karşılaşılmaktadır. Genel geçer 

politika yaklaşımları ile yapısal sorunların üstesinden gelinmesi olanaksız görünmektedir. 
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1. İSTİHDAM 

Anayasada (49. maddenin birinci fıkrasına göre) çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 

Devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için 

çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik 

bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alma sorumluluğu 

vardır. 

Buna karşın, AKP döneminde en büyük tahribatın yaşandığı alanların başında çalışma 

ilişkileri gelmektedir. Öncelikle, çalışma ilişkileri alanındaki yapısal sorunları hatırlayalım: 

■ İşgücü piyasasında işgücüne katılım oranları (İKO) ve istihdam oranları düşük, 

işsizlik oranı yüksektir.  

■ Cinsiyet eşitsizliği tüm oranlarda belirgindir. 

■ Kendi hesabına çalışan ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların toplam istihdam 

içindeki payları görece yüksektir. 

■ Ücret düzeyi ve emeğin verimlilik düzeyi Avrupa Birliği ortalamasından düşüktür. 

■ Çalışma süreleri uzun, kayıt dışılık yüksektir, taşeron çalışma yaygındır. 

■ İşgücünün eğitim düzeyi düşüktür. 

■ 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı TİSGKK başta 

olmak üzere mevzuat işverenler karşısında işçilere zayıf koruma ve müzakere yeteneği 

vermektedir.  

■ Tarımda bireysel çalışma ilişkilerini düzenleyen Tarım İş Kanunu bulunmamaktadır. 

■ Gezici ve geçici tarım işçileri ücretliler içinde en kötü durumda bulunan grubu 

oluşturmaktadır. 

■ İşsizlik sigortası etkin bir işleyişe sahip olmayıp, sınırlı sayıda işsize sosyal koruma 

sağlanabilmektedir. 

■ Ekonominin talep ettiği vasıf ve niteliğe sahip işgücü yeterli değildir.  
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■ Aktif işgücü politikaları yetersizdir. 

■ Kamunun işsizlere iş bulma etkinliği zayıftır. 

■ Kamunun çalışma yaşamını denetimi yetersizdir. 

Özellikle AKP iktidarı yüksek işsizlikle özdeşleşir bir üne ulaşmıştır. Aşağıda 
karşılaştırmalı olarak Türkiye’nin konumuna yer verilmektedir. 

AKP döneminde işsizlik oranının yüzde 10’lar gibi yüksek bir düzeyde 
seyretmesinin temel nedeni, uygulanan yanlış ekonomik modeldir. Bunun sonucu, 
ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin giderek düştüğü görülmektedir. Son yıllarda 
uygulamaya konulan makroekonomik politikalar ekonominin istihdam yaratma kapasitesini 
epeyce sınırlamıştır. 2001 krizi sonrası dönemde ekonomide sağlanan yüksek büyüme 
oranlarına rağmen istihdam düzeylerinde artış oranlarının sınırlı kalması, “istihdamsız 
büyüme” kavramı etrafında yoğunlaşan tartışmaları da beraberinde getirmiştir. 

 
Ekonomik büyüme ile istihdamdaki değişme arasındaki ilişkiye esneklik katsayıları 

açısından bakıldığında, söz konusu durum daha çarpıcı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 
Esneklik katsayısı ile milli gelirdeki (reel GSYH) yüzde 1 oranında bir değişmenin istihdamda 
meydana getireceği yüzde değişme ifade edilmektedir. Aşağıdaki tabloda, esneklik katsayıları, 
sektörler itibariyle, dönemsel ve aritmetik ortalamaları alınarak gösterilmiştir. Hane halkı 
İşgücü Anketlerinin başlangıç yılı olan 1988 yılından itibaren alt dönemler itibariyle 
bakıldığında 2001 krizinin önemli bir kırılmaya işaret ettiği görülmektedir. Büyüme ile 
istihdam arasındaki ilişki kriz öncesi döneme göre ciddi biçimde zayıflamıştır. Nitekim    
1989-2000 döneminde 0,37 olan esneklik katsayısı, kriz yılı olan 2001 yılı hariç tutulduğunda 
dahi önemli ölçüde gerilemiş ve 2003-2007 döneminde 0,22 olarak gerçekleşmiştir.  

TABLO: İSTİHDAMIN BÜYÜME ESNEKLİKLERİ 

 1989-2000 2003-2007 2008-2011 2012-2015 

Toplam 0,37 0,22 1,14 0,54 

Tarım -0,37 -5,94 1,52  

Sanayi 0,58 0,25 0,62  

Hizmetler 0,78 0,48 0,81  

Sanayi+Hizmetler 0,72 0,44 0,95  

  Kaynak: TÜİK, Ulusal Hesaplar, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, kendi hesaplamalarımız 
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Büyüme ile istihdam arasındaki ilişkinin zayıflamasında tarım kesiminin önemli bir 

payı bulunmaktadır. Tarım kesiminde üretim ve katma değer artışının, gerek hava 

koşullarına bağlılığı ve gerekse bazı ürünlerin yapısından kaynaklanan nedenlerle yıllar 

itibariyle dalgalanmalar göstermesi de istihdam ile büyüme arasındaki ilişkiyi bozmaktadır.  

 

Gelişme sürecinde olan ekonomilerde sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak tarım 

kesimi istihdamının toplam istihdam içindeki payının yıllar itibariyle azalması beklenir. 

Ancak, 2000’li yıllarda tarımsal destekleme politikalarında ortaya çıkan değişimin 

sonucunda tarımsal istihdamdaki gerileme beklenenin üzerinde olmuştur. Bu politikalarda 

tarımsal üretime yönelik ürün ve girdi destekleri yerine doğrudan gelir desteği modeli 

benimsenmiştir. Son yıllarda üretim odaklı prim desteğine dönülmekle birlikte, tahsis edilen 

kaynak hacminin çok sınırlı kaldığı görülmektedir. 

 

Bu çerçevede, tarım dışı sektörler itibariyle bakıldığında esneklik katsayısının 

ekonominin geneline göre daha yüksek gerçekleştiği gözlenmektedir. Bununla birlikte, alt 

dönemler itibariyle bakıldığında büyüme ile istihdam arasındaki ilişkinin sanayi ve hizmetler 

sektörlerinde de zayıfladığı görülmektedir. Nitekim sanayi ve hizmetler sektörleri 

toplamında esneklik katsayısı, 1989-2000 döneminde 0,72 iken, 2003-2007 döneminde 

0,44’e gerilemiştir.  

 

Büyüme ve istihdam ilişkisinin kriz sonrası dönemde zayıflamasının başlıca 

nedenleri; ekonomide 1989 yılında çıkartılan 32 sayılı kararın ardından sermaye 

hareketlerindeki serbestleşme neticesinde ortaya çıkan kısa vadeli sermaye hareketlerine 

aşırı bağımlı yapı ve bunun neden olduğu makroekonomik istikrarsızlıkların ekonominin 

genel yatırım performansını zayıflatıcı yönde etki yapması; tarım kesimi istihdamında 

yıllar itibariyle gözlenen azalışın, özellikle 2000’li yıllarda uygulamaya konulan tarımsal 

desteklerin tedrici olarak azaltılması ve tarımsal destekleme araçlarının değiştirilmesi gibi 

politikaların sonucunda hızlanması; Türk lirasının yabancı paralar karşısında aşırı değerli 

hale gelmesinin ithalatı ucuzlatmak suretiyle, hem ara mallarında hem de yatırım 
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mallarında hızlı bir ithalat artışına neden olmasının bir taraftan ithal girdi kullanımını 

teşvik ederken, diğer taraftan da şirketlerin makine-teçhizat donanımlarını yenilemelerini 

ve geliştirmelerine yol açması; Çin ve Hindistan gibi ucuz emeğe dayalı üretim yapan 

ülkelerden gelen yoğun rekabet baskısı sonucu imalat sanayinin tekstil ve giyim gibi emek 

yoğun sektörlerinde üretim yapan firmalarımızın darboğaza girmesi olarak sayılabilir. 
 

Bununla birlikte, Türkiye ekonomisinin krize girdiği 2008 ve sonrası dönemde 

istihdamda yaşanan gelişmeler ekonomimizin trendleri ile uyumlu gözükmemekte olup, 

ortaya çıkan istihdam artışları açıklanmaya muhtaç gözükmektedir. 2008 yılında Türkiye 

ekonomisi yüzde 0,7 oranında büyürken, istihdam artışı yüzde 2,2 olmuştur. Bu durumun 

ortaya çıkmasında sanayi ve hizmetler sektörleri katma değer artış hızlarındaki 

yavaşlamaya rağmen istihdam artışlarının devam etmesinin yanında, tarım istihdamındaki 

artış da etkili olmuştur. 2009 yılında da yüzde 4,8 oranında küçülen Türkiye ekonomisinde 

istihdam yüzde 0,4 oranında artmıştır.  Bu gelişmede, tarım kesimi istihdamındaki hızlı 

artışın yanı sıra, hizmetler sektörü katma değerindeki azalmaya rağmen hizmetler sektörü 

istihdamının artmaya devam etmesi etkili olmuştur. Bununla birlikte, esnekliğe ilişkin 

grafikten de görüleceği üzere, Türkiye ekonomisinin eğilimlerinde 2008 yılı ve sonrasında 

ortaya çıkan değişme açıklanmaya muhtaç gözükmektedir.  

 
Kaynak: TÜİK, kendi hesaplamalarımız 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012T 2013P 2014P 2015P
Esneklik ‐0,13 ‐0,19 0,32 0,26 0,26 0,33 3,14 ‐0,08 0,67 0,79 0,80 0,50 0,40 0,54
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   İstihdamın büyüme esnekliği 2010 yılında 0,67, 2011 yılında 0,79 olarak 
gerçekleşmiş olup 2012 yılında 0,80 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Burada dikkat 
çeken husus, Türkiye ekonomisinde 2008-2011 döneminde ekonominin genel eğilimleri ile 
uyumsuz bir biçimde yüksek istihdam artışlarının elde edilmesi olmuştur. Bu durum da 
istihdam serilerinin sağlığı ve güvenilirliği konusunda kullanıcılarda şüphe doğmasına yol 
açmaktadır. 

   
 TÜİK tarafından yayımlanan Hane halkı İşgücü İstatistiklerinin, 2007 sonrasında 

iki kere revize edilmesi ortaya aynı dönemleri kapsayan farklı seriler çıkarmıştır. TÜİK, 
izleyen dönemde, serilerde yaptığı düzenleme ile üst üst çakışan dönemleri serilerin birinde 
ya da öbüründe yayından kaldırarak kullanıcıların karşılaştırma yapmasını engellemiştir. 
Bununla birlikte, hala devam eden bir problem 2004 yılının hem eski serinin bitiş, hem de 
yeni serinin başlangıç yılı olması nedeniyle TÜİK’in sayfasında tutulmaya devam 
edilmesidir. Aşağıdaki tabloda, TÜİK’in sayfasından alınan 2004 yılı eski seri ve yeni seri 
rakamları ile verilmiştir. Eski seride 2004 yılı için dört çeyrek verilmiş, ancak yıllık 
rakamlar verilmemiş olduğundan, yıllık rakamlar tarafımızdan aritmetik ortalama alınmak 
suretiyle hesaplanmıştır.  

TABLO: İŞGÜCÜ PİYASASINDA SERİ DEĞİŞİMİ (2004 YILI) 

 Eski Seri Yeni Seri  

Kurumsal Olmayan Nüfus (Bin Kişi) 70.551 66.379 

Çalışma Çağı Nüfusu (15+ Yaş) (Bin Kişi) 49.827 47.544 

Toplam İşgücü (Bin Kişi) 24.188 22.016 

Toplam İstihdam (Bin Kişi) 21.709 19.632 

İşgücüne Katılım Oranı (Yüzde) 48,5 46,3 

İşsizlik Oranı (Yüzde) 10,3 10,8 
 Kaynak: TÜİK, Ulusal Hesaplar, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 

 
  Tablodan da görüleceği üzere, işgücü ve istihdam serilerinde süreklilik kesilmiş 

olup, geriye doğru sağlıklı bir seri mevcut değildir. Bu durum da doğal olarak işgücü 
piyasasına ilişkin olarak yapılan analizlerin gücünü zayıflatmaktadır. Ayrıca, alt detay 
itibariyle serilerde ciddi problemler ortaya çıkmaktadır. Bir örnek verirsek, ekonomik 
faaliyet kollarına göre istihdamın yapısına bakıldığında, 2004 yılında eski seride 7,4 milyon 
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kişi tarımda çalışırken, yeni seride bu rakam 5,7 milyon kişiye düşmüştür. Bu azalma 
sonucunda da tarım istihdamının toplam istihdam içindeki payı 2004 yılı için eski seride 
yüzde 34,2, yeni seride ise yüzde 29,1 olarak gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, diğer 
sektörlerin payları da değişmiştir. Bu sakınca, Hanehalkı İşgücü Anketi kullanılarak 
yapılacak tüm hesaplamalar için geçerli olacaktır. Böylece, 2004 öncesi ile sonrası arasında 
karşılaştırma yapma imkânı fiilen ortadan kalkmış olmaktadır.  

 

 Kaynak: TÜİK 

 

  Aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere, 2003-2007 döneminde yüzde 6,9 büyüme 

hızına yüzde 1’lik istihdam artışı eşlik ederken, 2008-2009 kriz döneminde yüzde 2,1 

küçülen ekonomide yüzde 1,3’lük bir istihdam artışı olmuştur. 2010-2012 döneminde 

ekonomideki büyüme hızı yüzde 7 olarak gerçekleşirken, istihdam artışı ise yüzde 5,2 oranı 

ile 2003-2007 dönemi ile karşılaştırıldığında yaklaşık 5 katına çıkmıştır. 2013-2015 

döneminde ise yüzde 4,7 büyüme hızı ile yüzde 2,2’lik bir istihdam artışı öngörülmüştür. 

Böylece, 2013-2015 döneminde istihdamın büyüme esnekliği yüzde 0,48 olacaktır. Bu 

durum da, her ne kadar Türkiye ekonomisinin 2008-2012 dönemi istihdam sonuçlarıyla 

kıyaslandığında belli bir normalleşmeye işaret etse de, OVP dönemi istihdam artışının da 

ekonominin orta-uzun dönem eğilimleri ile uyumlu olmadığı belirtilmelidir.  
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
T

2013
P

2014
P

2015
P

GSYH Büyüme Hızı 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7 ‐4,8 9,2 8,5 3,2 4,0 5,0 5,0

İstihdam Artışı ‐0,8 ‐1 3 2,2 1,8 1,5 2,2 0,4 6,2 6,7 2,6 2,0 2,0 2,7
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ŞEKİL 21: BÜYÜME‐İSTİHDAM İLİŞKİSİ 
(Yüzde Değişme)
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Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı 

 

İşgücüne Katılım Oranları 
 Türkiye’de işsizlik sorununun gerçek boyutlarının gizleyen diğer bir unsur ise, 
resmi istatistiklerde işgücüne katılım oranının 1990’lı yılların başından itibaren ciddi 
biçimde gerilemesi ve 2000 yılından itibaren çalışma çağı nüfusunun dağılımı içinde 
işgücüne dahil olmayan grubun toplam işgücünü geçmesidir. Nitekim işgücüne katılım 
oranı, 1990 yılında yüzde 56,6 iken, 2000 yılında yüzde 49,9’a gerilemiştir. TÜİK 
tarafından yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilen Hane halkı İşgücü Anketi 
sonuçlarına göre işgücüne katılım oranı 2008 yılında yüzde 46,9 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Bir yönüyle, yaşanan ekonomik krizler ve ekonominin istihdam yaratma 
kapasitesindeki zayıflık nedeniyle çalışma çağındaki bireylerin işgücü piyasasına 
giremediğini işaret eden bu gösterge, diğer bir yönüyle ekonomimizdeki insangücü israfını 
göstermekte ve işsizlik oranının “yapay olarak” düşük görünmesine neden olmaktadır.  

 Ülkemizde işgücü piyasasının en temel özelliklerinden biri işgücüne katılım 
oranının düşük olmasıdır. Bu durum uluslararası karşılaştırmalarda da açık bir biçimde 
görülmektedir. Nitekim işgücüne katılım oranı OECD tanımı olan 15-64 yaş grubu 
itibariyle, 2011 yılında ülkemizde yüzde 53,8 seviyesinde gerçekleşmiş olup, OECD 
ülkeleri ortalaması yüzde 70,6’dır. Bununla birlikte, burada vurgulanması gereken en 
önemli husus, ülkemizde işgücüne katılım oranlarındaki düşüklüğün çalışma çağındaki 
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ŞEKİL 22: BÜYÜME‐İSTİHDAM İLİŞKİSİ
(Yüzde)

GSYH Büyüme Hızı İstihdam Artışı



 
 
 

 
 
 
 
 

–  298 –

             Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 361) 

kadın nüfusun işgücüne katılım oranlarındaki düşüklükten kaynaklandığıdır. Nitekim erkek 
nüfus açısından bakıldığında, 2011 yılı itibariyle işgücüne katılım oranı ülkemizde yüzde 
76,4 seviyesinde gerçekleşmiş olup OECD ortalaması olan yüzde 79,5 olan biraz altında 
kalmış, ancak Fransa, İtalya, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerin üzerinde yer almıştır. 
Bununla birlikte, kadın nüfusun işgücüne katılım oranları açısından bakıldığında Türkiye 
yüzde 31,5 oranı ile hiçbir ülke ile kıyaslanamayacak bir konumda bulunmaktadır. 
Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı AB ve OECD ülkelerinin yaklaşık 30 puan 
altında seyretmektedir. 

 Ülkemizde işgücüne katılım oranlarında 2002-2011 döneminde yılına sınırlı artışlar 

kaydedilmiştir. Bununla birlikte, 1990 yılı ile karşılaştırıldığında hem erkeklerde hem de 

kadınlarda işgücüne katılım oranları gerilemiştir. Bu durum da ülkemiz işgücü piyasasında 

sorunların çözülmediğine, aksine zaman içinde derinleştiğine işaret etmektedir.  

 

TABLO: OECD ÜLKELERİNDE İŞGÜCÜNE KATILIM ORANLARI (15-64 YAŞ), YÜZDE 

 1990  2002  2011 

Ülkeler Toplam Erkek Kadın  Toplam Erkek Kadın  Toplam Erkek Kadın 

ABD 76,5 85,6 67,8  76,4 83,0 70,1  73,3 78,9 67,8 

Almanya 67,4 79,0 55,5  71,5 78,7 64,2  77,2 82,6 71,8 

Portekiz 70,9 82,8 59,6  72,0 79,3 65,0  74,1 78,5 69,8 

İspanya 61,7 81,3 42,2  67,1 80,4 53,7  74,7 81,5 67,9 

Fransa 67,1 76,5 58,0  68,3 74,5 62,1  70,4 74,7 66,1 

Yunanistan 59,1 76,8 42,6  64,2 77,6 51,0  67,7 77,7 57,5 

Kore 62,8 76,2 49,9  65,6 77,9 53,5  66,2 77,4 54,9 

Polonya 69,4 76,4 62,6  64,8 70,8 58,9  66,1 73,0 59,4 

İtalya 59,5 75,1 44,0  61,2 74,5 47,9  62,3 73,1 51,5 

Meksika 59,9 86,4 35,7  61,6 84,7 41,0  63,3 82,3 45,9 

Macaristan 64,4 71,9 57,3  59,7 67,1 52,7  62,7 68,8 56,8 

Türkiye 59,4 83,6 36,0  52,3 75,1 29,5  53,8 76,4 31,5 

AB-15 69,3 79,9 54,7  69,7 78,4 61,0  73,0 78,8 67,2 

Toplam OECD 67,3 82,3 56,6  69,9 80,5 59,6  70,6 79,5 61,8 

Kaynak: OECD Employment Outlook, çeşitli yıllar 
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Buna karşın, kadınlarda eğitim düzeylerine göre en yüksek işgücüne katılma oranının 

yüzde 70’ler seviyesi ile yüksekokul ve fakülte mezunlarında görülmesi, aktif ve pasif işgücü 

politikalarının çok boyutlu perspektiften tasarlanması ve uygulanması gerektiğini 

göstermektedir. 

Özetle, Türkiye’de işgücüne katılım oranları OECD ülkelerinin ortalama seviyesinin 

önemli ölçüde gerisindedir. Ülkemizde nüfus yılda ortalama yüzde 1,3 oranında artarken 

çalışma çağındaki nüfus ortalama yüzde 1,5-2 arasında artmaktadır. Çalışma çağı nüfusunun 

yaklaşık her yıl ortalama 800-850 bin kişi artmasına karşın, bu kişilerin ancak yüzde 50’sine 

tekabül eden 400-450 bini işgücü piyasasına girebilmektedir. Bununla birlikte, genel işsizlik 

oranı son bir yıl içinde düşüş göstermesine rağmen hala yüzde 10’lar seviyesindedir. Bu 

çerçevede, iş bulma ümidi olmadığı için veya diğer nedenlerle iş aramayan ancak işbaşı 

yapmaya hazır olanları işgücüne dâhil edildiğinde bulunan işsizlik oranı, TÜİK tarafından 

açıklanan işsizlik oranlarının yüzde 50 üzerindedir. Nitekim, işgücüne dâhil olmayan grubun 

içindeki mevsimlik çalışanlar gibi kategorileri işgücüne dahil ettiğimizde ise daha yüksek 

işsizlik oranlarına ulaşılacağı kapsamda tarafımızdan yapılan hesaplamaya göre 2011 yılında 

yüzde 9,8 olan işsizlik oranı yüzde 15,9 olarak gerçekleşmektedir. Burada dikkat çeken bir 

husus işsizlik oranlarını 2004 ve 2011 yılları için karşılaştırdığımızda işsizlik oranları sınırlı 

da olsa düşerken, iş bulma ümidi olmadığı için veya diğer nedenlerle iş aramayan ancak işbaşı 

yapmaya hazır olanları işgücüne dâhil edildiğinde hesaplanan işsizlik oranı artmaktadır. Bu 

durumun temel nedeni işgücüne dahil olmayan grubun içinde iş bulma ümidi olmadığı için 

veya diğer nedenlerle iş aramayan ancak işbaşı yapmaya hazır olanların oranı artmaktadır. 

Başka bir deyişle,  2004-2011 döneminde kümülatif bazda toplam işgücü yüzde 21,4, 

işgücüne dahil olmayanlar ise yüzde 12,7 oranında artarken, iş bulma ümidi olmadığı için 

veya diğer nedenlerle iş aramayan ancak işbaşı yapmaya hazır olanların sayısı yüzde 76,7 

oranında artmıştır. Diğer taraftan, işgücüne dâhil olmayanların oranının OECD üyesi ülkelerin 

oranına düşmesi, diğer bir ifadeyle işgücüne katılım oranlarının yüzde 70’lere çıkması 

durumunda işsizlik oranı yüzde 35’ler seviyesine yükselmektedir.  
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TABLO: KAYITDIŞI İSTİHDAM (Bin Kişi) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

İstihdam 19.632 20.066 20.423 20.738 21.194 21.277 22.594 24.110

Erkek 14.585 14.959 15.165 15.382 15.598 15.406 16.170 17.137

Kadın 5.047 5.108 5.258 5.356 5.595 5.871 6.425 6.973 

Kayıtdışı İstihdam 9.843 9.666 9.593 9.423 9.220 9.328 9.772 10.139

Erkek 6.455 6.348 6.283 6.170 5.950 5.902 6.015 6.109 

Kadın 3.388 3.318 3.310 3.250 3.269 3.426 3.758 4.030 

Kayıtdışı İstihdam Oranı (Yüzde) 50,1 48,2 47,0 45,4 43,5 43,8 43,3 42,1 

Erkek 44,3 42,4 41,4 40,1 38,1 38,3 37,2 35,6 

Kadın 67,1 65,0 63,0 60,7 58,4 58,4 58,5 57,8 

Kaynak: TÜİK         
 

Yüksek kayıt dışılık oranları işgücü piyasasında adeta ikili bir yapının oluşmasına 
neden olmuştur. 2004-2011 döneminde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 50’den yüzde 42’ye 
gerilemiştir. Bununla birlikte, işgücü piyasasındaki kayıt dışılık oranları hala çok yüksektir. 
Kayıt dışılık olgusuna kadın-erkek ayırımında bakıldığında kadınlarda kayıt dışılık oranlarının 
erkeklerin yaklaşık 23 puan üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum, kadınları ekonomik ve 
sosyal açıdan en hassas risk grubu haline getirmektedir.  

2. ÇALIŞMA HAYATI 

Çalışma ilişkilerinde kuralsızlık ve esneklik kural haline getirilmiştir. 

AKP, 3 Kasım 2003 Genel Seçimlerinden sonra iktidara gelir gelmez, ilk iş olarak işçi 
haklarına saldırarak, gelecekte örgütlü toplum istemediğinin sinyallerini daha o günlerde 
vermeye başlamıştır. 

Bilindiği gibi 4773 sayılı İş Güvencesi Yasası, üçlü koalisyon hükümeti döneminde, 
09.08.2002 tarihinde yasalaştı ve 15.08.2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
Yürürlük tarihi olarak da 01.01.2003 tarihi belirlenmiştir. Yürürlüğün ileri bir tarihe 
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ertelenmesinin gerekçesi olarak da, Sendikalar Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Yasalarının da o tarihe kadar çıkartılması ve bu yasaların eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi 
olarak belirtilmiştir.  Bu konuda sosyal tarafların mutabakatı da oluşmuştur. 2821 ve 2822 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasaları aradan geçen on yıl 
boyunca, birkaç kez TBMM’ye tasarı olarak sunulmasına rağmen 
yasalaşmadı/yasalaştırılmamıştır. İlerdeki sayfalarda değinileceği gibi bu yıl estek-köstek 
yasalaştırılmıştır.  

AKP iktidar olur olmaz, önce İş Güvencesi Yasası’nın yürürlüğünü 01.03 2003’e 

ötelemiştir. Ardından da “10 ve daha fazla işçi çalıştırılan işletmeler için getirilen iş 

güvencesini, 30 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler” olarak değiştirerek kapsamını 

daraltmıştır. Böylece büyük bir işçi kitlesi İş Güvencesi Yasası’nın getirdiği güvence dışına 

itilmiş olmaktadır. 

Ardından, çalışma yaşamında tarafların belirgin şikâyetleri olmadan, önceliği 1475 

sayılı İş Yasasını değiştirmeğe vermiştir.  

1475 Sayılı İş Yasası, 14. Maddesi dışında değiştirilerek, yerine 4857 sayılı İş Yasası 

yürürlüğe konulmuştur. Çalışma yaşamında kuralsız çalışma biçimleri başta olmak üzere, 

ödünç iş ilişkisi, esnek çalışma biçimlerinin neredeyse tamamı, taşeron sistemi, özel istihdam 

büroları, çalışma sürelerinin uzaması gibi çalışanlar adına pek çok düzenleme yeni yasada yer 

alırken, ilk kez de taşeron sistemi kavram olarak bile olsa yasadaki yerini almıştır. Yeni 

yasada, ücret,  işçi ve işyeri tanımları bile değiştirilerek, yasanın asli unsuru olan çalışma 

karşılığı ücret yerine denkleştirme getirilerek,  angarya çalıştırmanın önü açılmıştır.  

Sendikalaşma 

Türkiye’de Sendikal Hak İhlalleri artarak sürmektedir. AKP Dönemi, herkesin bildiği 

ve gördüğü gibi sendikal hak ihlallerinin arttığı bir dönem olmuştur. Sendikal örgütlülük 

önündeki engeller kaldırılmamış ve buna bağlı olarak da sendikal örgütlülük oranı sürekli 

gerilemiştir.  

AKP tarafından yandaş sendikalar yaratılmıştır. Bu yolla çalışanların sendikalarda 

kurdukları örgütlülükten gelen güçleri ve dayanışmaları kırılmaya çalışılmıştır. Yaratılan 

yandaş sendikalar aracılığıyla AKP kendi politikalarını rahatlıkla uygulayabileceği bir zemin 

yaratma çabası içine girmiştir. Bu çerçevede yandaş sendikalar; baskı, zorlama ve tehdit 
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yoluyla çalışanları, yıllardır üyesi oldukları sendikalardan istifa ettirerek kendi sendikalarına 

üye olmaya zorlamışlardır. Tabi bunu da arkalarına aldıkları iktidar desteği ile yapmışlardır. 

Yandaş sendikacılığın en çarpıcı örneği ise Memur-Sen’de yaşanmıştır. Memur-Sen’in üye 

sayısı 10 yılda 42 binden, 600 bine ulaşmıştır.  

AKP döneminde gerçekleştirilen grev sayısı daha önceki yıllara göre azalmıştır. Yıl 
içinde toplam 582 işçiyi kapsayan 7 işyerinde grev gerçekleşmiştir.  Bunun nedeni ülkemizde 
iş barışının sağlanması değil, sendikaların etkisizliği ve çıkılan grevlerin çoğunun milli 
güvenlik gerekçesi ile engellenmiş olmasıdır. 

Sendikal örgütlülük düzeyi darbe dönemlerinin bile gerisine düşmüştür. 

Bakanlık, Temmuz 2009’dan bu yana sendikal istatistikleri yayınlamadı ve bunu 
sendikalara karşı bir tehdit unsuru olarak kullanılagelmiştir. 

 “ Bakanlık verilerine göre: 

Toplam İşçi sayısı   : 5.398.296 

Sendikalı İşçi Sayısı  : 3.232.679 

Sendikalaşma Oranı  : %59.88 

Rakamlar tamamıyla gerçek dışıdır. 

SGK verilerine göre ise ; 

Toplam İşçi sayısı  : 10.335.905 

Sendikalı İşçi sayısı  : 882.692 

Sendikalaşma Oranı  : %8,54 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının açıklamasına göre Toplu İş Sözleşmesinden 
yararlanan işçi sayısı 570 bin, oranı ise %5,52 dir.  

Bugün itibarıyla ülkemizde; 102 İşçi sendikası, 47 işveren sendikası, 3 işçi 
konfederasyonu ve 1 işveren sendikaları konfederasyonu vardır. 

Kamu çalışanları kesiminde ise 4688 sayılı Kanuna göre kurulmuş, 120 kamu 
görevlileri sendikası ve 7 konfederasyon faaliyet göstermektedir.  



 
 
 

 
 
 
 
 

–  303 –

             Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 361) 

Grev Yasakları 

Grev yasakları genişletilmiştir. AKP havacılık iş kolunu grev yasakları kapsamına 

almıştır. 

Bilindiği gibi, grev yasakları mülga 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 

Kanununun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenleme 05.05.1983 tarihinde yapılmıştır. 

Burada havacılık işkolu grev yasakları kapsamına dahil edilmemiştir.   

Hava-İş Sendikası ile THY yönetimi arasında 23. dönem toplu iş sözleşmesi 

görüşmelerinin sürdüğü ve hatta görüşmelerde arabuluculuk aşamasına gelindiği bir durumda, 

2822 sayılı yasa yürürlükte iken, 30 Mayıs 2012 günü itibariyle “taksicilerle” ilgili bir yasa 

içinde yapılan yasa değişikliği ile havacılık iş kolunda grev yasağı getirilmiştir.  

12 Eylül döneminde bile grev yasağı kapsamına alınmayan bu işkolunun grev yasağı 

kapsamına alınarak grev kısıtlamalarının artırılması Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, BM Ekonomik, Sosyal, 

Kültürel Haklar Sözleşmesi ve anayasaya aykırılık taşımaktadır. ILO normlarında, sadece 

silahlı kuvvetler ve polis konusunda sözleşmelerle sağlanan güvencelerin ne ölçüde 

uygulanacağı ilgili ülke mevzuatlarına bırakılıyordu. Diğer alanlarda sınırlama 

bulunmuyordu. Yasak, Anayasa’nın 90. maddesi ile dikkate alınma zorunluluğu getirilen 

uluslararası anlaşmalara da aykırılık taşıyordu.  

Neyse ki konu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 

kendiliğinden düzeltilmiştir. Hükümetin yeni yasada bu hususu bir anlamda unutması nedeni 

ile Havacılık iş kolundaki anlamsız “grev yasağı” yeni çıkarılan Sendikalar ve Toplu İş 

Sözleşmesi Yasasının “grev yasakları” bölümünde sayılmadığından, otomatik olarak 

kaldırılmış oldu.  

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile grevsiz, 

yaptırımı olmayan bir toplusözleşme düzeni getirilmiştir.  

12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri, kamu çalışanları için 

toplu görüşmeden, toplu sözleşme düzenine geçilmesini öngörmekteydi. 
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2011 yılında yürürlükte bulunan 4688 sayıl Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa 
göre, 15 Ağustos’ta toplu görüşmenin başlaması gerekiyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 4 Ağustos 2011 tarihinde yetkili sendikalarla yaptığı toplantıda, toplu görüşmenin 15 
Ağustos’ta başlamayacağını, Anayasa değişikliği doğrultusunda 4688 sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları Kanunun 2011 Ekim’inde değiştirilmesinin ardından, toplu sözleşme sürecinin 
başlayacağını açıklamıştı. Kamu çalışanları konfederasyonları bu öneriye evet demişti. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sözünü gerçekleştirmedi/gerçekleştiremedi. Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanununun değiştirilmesine ilişkin tasarı 20 Ocak 2012 de TBMM’ye 
sunulabildi ve 04/04/2012 tarihinde 6289 sayılı Kanunla değiştirilebildi.  

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu yaklaşık 2,5 milyon memur ile 1,8 milyon 
memur emeklisini ilgilendirmektedir. Tasarı zamanında yasalaşmadığı için memurlar 
2012’yılının ikinci yarısında zamlarını ancak alabilmişlerdir.  

Yasa, pek çok olumsuzluk içermektedir. Grev hakkının verilmemesi ile memur 
sendikaların yaptırım gücünün olmasının önüne geçilmektedir. Son söz Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu’na bırakılmıştır. Bu kurulda da hükümetin etkisini arttıracak bir düzenlemeye 
gidilmiştir. 11 kişiden oluşan kurulun 7 üyesini belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna 
verilmiştir. Ayrıca sözleşmenin imzalanmasında ve hakem kuruluna itiraz edilmesinde sadece 
en fazla üyeye sahip memur konfederasyonu yetkili olmakta, diğer konfederasyonların böyle 
bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu durumda hükümete yakınlığı ile tanınan Memur-Sen yetkili 
olmuştur, Kamu-Sen ve KESK ise, toplu görüşmede “etkisiz elaman” durumuna 
düşürülmüştür.  

Yasa özetle değerlendirilecek olursa;  

Eski yasada toplu görüşmelerde çalışma yaşamını ilgilendiren her konu 
konuşulabilirken, kabul edilen yeni yasa ile toplu sözleşme konularında sadece mevcut 
mevzuat hükümleri çerçevesinde mali ve sosyal haklar yer almaktadır. Eski yasada, yerel 
yönetimlerde toplu sözleşme yapılabiliyor ve bu çerçevede Sosyal Denge Sözleşmesi 
imzalanabilmekteydi. Yeni yasada ise Sosyal Denge Sözleşmesi'nin geçerli olabilmesi için 
birçok şart getirilmiştir.  

 Toplu görüşmeye dahil olan memur konfederasyonlarından herhangi biri, sözleşmeye 
muhalefet şerhi koyup Uzlaştırma Kuruluna başvurabilmekteydi. Şimdi ise, toplu sözleşmeyi 
imzalamaya tek yetkili olan kişi en fazla üyeye sahip memur konfederasyonunun genel 
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başkanı olmuştur. 15 kişilik sendika heyetinde, bu başkan sözleşmeyi imzaladığı zaman diğer 
14 kişi itiraz etse bile itiraz edenlerin Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna (KGHK) başvuru 
yetkisi yoktur. Eskiden sözleşmeyi imzalamayan memur konfederasyonu tek başına 
Uzlaştırma Kuruluna gidebiliyordu. Örneğin eski uygulamaya göre, Memur-Sen sözleşmeyi 
imzalasa bile KESK ya da Kamu-Sen’in kurula başvurma hakkı vardı.  

Yine uyuşmazlık çıktığı takdirde konu Uzlaştırma Kurulunda görüşülüyordu. 
Uzlaştırma Kurulu, genelde memur zammını kamu işveren tarafının önerisinden bir iki puan 
daha yüksek tutuyor, özlük haklarında kimi olumlu değişikliklere olanak sağlıyordu. Her ne 
kadar toplu görüşmede son sözü Bakanlar Kurulu söylese de, Uzlaştırma Kurulu kararları 
sendikalar açısından bir meşruiyet, bir tartışma zemini yaratıyordu. Şimdi böyle bir ara 
kademe olmayıp uyuşmazlık halinde sön sözü KGHK söylemektedir.  

Toplu görüşmede uyuşmazlık çıksa da doğrudan bir zorunlu tahkim yoktu. Yani grev 
yasağının yanı sıra bir hakem kurulunun kararı kesin değildi. Her ne kadar Bakanlar Kurulu 
son sözü söylese de şimdiki gibi KGHK adı altında bir zorunlu hakem kurulu mevcut değildi. 
Açıkçası bu yeni yasa memurlarda hayal kırıklığı yaratmıştır çünkü bu yeni yasa ile grevli, 
gerçek anlamda güçlü bir toplu sözleşme yapma hakkının memurlara verilmediği 
görülmüştür. Hatta yapılan düzenlemelerle mevcut haklarda dahi geriye gidişler olmuştur.  

Emeklilikte Yaşa Takılanlar 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu sosyal bir sorun haline gelmiştir. 8 Eylül 1999 
tarihinde çıkarılan 4447 sayılı kanunla emeklilik yaşını kademeli olarak yükselten bir 
düzenleme yapılmıştı. Kamuoyunda emeklilikte “Kademeli geçiş” olarak bilinen hükümler 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği için aynı konu 23.05.2002 tarihli 4759 sayılı 
Yasa da yeniden düzenlenmiştir. Böylece emeklilik yaşı da kademeli olarak yükselmiştir. 
Kademeli geçiş uygulaması ile 1999’dan önce işe başlayan sigortalıların emekli olacağı yaş 3 
ila 10 yıl arasında uzamıştır. 

Yaşanan ekonomik krizler ve başka nedenlerle işsiz kalanlar prim ödeme süresini 
doldurmalarına rağmen emeklilikte kademeli geçiş nedeniyle emekli aylığından 
yararlanamamaktadırlar. Genellikle kırk yaşın üzerinde olan bu vatandaşlarımız yaşları 
nedeniyle yeni iş bulmakta da zorlanmaktadırlar. 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa göre 
işsizlik ödeneği işsizin çalışmış olduğu süreyle doğru orantılı olarak 180 gün ile 300 gün 
arasında değişmektedir. Bu koşullarda en uzun yararlanılacak süre 300 gündür. 300 günden 
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fazla işsizlik ödeneği de alamayan, iş bulma koşulları kalmamış olan, emeklilik için yaşının 
dolmasını bekleyen vatandaşlarımız mağdur durumdadırlar. Ayrıca emeklilikte kademeli 
geçiş nedeniyle emeklilik hakkını elde edemeyenler ve herhangi bir sigortalı işte çalışma 
olanağı bulunmayanlar sağlık sigortası güvencesinden de mahrum durumdadırlar. 

Emekli olabilmek için gerekli prim ödeme gün sayısını tamamlamakla birlikte, 
mevzuatın öngördüğü yaşı tamamlayamadığı için emekli olamayanların mağduriyetlerinin 
ortadan kaldırılması gerekmektedir. Konu önemli bir sosyal sorun haline gelmiştir. Bu konuda 
yapılacak bir düzenleme ile bir defaya mahsus olmak üzere bu durumda olanların hak ettiği 
emekli maaşını almalarının sağlanması bu sosyal sorunu ortadan kaldıracaktır.  

İntibak Düzenlemesi 

 “İntibak” Düzenlemesi adıyla bilinen yasa amaca hizmet etmekten uzaktır. 

10 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklimiz bulunmaktadır. Uzun 
yıllar prim ödeyerek emekli olan vatandaşlarımız emekli olduktan sonra aldıkları emekli 
maaşı nedeniyle insanca bir yaşam sürdürememektedirler. Emeklilerimizin önemli bir bölümü 
geçimlerini sürdürebilmek ve çocuklarını okutabilmek için başka işler yapmak durumunda 
kalmaktadırlar.  

01.03.2012 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6283 sayılı Kanunla; kamuoyunda 
“İNTİBAK YASASI” olarak bilinen bir yasa ile emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme 
yapılmıştır. Ne var ki kamuoyuna “İntibak Yasası” olarak takdim edilen bu yasanın başlığı 
dahil hiçbir yerinde “İntibak” kelimesi geçmemektedir. Çünkü yapılan İntibak değildir. Bu 
düzenlemeyi hazırlayanlar da bunu bildikleri için yasaya “İntibak Yasası” diyemiyorlar. 
İntibak; Yasayla düzenlenecek bir aylık hesaplama sistemine göre belli bir tarihten sonra 
emekli olacakların aylıklarının bu yönteme göre belirlenmesi, eski emeklilerin aylıklarının da 
bu sisteme uyarlanmasıdır. İntibakta amaç, bir yandan emeklilerin aylıklarının periyodik 
artışlar dışında iyileşme sağlanarak günün ekonomik şartlarına uyarlanması, diğer yandan eski 
ve yeni emeklilerle, eski emeklilerin kendileri arasındaki farklılıkların giderilerek adil bir 
sistemin kurulmasıdır. Gerçek anlamda bir intibak yapabilmek için bir gösterge tablosuna 
dayalı tüm işçi emeklilerinin o gösterge tablosunda prim ödeme gün sayılarına ve kıdem 
yıllarına bağlı olarak hiç kimsenin hak kaybına uğramayacağı bir sistemin yaratılmış olması 
gerekirdi. Çıkarılan Kanunda bu yapılmadığı için emekli maaşları arasındaki farklılıklar da 
giderilememiştir. 
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Yapılan düzenleme 2000 yılından önce emekli olanların hesaplamalarında yapılan 

yanlış ve eksik hesaplamaların düzeltilmesinden ibarettir. Düzenlemeyle 1 milyon 743 bin işçi 

emeklisinin maaşında 10 ila 320 lira arasında iyileşme olacaktır. Daha açık belirtmek 

gerekirse 207 bin kişi 1-20 lira arasında, 471 bin emekli 100-150 lira arası, 291 bin emekli 

150-200 lira arası, 258 bin emekli 200-250 lira arası, 45 bin emekli için ise 250 liranın 

üzerinde artış olacaktır.   2000 – 2008 yılları arasında emekli olanlarla 2008 sonrası emekli 

olanlar arasındaki farklılıklar da giderilmemiştir. 12.186 Bağ-Kur emeklisinin dışındaki Bağ-

Kur emeklileri de bu düzenlemenin dışında bırakılarak yapılan kısmi iyileştirmeden 

yararlandırılmamıştır. 1980’li yıllarda ve öncesinde, Askeri Muavenet ve Tekavüt Sandığı, 

Demiryolları Muavenet Sandığı gibi Sandıklardan emekli olanları kapsamaması da ayrı bir 

eksikliktir.  

Bütün bu gerekçelerle yapılan bu düzenlemenin gerçek bir intibak düzenlemesi olarak 

değerlendirilmesi mümkün değildir.  

İşçi Sağlığı ve Güvenliği 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği alanındaki denetimsizlik ve yaptırımsızlık can almayı 

sürdürmektedir.  

      Türkiye dönem dönem büyük iş kazası/cinayeti haberleriyle çalkalanmaktadır. En 

son Samsun Eti Bakır İşletmesinde amonyak tankı çökmesi sonucu 5 işçi öldü, 14 işçi 

yaralandı haberi ile sarsıldık. Yine yıl içinde Mart ayı başında Adana/Kozan İlçesi, Gökdere 

Köprü Barajı Derivasyon Tüneli Kapağı Patlaması sonucu 10 işçi, 11 Mart 2012 gecesi 

İstanbul’da Marmara Park AVM inşaatında çalışan işçilerin kaldıkları çadırda yangın çıkması 

sonucu 11 işçi yaşamını yitirmişti. Geçtiğimiz yıllarda da pek çok kitlesel denilebilecek 

ölümcül iş kazaları yaşamıştık.  

On yıllık AKP iktidarında yaklaşık 11 bin işçi iş kazalarında/cinayetlerinde hayatını 

kaybetmiştir. Yani her yıl yaklaşık 1.100 işçi... Her gün ortalama dört işçi iş kazaları 

nedeniyle yaşamını yitirirken, altı işçi de iş göremez hale gelmektedir. Bu sayılar yalnızca 

resmi kayıtlara geçenleri göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri yalnızca 12 

milyon sigortalı işçiyi kapsamaktadır. Buna karşılık toplam istihdam yaklaşık 24 milyondur. 

Sigortasız çalışan kesimde daha da fazla iş kazası olmaktadır. Gerçek kaza ve ölüm sayısı 

resmi istatistiklerde görülenin çok üzerindedir.  
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 İş kazası, meslek hastalıkları, iş kazası sonucu ölüm, malullük, iş kazası ve meslek 
hastalığı sonucu geçici iş göremezlik sürekli artmaktadır. İş kazası sonucu malul kalanların 
sayısı 2003 yılında 1.452 iken bu sayı 2011 yılında 2.086’ya yükselmiştir. 2003 yılında 860 
işçi iş kazalarında hayatını kaybetmişken, bu sayı 2011 yılında ikiye katlanarak 1.563 
olmuştur.  

Ülkemizde iş kazalarının tırmanmasının ardındaki temel neden kuralsız, güvencesiz, 
sendikasız ve kayıtsız çalışma biçimlerinin son on yılda hızla yaygınlaşmış olmasıdır. 

Meslek hastalıklarında ise durum daha da vahimdir. Türkiye’de resmi istatistiklere 
göre meslek hastalıkları az görülmektedir. Dünyada iş kazaları oranı % 44, meslek hastalıkları 
oranı % 56 iken, Türkiye’de iş kazaları oranının % 99,3, meslek hastalıklarının % 0,7 (binde 
7) olması çok açık bir çelişki oluşturmaktadır. Ayrıca Çalışma Bakanlığı’na bağlı İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği (İSGÜM)ün bağımsız denetim yapma yetkisi elinden alınmış, işverenlerin 
talepleri üzerine para ile ölçüm yapan ticari bir yapıya dönüştürülmüştür. Daha verimli 
kullanılması zorunludur. 

Çalışma hayatında esnekliğin, güvencesizliğin ve kuralsızlığın yarattığı bilanço 
ortadadır. Ülkemiz ölümcül iş kazalarında Avrupa 1. si ve dünya 3. sü konumuna gelmiştir.  
AKP hükümeti, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuatı büsbütün etkisiz kılmak için 
gerek doğrudan gerekse “torba yasalar” aracılığıyla yeni düzenlemeler getirmiştir. Örneğin, İş 
Yasasının 78. maddesinde işyerlerinin kurulması aşamasında, işyeri koşullarının iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerine uygun olmasını teşvik eden uygulama, önce 2008 yılında 5763 sayılı, 
“Torba Yasa” ile değiştirilmiş ve bir yıl sonra “İşletme Belgesi Alınması Hakkında 
Yönetmelik” ile de ortadan kaldırılmıştır. Böylece elliden az işçi çalıştıran işyerlerinin işletme 
belgesi alması zorunluluğu artık bulunmamaktadır. 

AKP Hükümeti nihayet bu konuda 20.06.2012 tarih ve 6331 sayı ile “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu” diye bir yasa çıkarmış ve bu kanun 30.06 2012 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ne var ki yasa, “işçi sağlığı ve iş güvenliği” ile “çalışma 
ortamını” iyileştirecek değişiklikler getirmemektedir. 

Her şeyden önce söz konusu kanun, 155 ve 161 Sayılı ILO Sözleşmelerine, 89/391 
Sayılı AB Direktifine ve bununla bağlantılı olarak AB tarafından bu alanla ilgili çıkarılan 
1989 tarihli 89/391 Sayılı Çerçeve Yönerge ile bununla bağlantılı olarak çıkarılan bireysel 
yönerge hükümlerine ve Anayasaya aykırılıklar içermektedir. 
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Yasa özünde, 1475 Sayılı İş Yasası’nın yürürlükte olduğu dönemde uygulamada olan 
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” yerine, on yıl gecikmeli olarak çıkartılmıştır. Bu on 
yıllık sürede işyerlerinin teftiş ve denetimleri büyük ölçüde yapılamamış, işverenlere gerekli 
yaptırımlar uygulanamamıştır. O nedenle, bu on yıllık sürede meydana gelen iş 
kazalarının/cinayetlerinin sorumluluğu, gerekli tedbirleri almayan işverenler kadar AKP 
iktidarıdır. 

Yasada, işyeri hekimleri ve iş güvenliği mühendislerinin mesleki bağımsızlıkları 
kaldırılmakta ve mühendisler işyerine bağımlı hale getirilmektedir. Yasa, iş sağlığı ve 
güvenliğinden sorumlu işçi temsilcisinin işveren tarafından atanmasını öngörmektedir. 
Sendikalı işyerlerinde bile sendikaların iç denetimleri ortadan kaldırılmaktadır. Asıl işlerde 
bile taşeronlaşma anlayışına uygun düzenlemeler getirilmektedir. Kanun, iş sağlığı ve 
güvenliğini daha fazla piyasa koşullarına terk etmekte ve iş güvenliği konusundaki kurumsal 
denetim ve eğitimi büsbütün önemsizleştirmektedir. Çünkü çıkarılan yasada iş sağlığı ve 
güvenliği konusu insan odaklı değil, bir maliyet unsuru olarak ele alınmaktadır. 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası çalışanların çok büyük bir 
kısmının örgütlenme ve toplusözleşme hakkını elinden almıştır.  

2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunlarının değiştirilmesi 2002 yılı içinde kararlaştırılmış ve o yılsonuna kadar TBMM’den 
çıkartılması vaat edilmişti. Aradan geçen on yıllık süre içinden az 4-5 kez tasarı hazırlanıp, 
meclise sunulmuşsa da her seferinde bir engelleme sonucu bu yıla kadar çıkarılamamıştı. Bu 
kez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının taraflarla anlaşarak 2011 sonunda meclise 
sunduğu tasarı, Başbakanla birlikte 7 bakanın imzalamaktan kaçınması üzerine bir kez daha 
geri çekilse de, örgütlenme barajları geriye çekildikten sonra tekrar meclise sunuldu. Tasarı, 
TBMM’deki görüşmelerin ardından 18 Ekim 2012 tarih ve 6356 sayı ile 7 Kasım 2012 tarihli 
Resmi Gazete’nin 28460 nolu sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

AKP’nin tasarısında anılan yasanın adı “Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı” idi. Yani 
adında bile “sendika” kelimesini kullanmaktan kaçınan bir anlayış egemendi. 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası; işçi haklarını, 12 Eylül Sendikal 
Yasalarının bir adım bile ilerisine götürmemekte, hatta daha da geriletmektedir. Grev 
yasaklarını kaldırılmamakta, daha da genişletmektedir. İşçilerin haklarını savunacağı en temel 
endüstriyel eylem biçimleri olan “hak grevi”, “dayanışma grevi” ve “genel grev” gibi haklar 
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bu yasada yer almamaktadır. Toplu iş sözleşmelerinin uzun prosedür süreçleri korunmaktadır. 
İşkolu barajının yüzde 3 olarak değiştirilmesi ile söz konusu barajın düşürüldüğüne işçiler 
inandırılmaya çalışılmaktadır. Toplu sözleşme yapabilme hakkı, neredeyse son dört yıldan bu 
yana toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey’e katılan konfederasyonlara üyelik koşuluna 
bağlanarak, bağımsız sendikalara yaşam hakkı tanınmamıştır. Bu durumun eşitlik ilkesine ve 
uluslar arası normlara aykırılığı net olarak ortadadır.  

SGK kayıtlarına göre işçi sayıları açıklandığında ve iş kollarının birleşmesi ile ortaya 

çıkan yeni işkolu rakamlarıyla pek çok sendika yetkisini kaybedecektir. En son yayımlanan 

2009 istatistiği sonrasında 15 Eylül 2012 tarihine kadar kurulmuş ve Ekonomik ve Sosyal 

Konseye (ESK) üye konfederasyonlara üye olmuş işçi sendikaları için, Kanunun yürürlük 

tarihi ile Ocak 2013 istatistiklerinin yayımlandığı tarihe kadar işkolu barajı “yüzde sıfır” 

olarak uygulanacaktır. Bu süre içinde sendikalar işyeri ya da işletme barajını aşarak yetki 

başvurusu yaptıkları takdirde, işkolu barajı aranmaksızın toplu iş sözleşmesi yetkisi 

alabilecektir. Yine Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi olma şartı ile Ocak 2013- Temmuz 

2016 arasında baraj yüzde 1, Temmuz 2016-Temmuz 2018 tarihleri arasında yüzde 2, 2018 

Temmuz ayından sonra da yüzde 3 olacaktır. Ekonomik ve Sosyal Konseye üye olmayan 

bağımsız sendikalar için baraj, 2013 Ocak’tan itibaren yüzde 3 olarak uygulanacaktır.  

Toplu iş sözleşmesi için gerekli olan işyeri ve işletme barajları korunmaktadır. 

Dünyanın hiç bir ülkesinde toplu iş sözleşmesi yapmak için bu kadar yüksek barajlar 

olmamasına karşın hükümet; işveren kesiminin baskılarına boyun eğerek barajları 

kaldırmamıştır. İşyerlerinde toplu iş sözleşmesi yetkisi alabilmek için yüzde 50+1 barajı 

değişmezken, sadece işletmelerde baraj yüzde 40+1 yapılmıştır.  

Yeni yasa ile örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadığı gibi yeni engeller 

getirilmiştir. 30 ve daha az işçi çalıştırılan ve iş güvencesinin olmadığı işyerlerinde sendikal 

faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan işçilerin sendikal tazminat hakkı kaldırılmıştır. Böylelikle 

6,5 milyon işçinin sendikalı olmasının önü kapanmış olmaktadır.  

Yasada yandaş sendikaların gelişmesine olanak tanıyan; diğer mücadeleci, işçi hakları 

için çalışan sendikaların yok olmasını amaçlayan düzenlemeler yer almaktadır. Açıkça ifade 

edilebilir ki bu yasa ile muhalif olan tüm sendikalar bitirilmek istenmektedir.  
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28 olan işkolu sayısı; tamamen bilimsel yaklaşımdan ve uluslararası meslek 
normlarından uzak bir şekilde, sadece sendikaların hükümet ile kurdukları ilişkiler 
çerçevesinde gerçekleştirilen birleştirmelerle yeniden belirlenerek 20’ye indirilmiştir.  

İşsizlik Sigortası Fonu 

İşsizlik Sigortası Fonu amacı dışında kullanılmaktadır.  

Çağdaş devletlerde yurttaşların en önemli haklarından biri sosyal güvenlik hakkıdır. 
Günümüz modern toplumları, sağlıklı bireylerin varlığı ile mümkün olmakta, sağlıklı bireyler 
ise geleceğe umutla bakan insanlardan oluşmaktadır. Çalışanlara işsiz kaldıkları dönemde 
gelir güvencesi getiren, sağlanan meslek eğitimleri ile beceri kazanmalarını ve bu sayede yeni 
iş bulma olanakları sağlayan işverenlere de yine bu yolla sağlanan eğitimlerle katkı sunan 
işsizlik sigortası uygulaması, gerek sosyal devlet ilkesinin, gerekse çağdaş ve demokratik 
dünya ile bütünleşme hedefinin bir gereği olarak 1999 yılında 4447 sayılı kanunla çalışma 
hayatımıza girmiştir. 

Büyük ümitlerle başlayan işsizlik sigortası uygulamasından bugün itibariyle beklenen 
fayda alınamamakta, işsizlerimizin çok az bir kısmı uygulamadan faydalanabilmektedir. AKP 
hükümetlerinin yanlı ve yanlış politikaları nedeniyle emekleme aşamasındaki işsizlik sigortası 
uygulamasının sağlıklı bir zemine oturtulmasına izin verilmemiş, işsizliğe merhem olması 
gerekirken merkezi hükümetin üreten kesimin sırtından elde ettiği sürekli ve insafsız bir 
gelirinin kaynağı haline gelmiştir. 

Sigortalı çalışanlara işsiz kaldıkları süre içerisinde insanca yaşama şansı sunmayı 
amaç edinmesi gereken İşsizlik Sigortası Fonu, adeta bir banka gibi Hazine tarafından 
çıkarılan devlet iç borçlanma senetlerinin önemli bir alıcısı olmuştur. Sigortalı çalışan ve 
çalıştıran kesimin beslediği İşsizlik Sigortası Fonu, her yıl giderek artan oranda ülke 
Hazinesini fonlar hale gelmiş, 2008 yılından itibaren kanunlarda yapılan değişikliklerle işsizin 
parası üzerinden kazanılan ve yine işsize dönmesi gereken paralar sessiz sedasız Hazine'ye 
aktarılmıştır. 

İlk olarak 5763 sayılı kanunla eklenen bir geçici maddeyle 2008 yılına münhasır 
olmak üzere fonun mevcut nema gelirlerinden 1.300.000.000 TL’lik kısmına el konularak, 
öncelikli olarak GAP kapsamındaki projelerde kullanılmak kaydıyla hazineye aktarılmıştır. 
Daha sonra bu uygulama gelenek haline getirilerek 5921 sayılı kanunla yapılan 
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düzenlemelerle 2009 yılında fon gelirlerinin dörtte üçü(4.140.941.000TL), 2010 yılında dörtte 
üçü(3.664.455.000TL), 2011 yılında dörtte biri(995.284.000TL) hazineye aktarılmıştır. Yine 
aynı kanuna göre 2012 yılında dörtte biri( Ocak- Ekim arası aktarılan 1.122.527.000TL) 
hazineye aktarılacaktır. Böylece kuruluş amacı işsiz kalan sigortalılara belirlenen sürelerde 
işsizlik ödeneği vermek olan fon, amacından saptırılmış ve yapılan değişikliklerle kamuya 
gelir kaynağı haline dönüştürülmüştür. Şu ana kadar Fonun 11.223.207.000 TL lik geliri 
hazineye aktarılmıştır. Zaten kurulduğundan bu yana işsizlik sigortası fonu kamu 
borçlanmasının da en önemli aracı halinde bulunmaktaydı. Önceden fondan borç alan devlet 
artık fon gelirlerine doğrudan el koyma yolunu seçmiştir.  

İşsizlik Sigortası Fonunun sahibi işçidir. İşsizlik Sigortasının amacı, bir işyerinde 
çalışırken çalışma istek, yetenek ve yeterliliğinde olmasına rağmen herhangi bir kasıt ve 
kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir 
kaybını belli süre ve ölçüde karşılamaktır. İşsizlik sigortası Fonu bu amacı gerçekleştirmek 
üzere oluşturulmuştur. Hükümetlerin Fon’a istedikleri gibi kullanabilecekleri bir kaynak 
olarak görmeleri işçi kesimini endişelendirmekte, halkın devlete olan güvenini sarsmakta, 
ekonomik ve sosyal hayatımızın üzerinde görülenin ötesinde tahribat yaratmaktadır.  

İşsizlik Sigortası Fonunda biriken paralarda en son söz sahibi olması gereken 
hükümettir. Zira devletin bu fona katkısı sadece beşte bir düzeyindedir. Söz hakkının da karar 
hakkının da bu düzeyde olması gerekmektedir. Oysa devlet söz hakkını da karar hakkını da 
%100 olarak kullanmaktadır. İşsizlik Sigortasında biriken her kuruş, yoğun sömürüye maruz 
kalmış emekçilerin alın terinin karşılığıdır. Onlara sorulmadan kullanılacak her kuruş 
hırsızlıktan, soygundan başka bir şey değildir. Çalınan, işçinin sadece biriktirdiği parası değil 
emeğidir, onurudur.  

Fondan en az yararlanan işini kaybetmiş işçidir. Bu konuyu ele alan bir çalışmada 
işsizlik sigortasından yararlanma süreleri açısından yapılan sıralamada Kuzey ve Batı Avrupa 
Ülkeleri ön sıralarda bulunmaktadır. Avrupa Ülkeleri arasında Türkiye ve Doğu Avrupa 
Ülkeleri İşsizlik Sigortasında en az yararlanılan ülke konumundadırlar. Yine pek çok Avrupa 
Ülkesinde çalışanlar sistemde bulunduğundan daha uzun süre işsizlik sigortasından 
faydalanmaktadırlar. Örneğin Danimarka’da sistemden geçen her bir yıl için işsizlik 
sigortasından dört yıla kadar yararlanılabilmektedir. Türkiye’de ise durum tam tersidir. Daha 
uzun süre sistemde kalınmasına rağmen işsizlik ödeneğinden daha kısa süreli 
yararlanılmaktadır. 
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Asgari Ücret 

Asgari Ücretteki artışlar beklentilerin çok uzağında kalmıştır.  

Asgari ücret, çalışanların gelir dağılımından daha fazla pay alabilmelerini sağlayan 

etkin uygulamalardan birisidir. Ancak ülkemizde özellikle son 8 yıldır bu uygulama 

yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önleyici bir araç olarak kullanılmamıştır. 

Türk-İş’in “açlık ve yoksulluk sınırı” çalışmasına göre; 2002 yılı ortalaması olarak 

açlık sınırı aylık 337 YTL ve yoksulluk sınırı aylık 1.025 YTL iken, 2012 yılı Eylül ayında bu 

tutar sırasıyla 949 ve 3.091 lira olarak hesaplanmıştır. Aylık net asgari ücret ise, yürürlük 

tarihi esas alınarak ağırlıklı yıl ortalamasına göre aynı yıllar için sırasıyla 174 ve 739 liradır. 

2002-2012 yıllarını kapsayan on yıllık dönemde açlık sınırındaki artış 612 lira ve yoksulluk 

sınırındaki artış 2.066 lira olmasına karşın aynı dönemdeki net aylık asgari ücret artışı sadece 

775 lira olmuştur. 

2012 yılı itibariyle net asgari ücret, açlık sınırı olarak tanımlanan tutarın yüzde 

81,6’sını ve yoksulluk sınırı olarak tanımlanan tutarın ancak yüzde 24’ünü 

karşılayabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, asgari ücret almakta olan bir çalışan ailesi 2012 

yılında ancak 24 gün sağlıklı beslenme yapabilmekte ve sadece 7,2 gün insan onurunun 

gerektirdiği harcamayı yapabilmektedir. 

 Ulusal İstihdam Stratejisi  

Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) konusu 61. Hükümet Programında yer almaktadır. 

Programda UİS, şu ifadelerle yer almaktadır. “Cumhuriyet tarihinde ilk defa hükümetimiz 

tarafından ilgili tarafların katılımı ile ulusal istihdam stratejisi hazırladık. İşsizliği kalıcı bir 

şekilde çözmeyi amaçlayan, 22 adet somut hedef ile 102 politika ve tedbirden oluşan Ulusal 

İstihdam Stratejisini kararlılıkla uygulayacağız” (T.C Başbakanlık, 2011) 

61. Hükümet programında UİS’in dayalı olduğu dört politika ekseninden biri “işgücü 

piyasalarının esnekleştirilmesi” olarak vurgulanmaktadır. Programda istihdamın artırılması ve 

kayıt dışılığın azaltılması amacıyla “güvenceli esneklik” anlayışı ile işe girişlerin 

kolaylaştırılacağı ileri sürülmektedir. 
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Hükümetin kararlılıkla uygulayacağız dediği UİS adlı belgenin tamamlanarak 2013’de 
yürürlüğe konulmak üzere Başbakana sunulduğu belirtilmektedir. Belge 2023 yılına kadar 
çalışma ilişkilerini daha da esnek ve güvencesiz hale getirecek bir strateji içermektedir.  

Belge ile istihdam ilişkilerinin esnekleştirilmesi, ücret maliyetlerinin düşürülmesi 
hedeflenmektedir. Bunun açık ifadesi daha ucuz işçiliktir. Bu nedenle Ulusal İstihdam 
Stratejisi aslında bir Ucuz İstihdam Stratejisidir. UİS ile daha ucuz, daha esnek ve daha 
güvencesiz bir çalışma ortamı yaratılacaktır.  

UİS’te yer alan dört temel politika ekseni içinde “işgücü piyasasında güvence ve 
esnekliğin sağlanması” başlığı yer almaktadır. Ancak buradaki “güvence” ifadesi yanıltıcıdır. 
Temel hedef, işgücü piyasasının esnekleştirilmesidir.  

UİS ile; 

Geçici işçilik yaygınlaştırılacak, 

Alt işveren (taşeron) uygulamasına ilişkin kısıtlamalar hafifletilecek, 

Kiralık işçilik (modern kölelik) yasalaşacak, yani Özel İstihdam Bürolarının geçici iş 
ilişkisi kurabilmelerine yönelik yasal düzenleme yapılacak. Böylece Özel İstihdam Büroları iş 
bulmaya aracılık eden kuruluşlar olmak yerine bizzat kendileri işveren olacak ve kendilerine 
kayıtlı, işvereni oldukları işçileri başka şirketlere kiralayabileceklerdir. 

Yeni esnek çalışma biçimleri yasalaşacak; iş paylaşımı, esnek zamanlı çalışma, evden 
ve uzaktan çalışma gibi yeni esnek çalışma biçimleri de yasal hale gelecek, 

Kıdem Tazminatı Fonu kurulacak veya kıdem tazminatı budanacak, 

Bölgesel Asgari Ücret uygulamasına geçilmesi hedeflenmektedir. 

Ulusal İstihdam Stratejisi ile öngörülen hedefler çalışma yaşamının daha da 
kuralsızlaştıracak taşeron (alt işveren) çalıştırma biçimini ana çalışma kuralı haline 
getirebilecek büyük tehlikeleri de içermektedir.   

Özelleştirme 

Özelleştirme adı altında kamu varlıkları talan edilmektedir. Türkiye’de kamu kesimi 
1970’li yıllarda üretim, hizmet sunumu ve istihdam açısından önemli bir yerde idi. Ancak 
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yaşanan ekonomik krizler ve hükümetlerin sermaye yanlısı politikalarına bağlı olarak kamu 
kesiminde de çeşitli sorunlar yaşanmaktaydı. 1980’li yılların ortalarına doğru, ağırlıklı olarak 
dış yönlendirme ve baskılara bağlı olarak gündeme özelleştirme gelmeye /getirilmeye 
başlandı. “Kamu kötü, özel iyidir” mantığı ile özelleştirme programları kamu kesiminin 
ekonomik faaliyet ve istihdam içindeki payını hızla küçülttü. Tüm biçimleriyle en kapsamlı 
özelleştirmeler AKP iktidarları döneminde gerçekleştirmiştir. 

AKP iktidarları özelleştirmeleri, kamu varlıklarının satılması alanında çok kapsamlı 

bir program olarak uygulamıştır. Yalnızca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 

gerçekleştirilen kamu mal varlığı satışları dikkate alındığında, 1985-1997 döneminde 4 milyar 

622 milyon dolarlık özelleştirme yapılmıştır. 2000 yılında 2 milyar 717 milyon dolar, 2001 

yılında 121 milyon dolar ve 2002 yılında da 536 milyon dolarlık özelleştirme 

yapılabilmişken; AKP iktidarının ilk yılında 187 milyon, 2004 yılında 1 milyar 283 milyon 

olmuştur.  

Yalnızca ÖİB tarafından yapılan kamu mal satışları dikkate alındığında, 2005 yılında 

8,2 milyar dolar, 2006 yılında 8,1 milyar dolar, 2007 yılında 4,3 milyar dolar, 2008 yılında 

6,3 milyar dolar, 2009 yılında 2,3 milyar dolar, 2010 yılında 3,1 milyar dolar ve 2011 yılında 

1,4 milyar dolarlık satışlar yapılmıştır. 

Satışlar büyük oranda hileli ve varlıkların değerlerinin çok altında gerçekleştirilmekle 

birlikte, bu satışlar sadece ÖİB tarafından yapılan satışlar olmuştur. TMSF satışları, Maliye 

tarafından satılan gayrimenkuller ve maden satışları bu miktarlara dahil değildir. 

Bütün bu özelleştirme uygulamaları sonucu devlet üretimden kopmakla kalmadı, 

bankaların neredeyse yüzde altmışı yabancılaşırken, pek çok kamu varlığı iktidar yanlısı yerli 

ve yabancı kuruluş ve kişilere yok pahasına devredilmiştir. Böylece üretim yapan kuruluşların 

faaliyeti durdurularak bu alanlar özel sektöre terk edilmiş ve ülke üretimden koparılmıştır.  

3. YOKSULLUK 

Yoksulluk, insanca yaşama hakkını ortadan kaldıran toplumsal sorunların başında 

gelmektedir. Yoksulluğun boyutlarının ortaya konulması ve yoksulluğa neden olan faktörlerin 

irdelenmesi, ekonomik olarak sürdürülebilir ve ahlaki olarak kabul edilebilir politikaların 

geliştirilip uygulamaya konulmasında büyük önem taşımaktadır.  
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Ülkemizde yoksulluk sorununa ilişkin yapılan çalışmalar, yoksulluğun kronik bir 
soruna dönüştüğünün altını çizmektedir. Nitekim TÜİK’in verilerine göre, 2009 yılında 
Türkiye’de yaklaşık her 5 kişiden 1’i yoksuldur. 

Uluslararası göstergeler açısından bakıldığında da, ülkemizdeki yoksulluğun boyutları 
çarpıcı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP) 
verilerine göre, 2011 yılında Türkiye kişi başına milli gelir açısından 67. sırada olup çok 
sayıda azgelişmiş ülkenin gerisinde kalmaktadır. Daha da vahim olan tablo ise, ülkemizin 
sosyal gelişmişlik kriterleri açısından dünyadaki konumudur. UNDP tarafından hazırlanan 
İnsani Gelişmişlik Endeksi’ne göre, Türkiye 92. sırada yer almıştır. Bu haliyle Türkiye, 
yaşam kalitesi itibarıyla, birçok Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesinin dahi gerisinde kalmıştır. 
Yine aynı raporda yayınlanan, İnsani Yoksulluk İndeksinde (HPI) Türkiye, gelişmekte olan 
ülkeler kategorisinde yer alan 108 ülke içerisinde 22. sıradadır. 

UNDP, 2011 yılı raporuna göre Türkiye’de doğum sonrası yaşama oranı % 74’dür. 
Analığa bağlı ölüm oranlarında ise Türkiye, 187 ülke arasında 77. sıradadır. Ortaöğretimi 
tamamlamış nüfus açısından bakıldığında, kadınların % 27,1’i ve erkeklerin % 46,8’i orta 
öğretimlerini tamamlamıştır. Uluslararası karşılaştırmalarda, yoksulluk göstergeleri 
bakımından pek parlak bir durumda olmayan Türkiye, gelirin son derece adaletsiz olarak 
dağıldığı ülkeler arasında yer almaktadır. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin göstergesi olarak 
kabul edilen Gini Katsayısı 39,7 gibi oldukça yüksek bir düzeydedir. 

  TABLO: BAZI ÜLKELERDE GELİR DAĞILIMI  

Ülkeler Gini Endeksi 
İsveç 25,0 

Norveç 25,8 

Almanya 28,3 

İngiltere 36,0 

Yunanistan 34,3 

İtalya 36,0 

Türkiye 39,7 

Malezya 49,2 

Brezilya 57,0 

Bolivya 60,1 

  Kaynak: UNDP, Human  Development Report, 2011 
  Not: Gini Endeks değeri olarak 0 mutlak eşitliği, 100 ise mutlak eşitsizliği göstermektedir.  
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Öte yandan, nüfusun önemli bir bölümü de ülke refahından payını alamamaktadır.  
Yine TÜİK verilerine göre Türkiye’de gelir dağılımında da ciddi adaletsizlik vardır. Bu 
çerçevede hanehalkı kullanılabilir gelirlere göre nüfusun ilk yüzde 20’si gelirin yüzde 6’sını 
alırken son yüzde 20’si ise yüzde 45’ini almaktadır.  
 

Çeşitli boyutları itibarıyla incelendiğinde, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısının 
yoksulluğu sürekli yeniden üreten bir niteliğe sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Zayıf sermaye 
birikimi yanında, insan gücüne yapılan yatırımların yetersizliği, bilgi ve teknoloji üretme 
kapasitesinin düşüklüğü ve yetersiz kurumsallaşma düzeyi ülkemizin ucuz emeğe dayalı 
üretim yapısından, katma değeri yüksek ürünlerin ağırlıkta olduğu bir üretim yapısına 
dönüşümünü sınırlandırmıştır.  

Örgütlü toplum ile katılımcı ve demokratik ortamın yeterince geliştirilememesi ise 
eşitlikçi bir bölüşüm ilişkisinin gelişimini engellemiştir. Bu durum, hem ekonomik hem de 
sosyal sorunların artmasını hızlandırmıştır. Bunun yanında, yaşanan ekonomik 
istikrarsızlıklar, etkin bir üretim yapısı ve adil bir bölüşüm sistemini desteklemesi gereken 
siyasetin bir rant dağıtma aracı haline dönüşmesi gibi etmenlerin varlığı da yoksulluk sürecini 
hızlandırmıştır. Bu kısır döngü içerisinde Türkiye, ne içsel kaynaklarını ve potansiyellerini 
harekete geçirebilmiş, ne de dünya ekonomisinde ortaya çıkan fırsatları gerektiği gibi 
değerlendirebilmiştir.  

Ülkemizde 1980’li yıllardan bu yana uygulanmakta olan neo-liberal politikalar 
sonucunda yoksulluğun giderek yaygınlaşmaya başladığı gözlenmektedir. 1980’li yıllarda 
uluslararası alanda yaygınlaşmaya başlayan neo-liberal politikalar doğrultusunda ülkemizde 
de uygulamaya konulan dışa açık büyüme modeli ise, emek-yoğun sektörlerde uzmanlaşmaya 
dayandırılmıştır. Bu modelin uygulanabilmesini mümkün kılan unsurların başında, ücret 
düzeylerinin düşüklüğü, örgütlü olmayan bir işgücü piyasasının varlığı, geniş ve yaygın bir 
kayıt dışı ekonomi ile taşeronlaşma ve fason üretim gelmektedir. Bu model çerçevesinde 
kamu sektörünün üretim ve hizmetler sektörlerindeki etkinlik alanının daraltılması, ucuz 
işgücüne dayalı bir üretim örgütlenmesi ve emek kesiminin örgütlenme düzeyinin 
geriletilmesi gibi politikalar uygulamaya konulmuştur. Ayrıca, eğitim ve sağlık gibi temel 
kamusal hizmet alanlarının artan ölçüde piyasaya bırakılması toplumdaki fırsat eşitsizliğini 
derinleştirerek, yoksulluğun gelecek kuşaklara aktarılmasına neden olacak ortamı 
hazırlamıştır.  
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Emek yoğun bir üretim örgütlenmesinin güçlenmesinde tarım sektöründen diğer 

sektörlere olan yoğun işgücü akımının önemli rolü olmuştur. Tarım sektöründeki verimlilik 

düzeyinin, diğer sektörlerle kıyaslanamayacak derecedeki düşüklüğü ve büyük ölçüde buna 

bağlı olarak oluşan refah farkı tarım sektöründen diğer sektörlere istihdam kaymasının temel 

dinamiğini oluşturmaktadır. Bölgesel ve kırsal gelişme projelerinin etkin bir şekilde 

uygulanamaması, kırsal ve geri kalmış bölgelere sanayi yatırımlarını yönlendirecek teşvik ve 

diğer destek unsurlarındaki başarısızlıklar ve tarımsal sanayiler, turizm, el sanatları gibi 

tarıma alternatif alanlarda tamamlayıcı politikaların uygulamaya konulmaması neticesinde, 

kırdan kente göç eğilimi hızlanmış ve kırsal kesimdeki yoksullar kentsel alanlara akmıştır. 

Artan göç ise, başta büyük kentler olmak üzere,  yoğun göç alan yerleşim birimlerinde fiziki 

ve sosyal altyapı sorunlarını artırmış ve bunun neticesinde kentsel sorunlar içinden çıkılamaz 

noktalara erişmiştir. Diğer yandan, göçle gelen nüfusun kentlerin istihdam yaratma 

kapasitesini aşması, enformel istihdamın genişlemesine, işsizler havuzunun büyümesine ve 

yoksulluk olgusunun ülkemizin karakteristik bir özelliği haline gelmesine neden olmuştur. 

Yoksulluk sınırının tespit edilmesinde “mutlak” ve “göreli” olmak üzere başlıca iki 

ölçüt kullanılmaktadır.  

Mutlak yoksulluk, bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari gereksinimlerini 

karşılayamaması durumudur. Mutlak yoksulluğun belirlenmesinde iki farklı ölçüt 

kullanılmaktadır. Bunlardan gıda yoksulluğu, asgari gıda harcaması maliyetini esas alırken, 

daha geniş bir çerçevede yoksulluğu tanımlayan gıda ve gıda-dışı yoksulluk ölçütünde ise 

asgari gıda harcamasının yanı sıra giyinme, barınma, ısınma, sağlık, eğitim gibi diğer temel 

sosyal ihtiyaçlar da kapsanmaktadır.  

TÜİK tarafından yapılan yoksulluk çalışmasına göre, 2009 yılında 339 bin kişi gıda 

yoksulu, 12 milyon 751 bin kişi de gıda ve gıda dışı yoksuldur. Diğer bir ifadeyle, 2008 

yılındaki 11 milyon 933 bin yoksula 2009 yılında 818 bin kişi daha eklenmiştir. 
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TABLO: TÜRKİYE’DE YOKSULLUK  

Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre yoksul fert sayısı, TÜRKİYE 

Yöntemler  
Yoksul fert sayısı – (Bin kişi) 

2007 2008 2009

Gıda yoksulluğu (açlık) 328 374 339

Yoksulluk (gıda+gıda dışı)  12.261 11.933 12.751

Kişi başı günlük 1 $'ın altı  . . .

Kişi başı günlük 2.15 $'ın altı  356 330 159

Kişi başı günlük 4.3 $'ın altı  5.796 4.759 3.066

Harcama esaslı göreli yoksulluk  10.127 10.497 10.669

Kaynak: TÜİK 

TÜİK hane halkı büyüklüğüne göre açlık ve yoksulluk sınırlarını belirlemektedir. 
2010 yılında 1 kişi için açlık sınırı 141 Türk lirası, 4 kişi için 396 Türk lirası; yine yoksulluk 
sınırı 1 kişi için 318 lira, 4 kişi için 896 TL’dir. 2010 yılında asgari ücret ortalaması 580 
TL’dir. Bu durumda, asgari ücret alan bir kişinin çalıştığı dört kişilik bir hanenin açlık sınırını 
ancak geçebildiği, gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırının ise altında kaldığını görülmektedir. 

TÜİK’in araştırmasına göre (TÜİK, 2011), gıda ve gıda dışı harcamalar esas 
alındığında yoksulluk oranı yüzde 18.08’dir. Ancak, 2009 yılı itibarı ile kişi başı günlük 4,3 
Dolar’ın altında gelirle yaşamak zorunda olanların nüfusun yüzde 4,35’i olması sorunun 
ciddiyetini ortaya koymaktadır. Ücret, maaş ve yevmiye geliri elde edenlerde yoksulluk oranı 
Türkiye ortalamasına yakın bir sonuç vermektedir (yüzde 15,37). Aynı şekilde kendi hesabına 
çalışanlarda yoksulluk oranının yüzde 22,49 olduğu görülmektedir ve üstelik de 2009 krizinin 
yayılmalı sonuçlarını ihtiva etmemektedir. 

Diğer taraftan, AKP hükümetinin sık sık övündüğü üzere, kişi başına düşen geliri 1 
doların altında kişi kalmaması, 2,15 dolar ve 4,3 doların altındaki kişilerin de azalması bir 
başarı göstergesi değildir. Bu hesaplama yönteminden kaynaklanan bir durumdur. 
Hesaplamalar cari fiyatlarla TL cinsinden yapılıp sonra dolar kuruna bölünmektedir. 
Ülkemizde özellikle 2003-2006 döneminde yüksek enflasyon olduğundan cari fiyatla yapılan 
hesaplamalar yüksek çıkmaktadır. Cari fiyatlarla TL cinsinden yapılan hesaplamalar 
sonucunda çıkan rakam sonra cari dolar kuruna bölünmektedir. Bununla birlikte, dolara 
böldüğünüz için doların değeri de önemlidir ve dolar kuru artmadığında rakamlar yüksek 
çıkmaktadır. Nitekim 2003-2010 döneminde dolar kurunda bir artış olmamıştır. Dolar kuru 
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2002 yılında 1,50 lira iken, 2010 yılında da 1,50 olarak gerçekleşmiştir. TÜİK’in rakamlarına 
göre, kişi başına düşen milli gelir 2002 yılında 3.492 dolardan 2010 yılında 10.022 dolara 
çıkmış, yani 3 kata yakın artmıştır. Bu yüzden de, cari fiyatlarla ve dolar cinsinden 
baktığınızda 2,15 dolar ve 4,3 doların altında kalan kişi sayısı azalmıştır.  

 

TABLO: HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE AÇLIK VE YOKSULLUK 

SINIRLARI, TÜRKİYE (TL/AY) 

Hanehalkı 

Büyüklüğü 

Açlık Sınırı Yoksulluk Sınırı 

2002 2006 2010 2002 2006 2010 

1 59 91 141 137 244 396 

2 90 138 213 208 368 599 

3 113 174 269 262 466 759 

4 133 205 318 310 549 896 

5 152 235 363 353 627 1.025 

6 170 261 404 395 697 1.140 

7 187 287 444 433 766 1.252 

8 201 311 482 466 831 1.358 

9 215 331 515 498 884 1.451 

10 230 351 548 535 938 1.545 

Kaynak: TÜİK 

Bununla birlikte, Türkiye İstatistik Kurumunun yoksulluk hesaplamalarında yoksulluk 

sınırının düşük belirlendiği belirtilmelidir. Bu açıdan, buradaki rakamların ve oranların 

gözden geçirildiği sağlıklı bir yapının içinde yoksulluğun Türkiye’de daha yaygın ve derin 

olduğunun ortaya çıkacağı açıktır.  

Nitekim Türk-İş tarafından yapılan araştırma sonucunda, dört kişilik bir ailenin 

sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarının (açlık 

sınırı) 958,01 lira, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, 

eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarının 

(yoksulluk sınırı) ise 3.120,55 lira olduğu görülmektedir. 
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Burada dikkat çeken önemli bir husus TÜİK’in gıda ve gıda+gıda dışı yoksulluk 

hesaplamalarını yapmayı veya kamuoyuna açıklamayı bırakmış olmasıdır. Bunun sonucunda, 

yoksulluk konusunda yıllar itibarıyla sağlıklı bir karşılaştırma yapma imkânı ortadan 

kalkmıştır.  

TABLO: TÜRK-İŞ RAKAMLARINA GÖRE AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRLARI 

(TL/AY)  

2010  2011  2012  
Aralık Ekim Ekim 

Yetişkin İşçi 238,1 252,48 264,55 
Yetişkin Kadın 201,9 212,07 221,88 
15–19 Yaş Grubu Çocuk 255 267,35 280,62 
4–6 Yaş Grubu Çocuk 172,8 181,39 190,95 
Açlık Sınırı 867,8 913,29 958,01 
Yoksulluk Sınırı  2.826,7 2.974,90 3.120,55 
Kaynak: TÜRK-İŞ  

Yoksullukla mücadele, yurttaşların anayasal (sosyal) haklarının tabii bir sonucu olarak 
yaşamın ağır koşulları karşısında yalnız ve savunmasız bırakılmamasını temel alır. Sosyal 
devlet kimsesizlerin kimsesidir. Buna bağlı olarak yurttaşlarımıza sağlanacak sosyal destekler 
toplum dayanışması doğrultusunda devletin ödev ve yükümlülükleri kapsamında görülmelidir. 
Kuşkusuz yoksullukla mücadele sosyal hakların sivil ve siyasal hak ve özgürlüklerle bütüncül 
bir biçimde değerlendirilmesini gerektirir. Kişinin tüketim önceliklerinin ötesine uzanan ve 
yaşamının çeşitli aşamalarını eşzamanlı gözeten sosyal politika öncelikleri geliştirilmelidir. 

Kuşkusuz, yoksulluk ile çalışma ilişkileri arasındaki güçlü etkileşim ihmal edilemez 
önemdedir. Türkiye’de işgücüne katılımın düşüklüğü, işgücü piyasasındaki yüksek kayıt 
dışılık, yüksek işsizlik, düşük ücret gibi yapısal sorunlar toplumun geniş kesimlerinin refahını 
tehdit etmektedir. Özellikle kadınların çalışmasını engelleyen erkek egemen önyargıların yanı 
sıra işgücü piyasasında maruz kaldıkları cinsiyet ayrımcılığı işgücüne katılamamalarına yol 
açmakta ve gelir etme yeteneklerini zayıflatmaktadır. Yoksulluk adeta kadınlarla 
özdeşleşmiştir. Kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 30’ların altında olduğunu 
görüyoruz. İstihdam oranları bundan 3-4 puan daha aşağıda, 25-26’lar civarındadır. 
Kadınların çalıştıkları işler de zaten niteliksiz emeğe dayanan, düşük ücretli, kayıt dışılığın 
yoğun olduğu ve sürekli olmayan, çoğunlukla geçici işlerden oluşmaktadır. Halen tarımda 
ücretsiz aile işçiliği kadın istihdamının en fazla yoğunlaştığı bir çalışma ilişkisidir. Keza, 
kentlerde ihracatçı firmalar için giderek yaygınlaşan ev eksenli çalışma biçimi çok düşük 
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gelirler sağlamakta, ancak yoksulluğa karşı geçim mücadelesinde önemli bir yere sahiptir. Her 
bir çalışma ilişkisinin özgün yönlerini dikkate alan kadınların iktisadi ve sosyal konumlarını 
güçlendirici politika ve projelerle yüksek yoksulluk riskini taşıyan kadınlarımızın 
omuzlarındaki yükler hafifletilmelidir. 

 

Türkiye’de tarımsal alandaki yoksulluk ise daha vahim bir tablo sergilemektedir. 

Özellikle kırsal alandaki yoksulluktaki artış etkili önlemler alınması gerektirecek düzeydedir. 

Özellikle 2000’li yıllarda tarımsal destekleme politikalarının değiştirilmesi ve yeniden 

yapılandırılması sonucu ürün ve girdi sübvansiyonları terk edilmiş, üretimi caydırıcı 

“doğrudan gelir desteği” adı altında yeni bir sistem kurulmuştur. DGD’nin tarımsal destekler 

içindeki payı yıllar içinde giderek azalsa da üretim ve istihdam üzerinde ciddi olumsuz 

sonuçları olmuştur. Hâsıla-gelir daralması tarım kesiminde hızlı bir yoksullaşmaya yol 

açmıştır. TÜİK’in rakamlarına göre yoksulluk oranı Türkiye geneli için yüzde 18 olup, bu 

oran kentte yüzde 8,9 iken kırda yüzde 38,7’ye çıkmaktadır. Kırsal yoksulluk, kentsel 

yoksulluğun tersine 2006’dan itibaren yükselmiş, 2002’de kırsal nüfus içerisinde yoksul 

bireylerin payı yüzde 34,5 iken, 2009’da bu pay yüzde 38,7’ye ulaşmıştır. Üstelik yıllar 

itibarıyla kırdan kente göç sonucunda kırsal kesimde yaşayan insan sayısının azaldığı göz 

önünde tutulduğunda sorun daha vahim bir nitelik kazanmaktadır. Türkiye’nin kırsal 

bölgelerinde 2002 yılında 7,7 milyon yoksul varken, bu sayı 2009’da 8,5 milyonu geçmiştir. 

Türkiye’nin ortalama yüzde 5,4 büyümüş olduğu 2002-2009 döneminde kırsal kesimde 845 

bin kişinin daha yoksulluk sınırı altında kalması, Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecinde 

kırsal kesimin ihmal edildiğine işaret etmektedir. Türkiye’de TÜİK 2009 verilerine göre açlık 

sınırı altında yaşayan 339 bin kişinin yüzde 91’inin, kırsal kesimde ikamet ediyor oluşu da bu 

görüşü desteklemektedir. 

TABLO: KAYITDIŞI İSTİHDAM 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

İstihdam 19.632 20.066 20.423 20.738 21.194 21.277 22.594 24.110

Kayıtdışı İstihdam 9.843 9.666 9.593 9.423 9.220 9.328 9.772 10.139

Kayıtdışı İstihdam Oranı (%) 50,1 48,2 47,0 45,4 43,5 43,8 43,3 42,1 

Kaynak: TÜİK         
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Yoksulluğun ortaya çıkış ve yapısal hale gelişinin başka bir nedeni de Türkiye’de artık 

yapısal hale gelen kayıt dışılık faktörüdür. Yüksek kayıt dışılık oranları işgücü piyasasında 

adeta ikili bir yapının oluşmasına neden olmuştur. 2004-2011 döneminde kayıt dışı istihdam 

oranı yüzde 50’den yüzde 42’ye gerilemiştir. Bununla birlikte, işgücü piyasasındaki kayıt 

dışılık oranları halen OECD ortalamalarının çok üstündedir. Kayıt dışılık olgusuna kadın-

erkek ayırımında bakıldığında kadınlarda kayıt dışılık oranlarının erkeklerin yaklaşık 23 puan 

üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum, kadınları ekonomik ve sosyal açıdan en hassas risk 

grubu haline getirmektedir.  

Sosyal Koruma Sistemi 

Türkiye’de sosyal yardım, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik ve sağlık alanını kapsayan 

sosyal koruma harcamaları 2006-2008 döneminde yüzde 11,5 iken, bu oran 2009-2011 

döneminde yüzde 13’ler seviyesinde gerçekleşmiştir.  En son yayınlanan Eurostat verilerine 

göre ise, 2009 yılında AB-27 ülkelerinin sosyal koruma harcamalarının GSYH’ya oranı yüzde 

29,5 iken, bu oranın Türkiye’de yüzde 13,5 olarak gerçekleşmesi ülkemizin bu alanda ne kadar 

geri kalmış olduğunu ortaya koyan somut bir göstergedir. Kişi başına milli gelir açısından 

Türkiye’nin gerisinde olan Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerde dahi sosyal koruma 

harcamalarının milli gelire oranı Türkiye’den daha yüksektir.  

Sosyal sigorta, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar yoksullukla mücadele ve sosyal 

dışlanmanın ortadan kaldırılmasında kullanılan dolaysız politika araçlarıdır. Sosyal sigorta, 

sosyal hizmetler ve sosyal yardımları kapsayan sosyal güvenlik ağı, bireyin yaşamında 

karşılaşabileceği her türlü risklere karşı alınan önlemleri kapsamaktadır. Anayasamızdaki 

sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak devlet bu riskleri öngörmek ve gerekli önlemleri 

almakla yükümlüdür.  

Bununla birlikte, Türkiye’deki mevcut sosyal koruma sistemi birçok eksiklik ve 

yetersizlik içermektedir.  

 İlk olarak yoksulluğa ilişkin sağlıklı bir veri tabanı bulunmamaktadır.  

 İkinci olarak, sosyal sigorta, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar arasında 

bütünleşik bir yapı yoktur. Hâlbuki ideal bir sosyal koruma sisteminde primli 

sistemler ve primsiz sistemlerin birlikte ve uyum içinde çalışması gerekir. 
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 Diğer bir konu da Türkiye’de sosyal transferlerin yoksulluk oranı üzerinde 
etkilerinin sınırlı olmasıdır. DPT tarafından hazırlanan 2012 Yılı Programında 
da yer aldığı üzere 2009 yılında AB ülkelerinde transfer öncesi göreli 
yoksulluk oranı yüzde 42,3 iken transfer sonrası göreli yoksulluk oranı yüzde 
16,3’tür. Diğer bir ifadeyle, sosyal transferler sonucunda AB’de göreli 
yoksulluk oranı yüzde 42,3’ten yüzde 16,3’e inmekte, yani 26 puan birden 
gerilemektedir. Türkiye için ise, transfer öncesinde göreli yoksulluk yüzde 
26,5, transfer sonrasında ise yüzde 23,8’dir. Azalış sadece yüzde 2,7 puandır. 
Bunun nedeni ise Türkiye’de sosyal transferlerin büyük bir kısmının primli 
sistem kapsamındaki transferlerden oluşması ve yoksul kesimin primsiz 
transferlerden yeterli düzeyde veya hiç yararlanamamasıdır.  

 2010 Eylül ayındaki Anayasa değişikliğiyle kadınlar, çocuklar, yaşlılar, 
engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle gaziler lehine 
yapılacak pozitif ayrımcılığın Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı 
hüküm altına alınmasına rağmen, bu konuya ilişkin uyum yasaları henüz 
çıkmamıştır. 

 Sosyal yardımlar etkin ve verimli bir çerçevede yürütülmemektedir. Sosyal 
yardımların toplamı 2010 yılı için 13 milyar TL olup millî gelirin yüzde 
1,18’ine tekabül etmektedir. Bu oran OECD ülkelerindeki yüzde 2,5 oranı ile 
kıyaslandığında oldukça düşük bir orandır. Diğer taraftan,  sosyal yardımların 
1/3’ü yeşil kart için yapılan harcamalardan oluşmaktadır.  

 Sosyal yardım sisteminin içinde kömür ve erzak gibi ayni yardım 
mekanizmalarının bulunması nedeniyle sistem suiistimale ve politik sömürüye 
açık bir sistemdir.  

 Sosyal yardımlarda çok başlı bir yapı bulunmaktadır. Yardım veren kamu 
kurumu sayısı 2011yılında 9’dur.  

 Türkiye’deki sosyal koruma sisteminin en eksik halkalarından biri, dünyada 
yaygın olarak uygulanan, vatandaş olma hakkından kaynaklanan ve finansmanı 
vergilerden sağlanan asgari bir gelir desteği sisteminin olmamasıdır. Objektif 
kriterler dayalı, şeffaf bir temel gelir desteğinin, yoksullukla mücadelenin ana 
unsuru olmasına ihtiyaç vardır.  Ayrıca, yoksullukla mücadele stratejisi mutlaka 
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koruyucu, önleyici çalışmalar ve sosyal hizmetlerle desteklenmiş olmalıdır. 
Bununla birlikte, ülkemizde koruyucu ve önleyici hizmetler için gerekli 
kaynakların ayrılmadığı görülmektedir. Aynı şekilde sosyal yardımlardaki çok 
başlılığın da önlenerek bu yardım ve hizmetlerin tek merkezden yürütülmesi 
sağlanmalıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Aile Sigortası projesiyle tüm bu eksiklikleri ve yanlışlıkları 
ortadan kaldırarak çağdaş bir sosyal yardım sistemini oluşturmayı amaç edinmiştir. Aile 
Sigortası Sistemi bir asgari gelir desteği programıdır. Nakit esasına dayalıdır. Tek bir 
kurumsal çatı öngörür. Aileyi temel alan ve dezavantajlı grupları gözeten bir sistemdir. 
Ailedeki çocuk, eğitim çağındaki çocuk, yaşlı ve engelliye göre sosyal yardım miktarının 
değiştiği bir sistemdir. CHP İktidarında ilk yapacağımız icraatlardan belki de en önemlisi Aile 
Sigortası Sistemini derhal uygulamaya koymak olacaktır.  

 

VI. SEKTÖREL POLİTİKALAR 
 

1. TARIM 
 

AKP döneminde üretimin ve üretenin cezalandırıldığı sektörlerden birisi de tarım 
sektörüdür. 2002 – 2013 döneminde AKP’nin uyguladığı politikalarla tarım çökmüş, üretici 
alın terinin karşılığını alamamış, bunun yanında tüketici de sağlıklı ve dengeli beslenme 
hakkından mahrum kalmıştır.  

Türkiye’de tarımın tümüyle idare – i maslahata terk edildiği yıllarda, bunun tam 
tersine, dünyada tarım ve gıdanın önemi giderek artmaya başlamıştır. Bu değerlendirmenin en 
görünen nedeni, dünya tarım ve gıda fiyatları endeksinin son elli yıl boyunca tarihin en düşük 
düzeyinde seyrettikten sonra, son dönemde sürekli bir artış eğilimi içerisine girmesinden 
kaynaklanmaktadır.  

Son on yıllık dönemde tereyağı ve süt fiyatları üç, kanatlı fiyatları ise iki kat artmıştır. 

Yalnızca 2007 sonbaharı ve 2008 ilkbaharı arasında buğday, mısır, pirinç ve diğer tahılların 

fiyatlarındaki artış % 41 düzeyinde olmuştur. 2010 – 2013 döneminde dünya tarım 

fiyatlarındaki artış eğilimi sürmektedir. Bu durum, dünyada aç insan sayısını 1 milyara 

taşımış; birçok ülkede yoksul halkın giderlerinin önemli bir bölümünü oluşturan mutfak 
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masraflarının tahammül edilemez boyutta artışı isyanları ve iç karışıklıkları da beraberinde 

getirmiştir.  Bu durum, tarımda ithalatçı ülkelerin ödeyecekleri faturaların giderek yükseleceği 

yeni bir döneme işaret etmektedir.  

Bugün 7 milyar olan dünya nüfusunun 10 milyarlık bir projeksiyona sahip olması, 

küresel ısınma ve iklim değişiminin etkileri ve su kaynakları üzerindeki baskının giderek 

artmakta oluşu, tarım ve gıda sektörünün geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde stratejik bir önem 

kazanmasının temel nedenleri arasındadır.    

Türkiye 78 milyon hektar yüzölçümü üzerinde büyük bir tarım potansiyeline sahiptir. 

Öyle ki, tarım devrimi olarak adlandırılan ve insanoğlunun uygarlık yürüyüşünün temelini 

oluşturan neolitik çağ Anadolu topraklarında başlamıştır. Kuşkusuz bu bir tesadüf değildir.  

Dünyada bulunan 8 gen merkezinden 3’ü Türkiye’dedir. Bütün bir Avrupa kıtasında 12 bin 

dolayında bitki türü yaşarken, ülkemizde 4 bin’i endemik olmak üzere 13 bine yakın bitki türü 

varlığını sürdürmektedir.  

Tarihsel olarak tarım devriminin başladığı Anadolu toprakları, 20 inci yüzyılın başına 

kadar 10 milyonun altında bir nüfusa sahip olmuştur. Cumhuriyet’le birlikte ülkede doğan 

güven ortamı hızlı nüfus artışlarını da beraberinde getirmiştir. 1927 yılında 13,6 milyon olan 

nüfusumuz 1950 yılında 20,9, 1980 yılında 44,5 ve 2011 yılında 74.7 milyona ulaşmıştır.  

Projeksiyonlar, Türkiye nüfusunun 2023 yılında 82,3 milyon olacağını göstermektedir. Daha 

uzun erimde ise, 95 – 100 milyon arasında uzun süre sabitlendikten sonra, yavaş da olsa 

düşme eğilimine girecek bir nüfus yapısı söz konusudur.    

Diğer taraftan, BM’in 3 bine yakın bilim insanının çalışmasıyla ortaya konulan küresel 

ısınma ve iklim değişimi verileri, 150 ila 500 km düzeyinde kuzeye doğru kayacak iklim 

kuşaklarının insanoğlunun tüm yaşamını ve faaliyetlerini derinden etkileyeceğini ortaya 

koymakta, bu durumdan en çok etkilenecek bölgenin ise Akdeniz Havzası olacağını 

göstermektedir.  

Bu bağlamda Türkiye’nin tarım ve gıda politikalarının en basit hedefi, hızla artan 

nüfusuna yetecek gıda temini konusunda ilerleme sağlamak ve bunu yaparken de bilime ve 

doğayla dost üretim tekniklerine dayanmaktır.    
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Bu değerlendirmeler ışığında, Türkiye’de tarım ve gıda sektörünün son on yıllık 
değişimi incelenirken büyüme, üretim, dış ticaret ve tarımsal destekleme verilerinin analizi 
yararlı olacaktır.  

Tarımın Büyüyememe Sorunu 

Yapılan tüm yanıltıcı propaganda faaliyetlerine karşılık, AKP döneminde tarım, 
Cumhuriyet tarihinin en düşük tarımsal büyüme temposuna muhatap olmuştur.   

Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar tarım sektörünün istihdama olan katkısı 
% 75’lerden % 25’lere, GSMH’ya olan katkısı % 50’lerden % 8’lere doğru gerileyen bir 
eğilim izlemiştir. Kalkınan bir ekonomi içinde, katma değeri sanayi sektörünün gerisinde 
kalmakla birlikte gelişen bir tarım sektörü açısından, ulusal ekonomiye katkı paylarının 
gerilemesi olağan karşılanmalıdır. Buna karşılık Türkiye açısından bu durum, sözü edilen 
genel kabulün dışına taşıcı niteliktedir.   

Tablo: Cumhuriyet Dönemi Boyunca Tarım Sektörü Büyüme Oranları  

Dönemler Tarım Sektörü Yıllık Büyüme 
Temposu (%) 

1923 – 1929: CHF Tek parti, Açık Ekonomi  8,9 

1930 – 1939:CHF Tek parti, Devletçi Ekonomi  5,8 

1946 – 1953: CHF – DP, Savaş sonrası açık ekonomi  13,2 

1954 – 1961: DP, Ekonomik Tıkanma 1,8 

1962 – 1980: Planlı Dönem  3,9 

1980 – 2002: Neoliberal Dönem 2,0 

2003 – 2012: AKP Dönemi  1, 5 

Not: İktisadi dönemlendirme, izlenen iktisat politikalarının benzer olduğu yıllara göre 

yapılmıştır 

Türkiye’de uygulanan iktisat politikalarının değişimi temelinde yapılan bir 
dönemlendirme sonuçlarını gösteren yukarıdaki çizelgeden de izleneceği üzere, Cumhuriyet 
tarihinin tarımdaki en düşük büyüme değerleri, AKP döneminde ortaya çıkmıştır. İthalata 
dayalı ve istihdam çağırmayan bir ekonomik yapı altında 2003 – 2012 dönemi GSMH artış 
ortalaması % 5 düzeyinde olurken, aynı zaman diliminde tarım sektörü yıllık büyüme oranı % 
1,5 düzeyinde kalmıştır.  
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Başka bir deyişle, tarım AKP döneminde Cumhuriyet tarihinin en düşük büyüme 
değerlerine sahip olmakla kalmamış, dönemin üretim ve istihdam odaklı olmaktan uzak genel 
büyüme trendinin 1/3’üne dahi ulaşamamıştır.  

Tarımsal Üretimin Çöküşü 

Türkiye’nin 2002 yılı nüfusu 69,3 milyon iken, 2011 sonu itibariyle nüfusumuz 74 
milyona çıkmıştır. Başka bir deyişle, AKP iktidarı döneminde nüfus 4,7 milyon dolayında bir 
artış göstermiştir. Buna karşılık, tarım sektöründe % 1,5 düzeyinde kalan yetersiz büyüme 
süreci, bitkisel ve hayvansal üretimdeki artış ortalamasını nüfus artış oranının gerisinde 
tutmaktadır.  

Tablo: AKP Döneminde Tarımsal Üretimde Değişim (%)  

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Buğday 100 97 108 110 103 88 91 106 100 112 103 

Arpa 100 98 108 114 103 88 71 88 87 92 85 

Pamuk (kütlü) 100 92 97 88 100 89 72 68 85 101 90 

Şeker Pancarı 100 76 82 92 87 75 94 105 103 97 95 

Tütün 100 73 88 88 64 49 61 53 36 36 49 

Çeltik 100 103 136 167 193 180 209 208 239 250 244 

Soya 100 113 67 39 63 41 45 51 73 142 153 

Mısır 100 133 143 200 181 168 203 202 205 200 219 

Ayçiçeği 100 94 106 115 132 100 117 124 155 160 161 

Mercimek (kırmızı) 100 97 96 104 116 102 21 55 84 76 82 

Mercimek (yeşil) 100 85 92 77 65 42 38 42 38 39 51 

Fasulye (kuru) 100 100 100 84 78 62 62 72 82 83 80 

Nohut 100 92 95 92 85 78 80 87 81 76 82 

Patates 100 102 92 79 85 81 81 85 87 88 92 

Soğan (kuru) 100 85 99 101 86 91 98 90 98 102 89 

Kavun - Karpuz 100 95 96 100 97 91 102 92 89 91 90 

Domates 100 104 100 106 104 105 116 114 106 116 121 
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2002 yılı üretim miktarını 100 birim ile gösteren Çizelge değerlerinden izleneceği 
üzere, AKP iktidarında bitkisel üretim alanında yalnızca mısır, çeltik ve ayçiçeğinde anlamlı 
üretim artışı vardır. Diğer ürünlerde üretim istikrarsızdır, kendini tekrarlama ya da üretim 
düşüşü söz konusudur.  

Çeltikte tohum ıslahı ile verim artışının sağlanmasına ilaveten ekim alanlarındaki artış, 
üretimi yükseltmiştir. Mısır ve ayçiçeğinde ise üretim artışı, ekim alanlarındaki artış ile 
açıklanabilir. Başka bir deyişle bu ürünlerin üretim artışı, buğday, soya ve şeker pancarı gibi 
ürünlerdeki ekim alanı daralması ve üretim düşüşleri pahasına gerçekleşmektedir.  - 

Üretim temposundaki yetersizlik, doğal olarak ithalat sürecindeki artışı getirmektedir. 
Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, Türkiye AKP döneminde 22,7 milyon ton buğday 
ithal edip karşılığında 6.6 milyar dolar döviz ödemiştir. Bu ithalat miktarı, un ihracatı ile 
açıklanabilir rakamların çok üstündedir.  Üstelik AKP döneminde buğday ekim alanları 1.3 
milyon hektar daralmıştır. 

Tablo: Türkiye'nin 2003-2012 Yılları Arası Buğday İthalatı 

YIL 

Miktar Değer 

(ton) (1000$) 

2003 1.846.284 277.543 

2004 1.065.389 221.868 

2005 135.596 25.031 

2006 239.874 52.624 

2007 2.147.107 570.390 

2008 3.708.003 1.483.190

2009 3.392.692 901.858 

2010 2.554.189 655.044 

2011 4.754.682 1.623.089

2012* 2.855.734 831.664 

TOPLAM 22.699.550 6.642.301

Kaynak: TÜİK 2012 yılı Eylül ayı itibariyle 
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Aynı dönemde arpa ithalatı ise 1 milyon ton’a yakın olup, ödenen ithalat parası 250 

milyon doların üzerindedir.  

 

Tablo: Türkiye’nin 2003-2012 Yılları Arası Arpa İthalatı (Ton) 

YIL 

ARPA 

Miktar Değer 

(ton) (1000$)

2003 89.428 15.718 

2004 240.340 39.814 

2005 52.182 10.608 

2006 65.963 12.850 

2007 52.180 13.588 

2008 253.014 92.092 

2009 91.649 27.770 

2010 57.076 11.933 

2011 36.132 13.693 

2012* 35.287 12.675 

TOPLAM 973.251 250.741

Kaynak: TÜİK, 2012 yılı Eylül ayı itibariyle 

 

Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, 2012 yılında saman ithal etmek zorunda kalmıştır. 

Aşağıdaki tablodan da izleneceği üzere, ülkenin yalnızca 2012 Ağustos – Eylül dönemi saman 

ithalatı için kullandığı finansman, 25 milyon dolar düzeyinde olmuştur. Şüphesiz, saman 

ithalatının nedeni kuraklık değil, iç ticaret hadlerinin buğday/arpa aleyhine gelişimi nedeniyle 

üreticinin tahıl ekiminden vazgeçmesidir.    
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              Tablo: Hububat Sap ve Kapçıkları (Saman) İthalatı 

Dönem (2012)
Miktar 

(kg) 
Değer ($)

Ağustos 24.690 2.192 

Eylül 244.070 22.231 

TOPLAM 268.760 24.423 

                                              Kaynak: TÜİK 

 

Yine, sözü edilen dönemde mısır ithalatı 7,4 milyon ton, ödenen ithalat parası 1.7 milyar 

dolardır.   

Tablo: Türkiye’nin 2003-2012 Yılları Arası Mısır İthalatı (Ton) 

YIL 

Miktar Değer 

(ton) (1000$) 

2003 1.818.458 276.182 

2004 1.049.744 190.477 

2005 218.059 47.335 

2006 30.579 12.702 

2007 1.128.456 269.337 

2008 1.151.407 381.938 

2009 485.130 135.136 

2010 452.362 124.157 

2011 381.293 136.119 

2012* 614.402 188.917 

TOPLAM 7.329.890 1.762.300

Kaynak: TÜİK, 2012 yılı Eylül ayı itibariyle 
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Türkiye’nin AKP döneminde soya ithalatı 11 milyon ton’u geçmiş, ödenen ithalat parası 4,5 

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 

Tablo: Türkiye’nin 2003-2012 Yılları Arası Soya İthalatı (Ton) 

YIL

SOYA

Miktar Değer

(ton) (1000$)

2003 831.454 226.525

2004 681.964 226.828

2005 1.154.504 328.533

2006 1.016.907 264.797

2007 1.230.908 409.656

2008 1.239.065 647.900

2009 973.574 429.299

2010 1.756.065 742.426

2011 1.297.770 687.498

2012* 904.517 501.286

TOPLAM 11.086.728 4.464.748

Kaynak: TÜİK, 2012 yılı Eylül ayı itibariyle 
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Pamuk üretimindeki düşüş, ithalatı her geçen gün artırmaktadır. AKP döneminde 6,5 milyon 

ton pamuk ithalatı yapılmış ve karşılığında 10,2 milyar dolar ithalat parası ödenmiştir.    

 

 

Tablo: Türkiye’nin 2003-2011 Yılları Arası Pamuk İthalatı (Ton) 

YIL 

PAMUK 

Miktar 

Değer (Milyon 
$) 

(Bin 
Ton) 

2003 557 667 

2004 585 836 

2005 776 908 

2006 754 970 

2007 946 1.278 

2008 613 1.000 

2009 753 1.003 

2010 889 1.720 

2011 604 1.850 

TOPLAM 6.477 10.232 
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Türkiye tarımının bir başka önemli ithalat kalemini ayçiçeği oluşturmaktadır. Aşağıdaki 

tablodan izleneceği üzere, AKP döneminde 5,6 milyon ton ayçiçeği ithal edilmiş ve 

karşılığında 2,8 milyar dolar ödenmiştir.   

 

Tablo :Türkiye’nin 2003-2012 Yılları Arası Ayçiçeği İthalatı (Ton) 

 

 

AYÇİÇEĞİ Yıl 

 Miktar Değer 

 (ton) (1000$) 

2003 540.852 153.335 

2004 481.703 157.376 

2005 491.325 161.759 

2006 372.408 116.520 

2007 596.147 260.166 

2008 455.995 365.145 

2009 468.277 240.620 

2010 648.612 349.690 

2011 905.686 589.577 

2012* 642.205 372.084 

TOPLAM 5.603.210 2.766.272

Kaynak: TÜİK, 2012 yılı Eylül ayı itibariyle 
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Yine aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, Türkiye’nin 2003 – 2011 döneminde yalnızca yağ 

bitkileri ithalatına ödediği para, 16,5 milyar dolardır.  

Tablo : 2003-2011 dönemi Yağlı Tohum Türevleri İthalatı (Bin Dolar) 

YILLAR 
YAĞLI 

TOHUM 
HAM 
YAĞ KÜSPE TOPLAM 

2003 424 415 115 954 

2004 464 429 205 1.098 

2005 597 626 175 1.398 

2006 525 797 113 1.435 

2007 874 648 171 1.693 

2008 1.304 1.456 234 2.994 

2009 910 944 204 2.058 

2010 1.393 801 296 2.490 

2011* 1.109 1.006 310 2.425 

Kaynak: Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, (*) İlk 9 aylık 
verilerdir. 

 

Dünyada gen merkezi konumunda bulunduğumuz baklagil üretiminde sürekli bir 

geriye gidiş vardır. Türkiye baklagil ithalatçısı bir ülke haline düşmüştür. 2002 – 2011 

döneminde kırmızı mercimek üretimi 500 bin ton’dan 380 bin ton’a, yeşil mercimek üretimi 

65 bin ton’dan 25 bin ton’a, kuru fasulye üretimi 250 bin ton’dan 209 bin ton’a ve nohut 

üretimi 650 bin ton’dan 497 bin ton’a düşmüştür. Yalnızca 2009 yılında toplam 213 bin ton 

bakliyat ürünleri ithal edilmiş ve 207 milyon dolar para harcanmıştır.  

AKP döneminde tütün üretimi 150 bin tondan 75 bin ton’a düşmüştür. TEKEL’in 

sigara fabrikaları da 2008 yılında 1,720 milyar dolara satılarak özelleştirilmiş; satış sonrası 6 

sigara fabrikamızın tamamı (İstanbul, Adana, Malatya, Tokat, Bitlis, Samsun) kapatılmıştır. 

Böylece sektör yabancılaştırılmış, tütün üreticisi tütün ekemez hale getirilmiştir.  
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Benzer şekilde TEKEL’in 19 içki fabrikası 2004 yılında yalnızca 290 milyon dolara 

satılmıştır. Takip eden devirlerde, bu fabrikaların satışı 800 milyon dolar ve 2,1 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, Hazine’nin uğradığı kaybı göstermesi bakımından 

anlamlıdır. Bundan da öte, satılan 19 fabrikadan Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, İstanbul, 

İzmir, Şanlıurfa, Kırıkkale, Ürgüp ve Yozgat’ta bulunan 9’u kapatılmıştır. Bu illerimizde, 

üzüm üreticisi üzümünü satacak yer, TEKEL işçisi ise çalışacak fabrika bulamamaktadır. 

Kısacası alan yabancılaştırılmış, Türkiye’nin can damarlarından birisi daha kesilmiştir.  

Uygulanan politikalar sonucunda, 2002 yılında 16,5 milyon ton şeker pancarı üretimi 

2012 yılında 15,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Şimdi sıra şeker sektöründedir. 

TŞFAŞ’ne ait 25 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararı, TEKEL’de yaşananların Şekerde 

de devam ettirileceğini göstermektedir.  

Hayvansal üretim ise, son yıllardaki geriye gidişin saklanamaz bir şekilde ortaya 

çıktığı bir alt sektördür.  

Hayvan sayısında anlamlı bir gelişme olmazken popülâsyonun genetik kapasitesinde 

gerekli iyileştirmelerin sağlanamamış olması, kırmızı et üretiminde düşüşler ile kendisini 

göstermiştir. Türkiye 1990 yılında 507 bin ton, 2000 yılında 491 bin ton kırmızı et üretirken; 

2009 yılı üretimi 412 bin ton’da kalmıştır.  

Üretimin gizlenemez çöküşünün yarattığı siyasal faturadan ürken iktidar, yapısal 

önlemler almak yerine bir kez daha istatistikler ile oynamakta tereddüt etmemiştir. Bu 

çerçevede, 2011 yılında yapılan metodoloji değişikliği ile 2010 yılı kırmızı et üretimi 781 bin 

ton, 2011 yılı üretimi ise 777 bin ton olarak açıklanmıştır.    

Bu değişikliğin kırmızı et piyasasındaki tartışmaların en üst düzeye çıktığı bir 

dönemde yapılması anlamlıdır. Bundan da öte, kuşkusuz, üretimi daha yüksek gösteren bu 

yöntemin geçmişe de yansıtılması gereği ortadadır.     

Bu çerçevede, 2010 yılından itibaren başlayan et ithalatının ülke ekonomisine faturası 

aşağıda gösterilmektedir; 
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Tablo: 2010 – 2012 Et ithalatı verileri (milyon dolar) 

 Taze-soğutulmuş-

dondurulmuş et 

Damızlık-kasaplık 

sığır eti 

Et ürünleri TOPLAM 

2010 230 274 1,061 1,565 

2011 511 849 1,210 2,570 

2012 83 601 1,419 2,103 

TOPLAM 824 1,724 3,690 6,238 

 

Görüldüğü gibi, 2010- 2012 dönemi ithalatı karşılığında ödenen para 6,2 milyar dolara 

ulaşmış ancak ithalat tüketici fiyatlarının gerilemesine neden olamamıştır. Aracı rantlarının 

sürdüğü ortamda kişi başına kırmızı et tüketimi 10 kg ın altında kalmıştır. Oysa Avrupa’da 

kişi başına kırmızı et tüketimi 75 kg’dır.  

2010 Ağustos döneminden bu yana, Ziraat Bankası tarafından ilk iki yılı geri 

ödemesiz, toplam 7 yıl vadeli, sıfır faizle kullandırılan hayvancılık kredisi tutarı 8 milyar 

liraya ulaşmıştır. Türkiye’de hayvan varlığı yetersizliği veri iken sağlanan bu kontrollü kredi, 

piyasada canlı hayvan fiyatlarını % 40’a varan düzeylerde yükseltmiş durumdadır. Süren 

ithalatın piyasayı istikrarsızlaştırdığı değerlendirildiğinde, yüksek fiyatlarla hayvan temin 

eden işletmelerin rekabetçi kalabilmesi olanaksız görülmektedir.  

Piyasanın en büyük oyuncularının yerli üretimden çekildiklerini ilan etmeleri, durumu 

ortaya koymaktadır. Dolayısıyla “önlem” olarak geliştirilen kredi aracı, yeni krizlerin 

tetikleyicisi olarak işlev yapmaktadır. AKP politikaları, kırmızı ette yetersiz iç üretimi 

tümüyle ortadan kaldırmaya yönelik tehlikeli bir seyir içindedir.   

Kısacası, rakamlar net biçimde ortaya koyup doğru bir analize tabi tutulduklarında 

görülmektedir ki, Türkiye’nin tarımsal üretim tablosu, artan nüfusun gıda ve yem sanayinde 

doğurduğu talebi karşılamaktan uzak olup, Türkiye’yi tarımda net ithalatçı bir yapıya doğru 

itmektedir.   
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Tarımda Net İthalatçı Dönem  

Türkiye’de tarımsal dış ticaret alanında, çoğu zaman verilere dayanmayan, bilgi ve 

yorum kirliliği yaratacak bir tartışma sürmektedir. Bunun nedenlerinden birincisi ölçme 

yöntemine, ikincisi ise Türkiye’nin iç piyasasını koruma düzeyine ilişkindir.  

Tarım ürünleri dış ticareti, gıda maddeleri ve tarımsal hammadde dış ticareti olmak 

üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tanımına Göre 

Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması (SITC) Rev.3 yöntemi ise, bu iki kalemi ayrı ayrı 

göstererek kullanıcısına analiz gücü vermektedir.  

 

Tablo: AKP Döneminde Tarımsal Dış Ticarette Değişim  

Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITC, 3. Rev) Göre, Milyon dolar  
Yıllar Gıda Maddeleri Tarımsal Hammadde Tarımsal Ürünler 

İhracat İthalat Denge İhracat İthalat Denge İhracat İthalat Denge 

2003 4,735 2,791 1,944 522 2,474 - 1,952 5,257 5,265 - 8 

2004 5,892 3,090 2,802 610 2,969 - 2,359 6,501 6,059 442 

2005 7,714 3,284 4,430 595 3,196 - 2,601 8,309 6,480 1,829 

2006 7,932 3,486 4,446 702 3,800 - 3,098 8,633 7,286 1,347 

2007 9,007 5,167 3,840 762 4,645 - 3,883 9,769 9,813 - 44 

2008 10,705 8,503 2,202 768 4,535 - 3,767 11,474 13,037 - 1,563 

2009 10,581 6,108 4,473 608 3,523 - 2,915 11,190 9,630 1,559 

2010 11,869 7,413 4,456 795 5,467 - 4,672 12,664 12,880 - 216 

2011 14,214 10,653 3,561 1,072 6,922 -5,850 15,286 17,555 - 2,289 

TOPLAM 82,649 50,495 32,154 6,434 37,531 -31,097 89,083 87,935 1,148 

 

Buna göre, tarımsal hammadde dış ticaret açığı 2003 yılında 1,9 milyar dolar iken, 

açık 2011 yılında 5,8 milyar dolara çıkmaktadır. 2003 – 2011 dönemindeki 9 yılda, Türkiye 

toplam 31 milyar 097 milyon dolar ithalat parası ödemiş, sözü edilen finansmanın yıllık 

ortalaması 3,5 milyar dolar olmuştur.  
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Tarımsal hammadde dış ticaretinde net ithalatçı olan Türkiye, gıda maddeleri dış 

ticaretinde ise net ihracatçı konumdadır. Gıda maddeleri alanındaki dış ticaret özel sektör 

talepleri doğrultusunda şekillenmektedir. Sınaî kaydırmacılık temelinde, emek yoğun ya da 

düşük – orta düzey teknolojiye sahip, katma değeri görece düşük ve çevre kirletici özellikleri 

yüksek olan çimento ve tekstil sektöründe olduğu gibi gıda sektöründe de merkez ülkeler 

üretim süreçlerini çevre ülkelere aktarmaktadır. Bu çerçevede Türkiye gıda sektörü, 

yurtdışından ithal ettiği tarımsal hammaddeyi işleyerek yine yurtdışına satmaktadır. Yarıya 

yakını kayıt dışı çalışan gıda sektördeki “gelişme” ile tarımsal kamu yönetiminin doğrudan bir 

ilgisinin olmadığı açıktır. Bütün bunlardan öte, 2003 – 2011 döneminde Türkiye’nin gıda 

maddeleri ithalatı için kullandığı toplam finansman 50,5 milyar dolar olup, bunun yıllık 

ortalaması 5,6 milyar dolar düzeyindedir.  

 

Sonuç olarak, tarımsal hammadde + gıda maddeleri dış ticaretinde 2003 – 2011 

döneminde toplam ithalat 87 milyar 935 milyon dolar ve bunun yıllık ortalaması 9 milyar 770 

milyon dolardır. Tarımsal hammadde + gıda maddeleri 2003 – 2011 toplam ihracatı ise 89 

milyar 083 milyon dolar ve bunun yıllık ortalaması 9 milyar 898 milyon dolardır. 

Bu rakamların, korunan iç pazarda ve 75 milyonluk bir nüfus yapısı için geçerli 

olduğu unutulmamalıdır. Bu anımsatma, bu alanda yapılan ve yukarıda sözü edilen bir 

çarpıtmayı deşifre etme olanağı tanımaktadır. AKP yöneticileri, Türkiye’nin giderek artan 

ithalat faturasına yönelik eleştirileri değerlendirirken; “Türkiye’nin bir zamanlar dünyada 

tarım ve gıda ürünlerinde kendine yeterli yedi ülkeden biri olduğu söylemi bir şehir 

efsanesinden ibarettir; eskiden iç pazar yüksek gümrük vergileriyle korunmaktaydı, şimdi 

GV’leri düştüğü için ithalat ve ihracat serbestçe yapılıyor, böylece bu sonuçlar ortaya çıkıyor” 

ifadeleri kullanmaktadırlar. Oysa bilinmektedir ki, 1994 yılında imzalanan Dünya Ticaret 

Örgütü Uruguay Turu Tarım Anlaşması’nın Türkiye’nin tarım ürünleri gümrük vergisi 

oranlarını düşürme oranı oldukça sınırlı kalmıştır. AB sürecinin de, ticaret hacmi oldukça 

düşük olan ve içeriğinde süt-tahıl-şeker bulunan işlenmiş tarım ürünleri dışında gümrük 

vergilerini düşürücü etkisi olmamıştır. Bu bağlamda, gerçek bir gümrük vergisi indirim 

sürecinin, rekabet gücü düşük ve hızla artan bir nüfus yapısına sahip Türkiye’nin tarım ve 

gıda ürünleri ithalatını çok daha yüksek boyutlara taşıyacağı unutulmamalıdır.   



 
 
 

 
 
 
 
 

–  340 –

             Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 361) 

Özetle; Türkiye’de yatırım eksiklikleri giderilmiş, bilgi ve teknoloji kullanımıyla 
verimliliği ve rekabet gücü yükseltilmiş bir tarım sektörünün son dönemde 10 milyar doları 
aşan tarım ve gıda ürünleri ithalatının yaklaşık 2/3’lük bölümünü yerli üretimle 
karşılayabilecek ve ihracata çok daha fazla katkı sağlayabilecek bir kapasiteye ulaşabileceği, 
politikalar oluşturulurken dikkatle değerlendirilmelidir.   

Tarım Desteklenmemekte, Tersine Vergilendirilmektedir. 

Tarım hemen tüm dünya ülkelerinde, önemli kaynak tahsisleriyle desteklenmektedir. 
Tarımsal desteklemeler için ekonomileri güçlü olan başta ABD ve AB olmak üzere OECD 
ülkeleri tarafından büyük harcamalar yapılırken, az gelişmiş / gelişmekte olan dünyanın 
tarımsal desteklemelere ayırabildiği finansman miktarı oldukça mütevazi düzeylerde kalmaktadır.  

Aşağıdaki çizelge, 2002 – 2010 döneminde Türkiye’de GSMH ve tarım bütçesindeki 
değişimi göstermektedir.  

Tablo: AKP Döneminde Tarımsal Destekleme (Milyon TL)  

Yıllar GSMH 
(1998 bazlı) 

(Milyon 
TL) 

Tarım 
Bütçesi 

(Milyon 
TL) 

GSMH/Tarım 
bütçesi  

(%) 

GSMH’nın 
% 1’i 

Çiftçiye Eksik 
Ödenen Miktar 

(Milyon TL) 

2002 350,476 1,868 0,53 - -

2003 454,781 2,805 0,62 - -

2004 559,033 3,084 0,55 - -

2005 648,932 3,707 0,57 - -

2006 758,391 4,784 0,63 - -

2007 843,178 5,555 0,66 8,431 2,876

2008 950,534 5,811 0,61 9,505 3,694

2009 952,559 4,495 0,47 9,525 5,030

2010 1,098,799 5,817 0,53 10,987 5,170

2011 1,298,062 6,962 0,54 12,980 6,018

2012 (*) 1,434,712 7,657 0,53 14,347 6,690

2013 (**) 1,571,181 8,975 0,57 15,711 6,736

81,486 36,214

   (*) Gerçekleşme tahmini, (**) Program 



 
 
 

 
 
 
 
 

–  341 –

             Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 361) 

Tablo incelendiğinde, cari rakamlarla tarım bütçesinde % 300 oranında bir artış 

görülmektedir. Ancak bu bulgu da, birçok yönüyle yanıltıcıdır. İlk olarak, tarım bütçesinin 

GSMH’ya oranı itibariyle, dönem başı ve dönem sonu yüzdeleri birbirine yakındır. Başka bir 

deyişle, GSMH’nın yaklaşık yüzde yarımı tarıma ayrılmaktadır. Diğer taraftan AKP’nin 2006 

yılında çıkarttığı 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 21 inci maddesi, her yıl GSMH’nın en az % 

1’inin tarımsal desteklemelere ayrılacağını hükme bağlamaktadır. Yasa’nın 2007 yılından 

itibaren uygulanması halinde tarıma aktarılması gereken kaynağın 2007 – 2013 döneminde 

81,486 milyar lira olduğu, buna karşılık aynı yılların tarım bütçesinin 45,272 milyar lira 

olarak gerçekleştiği; dolayısıyla yasa hükmüne rağmen 36,214 milyar liranın tarıma 

aktarılmadığı ortadadır. 

2011 yılında tarım bütçesinin, yılsonu tahmini olarak, 6,990 milyar lira olacağı 

belirtilmektedir. Bu durum, çiftçiye yapılan eksik ödeme miktarını 20 milyar liranın üzerine 

çıkarmaktadır.    

Sorun yetersiz tarımsal destek değildir; Türkiye’de tarım sektörü desteklenmemekte, 

tersine vergilendirilmektedir. Yalnızca mazot üzerindeki dolaylı vergi yükü nedeniyle 

çiftçinin ödediği vergi miktarı, tarımsal destek bütçesinden fazladır. Şöyle ki;  

Tablo: Mazotta Fiyat Oluşumu (TL/lt)  

 

 

 

 

 

Not: 26 Kasım 2012 fiyatları üzerinden yapılan hesaplamadır. 

Türkiye’de 1lt mazot için ödenen 4,3 TL’nin 2,2 TL’si ÖTV + KDV’den 

oluşmaktadır. Türkiye’de tüketilen 13 milyar litre mazotun 3,5 milyar litresi çiftçi tarafından 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla, mazot alırken köylünün – çiftçinin ödediği vergi miktarı (3,5 

milyar litre * 2,2 TL) 7,7 milyar TL olmaktadır. Dolayısıyla üretici, tarım desteğinden daha 

fazlasını yalnızca mazot üzerindeki vergilerle geri ödemektedir. Diğer vergiler de 

düşünüldüğünde, AKP’nin tarımı desteklemediği, tersine vergilendirdiği ortaya çıkmaktadır.     

Bayi Fiyatı 2,04

ÖTV  1,59

KDV (%18) 0,65

Pompa fiyatı  4,28
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AKP Hükümetinin yaptığı bir diğer vahim çarpıtma da, “mazotun desteklendiği” 

söylemidir. Son yıllarda AKP yılda ortalama 550 milyon liralık mazot desteği vermektedir. 

Çiftçiden 8 milyar lira mazot vergisi alan AKP’nin mazota 550 milyon lira destek vermekle 

övünmesi, tarımın içinde bulunduğu traji komik süreci gözler önüne sermektedir.  

 

Tarımdan Kopuş 

AKP döneminde tarımda uygulanan politikalar, iç ticaret hadlerini radikal biçimde 

tarım aleyhine döndürmüştür. Bir başka deyişle, sanayi malı almak için gerekli olan tarım 

malı miktarı sürekli artmıştır. Bu durum hem kırsal alanda yoksulluğu yükseltmiş hem de 

üreticinin tarımdan kopmasına neden olmuştur. Bu eğilimin iki ana göstergesi, Türkiye’de 

işlenen alan ve tarım istihdamındaki değişmedir.    

 

Tablo: AKP Döneminde Tarım Alanlarında Azalma (Milyon hektar)  

YIL 

TARLA ALANI

SEBZE

BAHÇESİ

TOPLAM

İŞLENEN 
ALAN

MEYVE 

BAĞ 

ZEYTİN 

TOPLAM 

TARIM 
ALANI EKİLEN NADAS

2002 18.123 5.040   831 23.994 2.585 26.579 

2003 17.563 4.991   818 23.372 2.656 26.028 

2004 18.110 4.956   805 23.871 2.722 26.593 

2005 18.148 4.876   806 23.830 2.776 26.606 

2006 17.440 4.691   853 22.984 2.895 25.879 

2007 16.945 4.219 815 21.979 2.909 24.888 

2008 16.460 4.259 836 21.529 2.950 24.505 

2009 16.217 4.323 811 21.351 2.943 24.294 

2010 16.333 4.249 802 21.384 3.010 24.394 

2011 15.712 4.017 810 20.539 3.091 23.630 
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Görüldüğü gibi 2002 – 2011 döneminde toplam işlenen tarım alanı 3,5 milyon hektar, 

toplam tarım alanı ise 2,9 milyon hektar azalmıştır. Başka bir deyişle, üreticinin 2002 yılında 

kullanırken 2010 yılında tarım yapmaktan vazgeçtiği alan büyüklüğü Yalova, Kilis, Bartın, 

Düzce, Osmaniye, Zonguldak, Iğdır ve Kocaeli illerinin toplam alanını geçmiştir.  

AKP döneminde son yıllarda tarım istihdamındaki artış ise, diğer göstergelerle 

desteklenemeyen bir çarpıtma niteliğindedir. Tarımda büyümenin sınırlı kaldığı, üretimin ve 

verimliliğin yükseltilemediği dönemde 40 bin hanede yapılan anketle ortaya konulan tarım 

istihdam rakamları, Türkiye’de işsizlik rakamlarını düşük göstermek için yapılan bir 

manipülasyondan ibarettir. Türkiye’de işsizliğin arttığı, sanayi sektörünün işgücüne yeni 

katılanlar için bile istihdam yaratamadığı bir süreçte, tarımdan kopup kentlerin varoşlarına 

yerleşen yurttaşlarımızın işsiz kalıp her türlü istismara açık hale geldiği ortadadır. Bu süreç 

bir kentleşme ve sanayileşme değil, sosyolojik anlamda bir alt üst oluş sürecidir.   

Tablo: Türkiye’de Tarım İstihdamında Değişim 

Yıllar 

Toplam 
İstihdam 

Tarım 
İstihdamı 

(Bin kişi) (Bin kişi) 

2001 21.524 8.089 

2002 21.354 7.458 

2003 21.147 7.165 

2004 19.632 5.713 

2005 20.067 5.154 

2006 20.423 4.907 

2007 20.738 4.867 

2008 21.194 5.016 

2009 21.277 5.254 

2010 22.594 5.683 

2011 24.110 6.143 

Kaynak: TÜİK 
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2. ENERJİ  

Günümüz dünyasında jeostratejilerin tespit edilmesindeki ana yöneliş enerji 

kaynaklarına egemen olma mücadelesidir. Bugün dünyanın satranç tahtasının Avrasya ve 

Ortadoğu olarak görülmesi, 2011 yılı sonu itibarıyla dünya doğalgaz rezervlerinin %75’i, 

petrol rezervlerinin ise %55’inin bu iki coğrafyada bulunmasından kaynaklanmaktadır. 

Kuşkusuz, her ülke için stratejik öncelik enerji kaynaklarına kesintisiz ulaşım, düşük maliyetli 

ve istikrarlı enerji teminidir. Ancak bu stratejik öncelik gelişmişlik düzeyine bağlı olarak daha 

büyük önem taşıyabilmektedir.  

Türkiye, son 20 yıllık dönemde ortalama yıllık %4,6 enerji talebi artış hızına sahiptir. 

Son 10 yıllık dönemde ise artış hızı itibarıyla OECD ülkelerini geride bırakmış, dünyada 2002 

yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci 

büyük ekonomi olmuştur. Genç ve dinamik nüfusu, coğrafi konumu ve de sosyo-ekonomik 

gelişimine bakıldığında ülkemizin enerji talebinden trendin bu yönde devam edeceği 

anlaşılmaktadır. Enerji sektöründe hızla artan talep, yüksek dışa bağımlılık ve fiyat artışlarını 

da beraberinde getirmiştir. Zira Türkiye bugüne kadar bu tüketim artışına karşılık üretim 

kapasitesini yeterli düzeyde arttıramamış ve enerji kaynaklarını da yeteri düzeyde 

çeşitlendirememiştir.  

2000-2011 döneminde birincil enerji üretimimiz %15 artarken aynı dönemde birincil 

enerji tüketimimiz %34 artmıştır. Böylece enerjide dışa bağımlılık yükselmiştir. Nitekim 2000 

yılında %33 olan tüketimin yerli üretimi karşılama oranı 2010 yılında %27,6’ya düşmüştür. 

Petrol ve doğalgaza endeksli bir talep kompozisyonu sonucunda Türkiye, doğalgaz ithalatında 

dünyada ilk 10 ülke arasında, petrol ithal eden ülkeler arasında ise ilk 20’de yer almaktadır 

.Enerji alanında ülkemizin bu ölçüde dışa bağımlılığı, birincil enerji talebimizin % 70’inin 

üzerinde bir düzeyin ithal kaynaklarla karşılanması mali, ekonomik ve siyasal açıdan büyük 

riskler ve maliyetler içeren kaygı verici bir durumdur. 

2011 yılında 54 milyar dolar olarak gerçekleşen enerji ithalatının bu yıl 60 milyar 

doları aşması beklenmektedir. Yüksek seviyelere çıkan cari işlemler açığı sorunu açısından bu 

birincil enerji ithalatı son derece önem taşıyan bir konuyu oluşturmaktadır. Ayrıca, enerji 

ithalatında ağırlık olarak Rusya ve İran olmak üzere sınırlı sayıda ülkeden alım yapmak ciddi 

riskleri de beraberinde getirmektedir. 
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Bu endişe verici tablodan kurtulmanın yolu ise birincil enerji tüketiminde verimliliği 
ve tasarrufu artıracak, hidroelektrik, rüzgâr ve güneş gibi yerli enerji kaynaklarına öncelik 
verecek kapsamlı ve uzun vadeli bir enerji politikası geliştirmektir.  

Türkiye, enerji verimliliğinin bir göstergesi olan ve “1000 dolarlık milli gelir başına 
tüketilen enerji” olarak tanımlanan “enerji yoğunluğunda” da bir hayli yüksek değerlerle 
uluslar arası karşılaştırmalarda olumsuz bir görünüme sahiptir.  

1000 ABD doları milli gelir üretmek için harcanan enerji miktarında Türkiye 
2000-2010 arası dönemde sadece %4,5 verimlilik sağlayabilmişken 2000 yılında bizden 
kötü olan Almanya, Hollanda, Japonya gibi ülkeler %30’lardaki performanslarıyla 
bizden daha iyi duruma gelebilmiş; 2000 itibarıyla en kötü durumda bulunan Rusya ve 
Çin ise enerji verimliliği ekseninde büyük başarıya imza atmıştır. Bu dönemde 1000 
dolar gelir üretmek için tüketilen enerji miktarı ülkemizde 116 birimden 95 birime 
inerken, Rusya’da 334’den 68 birime; Çin’de ise 273 birimden 84 birime inebilmiştir.   

Enerji verimliliği açısından konutlardaki ısı yalıtımı eksikliği büyük bir sorunu 
oluşturmakta ve konutlardaki ısı kaybı nedeniyle ciddi düzeyde bir kaynak, ithalatın 
finansmanına ayrılmaktadır. Geçen yıl Türkiye’de tüketilen toplam enerji miktarı 80 milyar 
dolar olup, bunun 54 milyar dolarlık bölümü ithal edilirken, 26 milyar dolarlık kısmı 
ülkemizde üretilmiştir. Enerji tüketiminin üçte birini oluşturan yaklaşık 27 milyar dolar 
konutların ısıtılmasında kullanılmıştır. Ülkemizdeki yaklaşık toplam 20 milyon konutun 
yüzde 90’ında ısı yalıtımı bulunmamaktadır. Bu eksiklik giderildiğinde yaklaşık yüzde 40-50 
düzeyinde enerji tasarrufu ve 10-15 milyar dolara tekabül eden kaynağın ülkemizde kalması 
sağlanacaktır. 

Türkiye, hidroelektrik, rüzgâr ve güneş açısından önemli yerli kaynaklara sahiptir. 
Temiz, çevre dostu, yenilenebilir bir enerji kaynağı olması nedeniyle ülkemiz jeotermal enerji 
açısından şanslı ülkelerden birisi olup, jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyada ilk on 
ülke arasındadır. Yine, gelişen teknolojilerle birlikte hızla ön plana çıkan güneş enerjisi 
açısından da ülkemiz şanslı bir ülke konumundadır. Ülkemiz birincil enerji kaynakları 
açısından yeterli bir ülke olmamasına rağmen, stratejisini ve yapılanmasını bu kaynaklar 
üzerine kurmaktadır. Petrol ve doğalgaza dayalı sanayi, ısınma, enerji üretimi Türkiye 
açısından çıkmaz sokakta dönüp durmakla eşdeğerdir. Dışa bağımlılık petrolde %92; 
doğalgazda ise %98 iken enerji tüketimimiz bu iki unsura dayanmakta, hatta elektrik 
üretimimizde de doğalgazın payı %45’lerde seyretmektedir.  
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Enerji, Türkiye gibi gelişmekte olan ve hızlı büyümek isteyen, kalkınmasını 

tamamlamak isteyen bir ülke için hayati bir önem arz ediyor. Buna ilişkin olarak Dokuzuncu 

Kalkınma Planı’nda ve ilgili programlarda projeksiyonlar yapılmıştır. 

AKP Hükümetinin enerjiye ilişkin benimsediği politikalar doğrultusunda kamu hızlı 

bir şekilde enerji sektöründen çekilmiştir. Nitekim, 2002 yılında yüzde 67,2 düzeyinde 

gerçekleşen enerji sektörüne yapılan sabit sermaye yatırımları içerisindeki kamunun payı 

2011 yılında yüzde 24,4'e gerilemiştir. Bununla birlikte enerji sektöründen kamunun 

çekilmesiyle oluşan boşluğu özel sektör yeterince dolduramamıştır. Toplam sabit sermaye 

yatırımları (kamu + özel) içinde enerji sektörünün payı 2002 yılında yüzde 8,9 olan 

seviyesinden 2011 yılında yüzde 4,4'e gerilemiş, yaklaşık on yıl içinde yarıya düşmüştür. 

Millî gelir içindeki payına bakıldığında da bu gerileme görülebilmektedir. Toplam enerji 

yatırımlarının -gene kamu artı özel- gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2002 yılında yüzde 

1,53 iken 2011 yılında yüzde 0,96'ya gerilemiştir. Bu açıdan da bakıldığında enerji sektörü 

yatırımlarında 2002-2011 arası dönemde ciddi bir gerileme gözlemlenmektedir.  

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda “Türkiye'nin, kilit önemde enerji dağıtım 

merkezlerinden biri hâline gelmesi ve bunun için bir yandan AB'ye uyum sürecinin 

tamamlanması, diğer yandan da bölgesinde cazibe merkezi hâline gelmesi için komşularıyla 

iktisadi ve ticari ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor.” perspektifi benimsenmiş ve bu 

kapsamda ortaya somut, bazı uygulanması gereken, ulaşılması gereken hedef ve amaçlar 

konmuştur: 

Birincisi: Türkiye'nin mevcut jeostratejik konumunun etkin bir biçimde 

kullanılmasıyla enerji üreticisi ve tüketicisi ülkeler arasında transit ülke olunmasına, bu 

şekilde jeostratejik konumumuzun daha da güçlendirilmesinin sağlanmasına ve Ceyhan'ın 

uluslararası petrol piyasasında ana dağıtım noktalarından ve petrol fiyatlarının teşekkülünde 

önemli merkezlerden birisi olmasına çalışılacağı.  

İkincisi: Doğal gazda transit boru hatlarının yapımının tamamlanarak Avrupa'ya gaz 

satışında etkin olunması amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağı.  
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Üçüncü olarak da arz güvenliğinin artırılmasına katkı yapacak olan diğer ülkelerle 

elektrik ticaretinin yapılabilmesi amacıyla gerekli altyapının oluşturulacağı. 

Bununla birlikte, Dokuzuncu Kalkınma Planının -ki 2007-2013 yıllarını 

kapsamaktadır- bitmesine yaklaşık bir yıllık bir süre kalmasına rağmen henüz bu eylemlerden 

hiçbiri tamamlanamamıştır. 

Elektrik enerjisi üretiminde dışa bağımlılık devam etmektedir. Elektrik enerjisi 

üretiminin birincil kaynaklara göre dağılımına bakıldığında, doğal gazın ağrılıklı rolünü 

koruduğu görülmektedir. Nitekim 2006 yılında yüzde 46 olan elektrik enerjisi üretimindeki 

doğal gazın payı 2011 yılında yüzde 45 olarak gerçekleşmiştir. Yani hemen hemen aynı 

kalmıştır, gerileme olmamıştır. Mevcut düzenlemeler ve EPDK'ya yapılan üretim lisansı 

başvuruları göz önünde bulundurulduğunda, Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği 

Strateji Belgesi'nde öngörülen doğal gazın elektrik üretimindeki payının 2023 yılına kadar 

yüzde 30'a düşürülmesi hedefine ulaşılması mümkün gözükmemektedir.  

Ekonomideki iniş ve çıkışlar enerji sektörünü ve tüketicilerin davranışlarını da 

doğrudan etkilemektedir. Kişi başına elektrik tüketimi Türkiye'de 2011 yılı için 3.114 kilovat 

saat olarak gerçekleşmiş olup bu oran AB-27 ülkeleri için 2010 yılı verilerine göre 5.655 

kilovat saattir. Bu çerçevede, Türkiye'de kişi başına elektrik enerjisi tüketiminde bir artış 

trendi olduğu gözlense de hâlâ gelişmiş ülkelerin altında bulunulmaktadır.  

Türkiye, birincil enerji yoğunluğu açısından gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında “enerji 

yoğun" ekonomilerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, ülkemizin mevcut 

enerji yoğunluğunu düşürmek için önemli bir potansiyele sahip olduğu ilgili tüm taraflarca 

kabul edilen bir husustur. Bununla birlikte, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile başlayan 

süreç ve yürütülen çalışmalara rağmen, gelişmiş ülkelere kıyasla enerji yoğunluğunda kayda 

değer bir artış kaydedilemediği gibi bir düşme trendine de girilememiştir.  

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda birincil enerji talebinin yıllık ortalama yüzde 6,2 

oranında artacağı öngörülmesine rağmen, ilk dört yılda ancak yıllık ortalama yüzde 2,4 

oranında artış kaydedilmiştir. Aynı dönemde elektrik enerjisine olan talebin yıllık ortalama 

yüzde 8,1 oranında artacağı öngörüsüne rağmen, artış yüzde 4,9 oranında kalmıştır. 2008 

yılında başlayan ve etkileri hâlen sürmekte olan finansal krize bağlı olarak 2008 ve 2009 
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yıllarında birincil enerji arzında daralma yaşanmıştır. Bu bağlamda, Dokuzuncu Plan 

döneminin sonunda birincil enerji talebinin 147,4 milyon ton petrol eşdeğere ve elektrik 

enerjisi talebinin 295,5 teravatsaat düzeyine çıkacağı, tahminlerinin tutturulamayacağı da 

kesinleşmiştir.  

Elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirme süreci henüz tamamlanamamıştır. Bu 

çerçevede elde kalan bölgelerin satılabilmesi için bazı kararlar alınmaktadır. EPDK tarafından 

alınan bir kararla, her bir tarife uygulama dönemi için 2006 ve 2010 yıllarında yüzde 2,33 

olarak belirlenen brüt kâr marjı, tarife döneminin sonuna gelinmeden yüzde 3,49 düzeyine 

çıkarılmıştır. Benzer şekilde, özelleştirme ihalesi yapılmamış olan dağıtım bölgeleri için 

Özelleştirme İdaresi tarafından başvurulması halinde tarife yönteminin değiştirilebileceğine 

ilişkin yeni bir karar alınmıştır. Bu tür kararlar, dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesini 

kolaylaştırabilecek olmakla birlikte vatandaşların daha yüksek elektrik faturası ödemesini de 

beraberinde getirecektir.  

BOTAŞ:  Al ya da Öde Kâbusu 

2005 yılında yapılan kanuni düzenlemeyle, BOTAŞ'ın doğalgaz ithalatı yapması 

kısıtlanmış, piyasa payı %20ye düşünceye kadar yeni alım sözleşmesi yapması engellenmiş 

hatta elindeki sözleşmeleri devretmesi kararlaştırılmıştır. Bu yanlış düzenleme 2011 yılında 

batıdan gelen 6 milyar m3 lük Rus doğalgazının fesh edilmesine neden olmuştur. İktidarın 

Rusya'dan gelen bu gazı yandaş bir şirkete devretme isteği şimdilik gerçekleşmemiş, 20 

Temmuz 2011 tarihli GAZPROM'un cevabi yazısında 'kontrat devirlerinin kabul 

edilmeyeceği' Türkiye'ye bildirilmiştir. Buradan anlaşıldığı üzere Rusya Federasyonu özel 

sektörü muhatap almamakta, doğalgaz bağlantılarında devlet garantisi istemektedir. Cezayir 

ile 4.4 milyar m3 lük LNG antlaşması da 2014 yılında sona erecektir. Eğer BOTAŞ'ın elini 

kolunu bağlayan bu yasa düzeltilmezse bundan sonra tarihi gelen antlaşmalar 

yenilenmeyecek, ülkenin arz güvenliği tehdit altına girecektir. 

Türkiye 2007 yılından beri alınmayan gaza rağmen milyarlarca dolar para 

ödemektedir. Yaptığımız antlaşmalara göre sözleşmedeki gazın %85’ini almakla yükümlüyüz. 

Bu oranda gazı alamazsak parasını nakit olarak ödeme zorunluluğumuz bulunmaktadır. Ancak 

bu gaz 5 yıl sonra o günkü dolar kurundan %25 ceza ödenerek alınabilmektedir. Bu fatura 

önce vatandaşa sonra devlet bütçesine yıkılmaktadır.  
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Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) boru hatlarıyla ithal edilen doğalgaza oranla 2.5 kat 

daha fazla ödenerek alınmaktadır. Doğalgaz akışında sıkıntı yaşandığında, bunu gidermek için 

Cezayir ve Nijerya'dan gemilerle LNG getirtilmektedir. Ancak hükümetin LNG piyasasını 

gerekli şekilde düzenleyememiş olması her yıl artan zararlara neden olmakta, kontrolsüz giren 

LNG, BOTAŞ'ın pazar payını düşürmekte ve BOTAŞ'ı 'AL ya da ÖDE' şartına sokmaktadır. 

Bunun anlamı şudur: ' Hem fazla para ver LNG al hem de kullanamadığın doğalgazın parasını 

cezasıyla öde'. Tüm uyarılarımıza rağmen LNG ithalat oranı bir yılda dört kat artmıştır. Bu 

bedeli sanayicimiz, esnafımız, vatandaşımız ödemiyor mu?  

İran ve Rusya'ya 2010 yılı 'AL ya da ÖDE' bilançosu 2.1 milyar TL. 2011 yılında ise 

Azerbaycan ve Rusya'ya 1.1 milyar TL dir. Toplam ödeme 3.9 milyar TL olmuştur. Ekonomi 

daraldı, gaz tüketimimiz azaldı bahanelerini bırakıp görevinizi yapmanız gerekmiyor mu? 

Antlaşmaların gözden geçirilmesi ve LNG piyasasının düzenleme ve denetim altına alınması 

gerekmektedir. Ortaya çıkan manzara doğalgaz piyasasının ‘rekabetçi olmaktan çok fırsatçı 

piyasaya’ dönüştüğüdür. 

Doğalgaz Antlaşmalarını Yüzde 100 Artışla Yeniliyoruz 

Hatırlanacağı üzere, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler 'in 2003 

yılında Rusya ile yapmış olduğu formül yenilemesinin Türkiye'nin lehine olduğu söylenmişti. 

Ancak bugüne kadar oluşan zarar 3 milyar doları geçmiştir. Görevdeki Enerji Bakanımız 

Taner Yıldız da Azerbaycan'la yapılan doğalgaz alım antlaşmasının Türkiye lehine yeniden 

düzenlendiğini müjdelemişti.  Ancak 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren 120$ olan antlaşma o 

bugüne kadar ortalama 250$ olarak uygulanmıştır.  

Bor Madeninde Yolsuzluk, Usulsüzlük, Programsızlık 

Dünyadaki bor rezervlerinin %72’si ülkemizde bulunmasına rağmen, dünya bor 

piyasasındaki payımız %36 olarak gerçekleşmiştir. Bu tablo bor rezervlerimizin planlı 

üretilmediğini ve pazarlama konusunda başarılı olmadığımızı göstermektedir. AB ülkeleri 

tarafından bor ürünleri toksik maddeler listesine alınarak, Türkiye’deki bor sahaları hedef 

alınmış ancak hükümetimiz yapılan bu pazar saldırısına karşı önemli bir laboratuar araştırması 
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yaparak karşılık verme becerisini gösterememiştir. Tüm engellemelere rağmen bor dünyanın 

en önemli hammaddelerinden biri olmaya devam etmektedir. Bor madeni satışlarımız bor 

kimyasalları olarak yapılmakla birlikte, henüz bor kimyasallarını uç ürüne dönüştürecek bir 

gelişme yaşanmamıştır. Bu amaçla kurulan Ulusal Bor Enstitüsü’nde kadrolaşma ve 

kayırmacılık nedeniyle beklenen performans görülememiştir. 

Bor madenleri ülkemiz açısından oldukça önemli ve stratejik bir konudur. Bor, 

teknolojinin en ileri alanlarını içeren ulaşım ve iletişim alanında kullanılmaktadır. Uzay 

teknolojilerinin ve yalıtımın en önemli maddesidir. Bor madeni, başta cam, seramik, elektrik-

elektronik, bilgisayar, uzay teknolojileri, havacılık, nükleer, inşaat, enerji, tekstil, ilaç, 

kozmetik, kimya, tarım, kâğıt, kauçuk olmak üzere pek çok sektörde kullanılmaktadır. 

Ülkemiz açısından boru önemli kılan nedenler, bu kadar yaygın kullanım alanı olması ile 

sınırlı değildir. Bor rezervinin tamamının işletim hattı kamu adına ETİ-Maden’e verilmiştir. 

Üstelik ülkemizin sahip olduğu %72’lik oran hem çok zengin, hem de yüzeye yakınlığı 

itibariyle çıkarılması dünyadaki rakiplerine göre daha az masraflı rezervlerden oluşmaktadır. 

Türkiye, dünya bor pazarını kontrol edebilecek dolayısıyla yukarıda saydığımız sektörlerde 

söz sahibi olabilecek bir tekel olma potansiyeline sahiptir.  

Dünyada, ETİ-Maden’e rakip durumda olan iki büyük firma vardır. Bu rakiplerimizin 

sahip oldukları yerli rezervleri hızla tükenmektedir. Rezervleri eridikçe kalan bor giderek 

daha derinden çıkarılmakta dolayısıyla maliyetler artmaktadır. Bazı bölgelerde ciddi statik 

problemler ve iş kazaları yaşamışlardır.  

Rakiplerimizin dış rezervleri ise ya oldukça yüksek yerlerde dolayısıyla yüksek 

işletme maliyetli yahut daha da pahalı olan kapalı madencilik yöntemi ile çıkarılmaktadır. 

Tablo bu iken, bu rakiplerimizin bizim kolay ulaşılır, yüksek verimli ve karlı madenlerimize 

göz dikmelerinden daha doğal bir şey olamaz. Geçmişte defalarca bor madenlerimiz 

özelleştirilmeye çalışılmıştır. Kamu sektörünün verimsizliği, hantallığı gibi türlü geçersiz 

argümanlar özelleştirme taraftarları tarafından dillendirilmiştir. Ancak, sadece rakamlara 

bakıldığında bile bor madenlerimizin kamulaştırılması ile karlılık oranının ciddi bir şekilde 

arttığını görüyoruz. Bor madenlerinin kamulaştırılması ile birlikte dünya pazarındaki payı 
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%11’lerden %49’lara çıkmıştır. Toplam ihracat geliri ise 83 milyon dolardan 831 milyon 

dolara yükselmiştir. Toplam bilinen bor rezervi ise neredeyse 5 kat artmıştır. Kamulaştırma 

öncesiyle kıyas ortadadır. Üstelik ETİ-Maden’in bor performansına bakıldığında bir kamu 

işletmesi olarak, özel şirket ve dev maden şirketleri olan rakiplerine oranla çok daha verimli 

bir grafik çizerek sektörde lider duruma geldiği ortadadır. 

Getirilen yasa ile şu anda işletilmesi kamuya ait olan stratejik madenimizin 
özelleştirilmesinin, dolayısıyla yerli ya da yabancı sermayeye açılmasının kesinlikle 
durdurulması gerekmektedir. Ülkemizin bor madenciliği sektöründeki rakiplerinin rezerv 
miktarı ve verimliliği anlamında ciddi düşüşe geçtiği bir dönemde böyle bir yasaya ihtiyaç 
duyulması düşündürücüdür. Bu yasaya gerekçe gösterilen “bor işletmesinin 
verimlileştirilmesi” gibi nedenler gerçek dışıdır. Yasada geçtiği şekliyle “Hizmet Alımı” 
olarak adlandırılan şey bir özelleştirme yöntemidir. Bor madenlerimizde yabancı şirketlerin 
inisiyatif kazanması demek, stratejik öneme sahip bir madenimizin geleceğini başkalarına 
devretmek, dolayısıyla ülkemizin geleceğini karartmak anlamına gelebilir. Dünya bor 
madenciliğinde rakipler her geçen gün inisiyatif kaybederken ve ülkemiz bor madenciliği her 
geçen gün güçlenirken bir anda gündeme getirilen bu kanun tasarısı bizler açısından 
düşündürücü olmuştur. Bor madenlerimizin kimi alanlarının fiilen özel sektör tarafından 
işletilmesinin önünü açacak ve kamu kuruluşumuz ETİ-Maden’i zayıflatacak bu kanun, 
ülkenin ihtiyacı olan bir kanun değildir.  

Eti Maden Özelleştirme Yolunda 

Eti Maden Kırka işletmesinde özel sektöre ait bir işletme kurdurularak, susuz boraks 
üretimine başlanmıştır. Bor tuzlarının üretimi ve aranması 2840 sayılı Kanuna göre yapılır. 
Bu yasaya göre, devlet kurumlarının içinde ve dışında herhangi bir işletmeye bor üretimi izni 
verilemez. Kırka’daki özel sektöre yaptırılan üretim dolaylı bir özelleştirmedir.  

HES Santralleri ve Çevre Tahribatı 

Son yıllarda akaryakıt fiyatlarının yüksek olması ülkeler arasındaki karbon ticaretinin 
artması nükleer kazaların ciddi toplumsal riskler yaratması bütün gelişmiş ülkeleri 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Ülkemiz yenilenebilir enerji konusunda pek 
fazla yol kat edememiştir. 20.000 megavat (mw)  rüzgâr enerjisi hedefleyen hükümet bugüne 
kadar ancak 1250 mw rüzgâr enerjisini devreye sokabildi. Almanya, İspanya gibi ülkeler 
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elektrik enerjisinin önemli bir kısmını güneş enerjisinden elde ederken Türkiye’de henüz 
devreye alınmış bir tek güneş enerjisi santrali bulunmamaktadır. Yüksek rüzgâr ve güneş 
potansiyeline sahip ülkemiz açısından bu tablo ciddi kaynak israfıdır.  

Hükümet tarafından ağırlık verilen en önemli yenilenebilir enerji kaynağı hidroelektrik 

santralleridir(HES). Yüzlerce HES ruhsatı yeterli incelemeler yapılmaksızın verilmiştir. 

Uygulamalar ciddi muhalefetle karşılaşmıştır. Büyük çevre tahribatı yaşanmıştır. HES’ lerin 

kurulduğu bölgelerde yüz binlerce ağaç kesilmiş, köylünün tarlası susuz kalmış, derelere 

elektrik üretimi dışında kalan bölgedeki doğal yaşamı koruyacak kadar su (can suyu) 

bırakılmadığından dere kenarlarındaki bitki örtüsü kurumuş, flora zarar görmüş ve derelerde 

yaşayan canlıların soyu tükenmeye yüz tutmuştur.  

Çoğu yerde çok düşük elektrik üretimi için doğa tahrip olmuş ve o bölgede yaşayan 

insanlarımızın bedensel ve ruhsal sağlığı bozulmuştur. Yapılmak istenen bazı santrallerin 

mevcut su potansiyeli ile çalışabilmesi ve kendi kendini sübvanse edebilmesi mümkün 

görünmemektedir. Bu durumda hedeflenen santrallerin bir kısmı proje halinde kalacak, bir 

kısmının inşaatı yarım bırakılacak, üretime geçenlerin bazıları da zorunlu olarak üretimi 

durdurarak bölgeyi terk edecek ve dolayısıyla acilen müdahale edilmezse Türkiye bir HES 

çöplüğü haline gelme riskiyle karşı karşıyadır. 

Türkiye Kömür İşletmelerinde Neler Oluyor 

TKİ tarafından yürütülen kömür üretimi son yıllarda artış göstermesine rağmen ciddi 

sorunları da içinde büyütmektedir. İhmal, usulsüzlük ve çağdaş olmayan üretim teknikleri 

kurumun en büyük sorunlarında biri haline gelmiştir.  

Daha önce en fazla 100 metreden çıkarılan kömür için bazı işletmelerde 300-500 

metrelere kadar inilmiştir. Alınan iş güvenliği tedbirlerinin 100 metre derinlik için alınan 

önlemlerle aynı düzeyde olması kömür üretiminde meydana gelen kazaların başlıca nedeni 

olmuştur. 

Hazineden Bankalara Faiz İhmali 

Sosyal yardımlaşma kapsamında fakir ailelere yapılan kömür yardımı kapsamında TKİ 

tarafından sağlanan kömüre istinaden TKİ’nin Hazineden alacağı 793 milyon TL olmuştur. 

Hazinenin plansızlığı sonucu aktarılmayan bu alacaktan dolayı TKİ ödeme güçlüğüne düşmüş 
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bankalardan 791 milyon kredi kullanmış ve 26 milyon TL faiz ödemek zorunda kalmıştır. 

Hatalı yönetimin bedeli ve maliyeti yine vatandaşın sırtına yüklenmiştir. 

TPAO İçin Duraklama, Hükümet İçin Gerileme Devri 

Yıllardır yurtdışı bağlantılarında ve yaptığı ortalıklarda ciddi gelirler elde eden TPAO 
son yıllarda önemli bir uluslararası antlaşmaya imza koyamamıştır. Özellikle 2010 yılında 
TPAO’yu ilgilendiren hiçbir antlaşma yapılamamıştır. Birçok ülkedeki sondaj 
çalışmalarımızdan sonuç alınamamış ve TPAO bu ülkelerdeki arama çalışmalarından 
çekilmiştir. Bizim için en önemli uluslararası alan olan Irak'ta Irak Petrol Bakanlığı tarafından 
yapılan ilk ihalede herhangi bir Konsorsiyumla ortaklık yapamamış dolayısıyla ihaleye teklif 
verememiştir. İkinci ihalede TPAO'ya sadece büyük sahalar dışındaki sahalarda operatörlük 
yapma hakkı verilmiştir. 

Irak’ta Hayal Kırıklığı 

Irak’ta 3 milyar varillik Badra sahasında TPAO'nun hissesi sadece %7.5’ tir. Üstelik 
bu sahadan sadece günlük 15 bin varil petrol alınmaktadır. Missan petrol sahasında ise 2 
milyar varil petrol rezervi vardır. Burada Çin ve Irak şirketleri ile ortaklık kuran TPAO sadece 
%11,5 hisseye sahiptir. Ortaklık kurabildiğimiz tek önemli saha Mansurya (%50) ve Siba 
(%40)’dır. Bu bölgeler petrol taşıma açısından problemli olduğu gibi ayrıca Irak'taki en düşük 
rezervli petrol sahalarıdır. Türkiye burada da olması gereken yerden çok uzak noktalardadır.  

Petrol Sahalarımız Can Çekişiyor 

Yurtiçine bakıldığında petrol ve doğalgaz üretimi, ihtiyacımızın yaklaşık %13’ünü 
karşılamaktadır. Yurtiçi sahalarından elde ettiğimiz petrolün büyük bir bölümü düşük 
gravitelidir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde var olan petrol üretim 
sahalarının eski olması, ekonomik ömürlerini tamamlamak üzere olmaları nedeniyle ikincil 
üretim yöntemleriyle petrol üretilmektedir. Bu durum maliyetlerin yükselmesine neden 
olmaktadır. “TPAO aramaları geliştirip yeni saha keşfi yapmadığı sürece” düşük verim 
yüksek maliyetle çalışmaya devam edilecektir. 

Petrol Arama Fiyaskosu 

Son yıllarda aramaları arttırmak amacıyla alınan sondaj malzemelerinin fiyatı iki kat 
artmıştır. TPAO arama faaliyetlerini iki ekiple yürütürken 2010 yılında üçüncü bir ekip 
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kurulmuş, ancak arama maliyetlerini yükselten bu çabaya rağmen arama sahası bir önceki yıla 
oranla daha düşük olmuştur. TPAO uzun süredir yaptığı arama faaliyetlerinde potansiyeli 
yüksek yeni bir saha keşfi yapamamıştır. Üretimle ilgili gerçek ise son 3 yıldır petrol 
üretiminde bir artışın olmadığıdır.   

Gelişmiş Ülkelerin Tersine Nükleer Santralda Israr 

Bilindiği gibi, Japonya da yaşanan deprem felaketinin ardından fukuşima Nükleer Güç 

Santralinde ardı ardına patlamalar olmuş, reaktörlerde çekirdek erimesi riski en üst düzeye 

çıkmıştır ve ikinci bir Çernobil faciasına ramak kalmıştır. Şu anki durumda dahi çevreye 

yüksek oranda radyasyon sızmış ve yüzlerce kişi büyük oranda radyasyona maruz kalmıştır. 

Japonya dünyada nükleer enerji gücüne sahip 3. büyük ülkedir. Ayrıca Japonya bir deprem 

ülkesi olduğu için, bugüne kadar  “Nükleer Santrallerin Güvenliği” denildiğinde hep örnek 

gösterilen ülke olmuştur. Ancak yaşanan son doğal afet; yani deprem ve ardından oluşan 

tsunami tüm düşünce sınırlarını aşmıştır. Nükleer güvenlik uzmanlarının dahi 

hesaplayamayacağı sonuçlar doğurmuştur. Oluşan zincirleme reaksiyonlar sonucunda dünya 

belki de en büyük nükleer felaketin eşiğine gelmiştir. Daha olayın ilk günlerinde, 

Fukuşima’daki trajedinin boyutları bu noktaya ulaşmamışken, İsviçre hükümeti eski nükleer 

santrallerini yenileme projelerini askıya aldıklarını açıklamıştır.  

Yine çok kısa bir süre içerisinde Almanya’da nükleer santraller konusunda iki önemli 

karar alınmıştır. Alman hükümeti önce Almanya’daki nükleer santralleri kullanma sürelerini 

uzatmaya yönelik kararlarını askıya aldıklarını açıklamıştır. Almanya bundan çok kısa bir 

süre sonra da halen işler durumdaki 17 nükleer santralden 7’sini kapatma kararı almıştır.  

Nükleer santral sahibi Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa da nükleer güvenlik 

konusu çok ciddi bir şekilde tartışılmaktadır. Nükleer enerji kullanan ülkeler endişe içinde 

gelişmeleri izlemektedir. 

Tüm bu gelişmelere karşın, ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığı gerekçe gösterilerek 

gündeme getirilen Nükleer Enerji meselesi hükümet tarafından net bir şekilde 

savunulmaktadır. Ancak, dünyada gelişmiş ülkelerin birçoğunun yeni nükleer santraller 

yapmadıklarını ve enerji üretimlerini yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürmek için ciddi 

çaba sarf ettiklerini biliyoruz. Üstelik ülkemizin deprem kuşağında bulunan ve geçmişte 

depremle ilgili acı tecrübeleri olan bir ülke olduğu iyi bilinmektedir.  
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Doğalgaz Ve Elektrik Zamları 

Mali disiplin gerekçe gösterilerek yapılan doğalgaz ve elektrik zamları, hükümetin 

uzunca bir süredir, uyguladığı dolaylı vergiler ile ekonominin yükünü halka fatura etmenin bir 

diğer yoludur. Doğalgaz fiyatları dünyada reel olarak hemen hemen hiç yükselmemişken 

2012’de peş peşe yapılan zamlarla doğalgaz fiyatı %50’ler düzeyinde artmıştır. Bu açık ve net 

bir şekilde zaten geçim derdinde olan emekçi kesimlerin yaşam koşullarını ağırlaştırmaktadır. 

3. EĞİTİM 

Eğitim sistemi AKP Hükümetlerince en fazla müdahaleye maruz kalan alanlardan 

biri olmuştur. Ne yazık ki her gelen AKP Hükümetinin Bakanları farklı uygulamalarla sisteme 

müdahalelerde bulunmuşlardır. Türkiye’nin kapsamlı, köklü ve uzun vadeli bir eğitim 

stratejisi bulunmamaktadır. Eğitim alanında atılan adımlar uzun vadeli planlar ve programlar 

yerine, kısa vadeli, yöneten kişiye endeksli, konjonktürel ve hatta siyasi düşüncenin ürünü 

olmaktadır. Buna verilecek en somut örnek AKP Hükümetinin bir bakanının getirdiği sınav 

sistemini, diğer bir bakanın değiştirmesidir. Ayrıca 4+4+4 eğitim yasası ile yapılan 

değişikliklerden, devletin resmi dökümanları olan 9. Kalkınma Planında, Orta Vadeli 

Programlarda, 2012 Yılı Programında, 2013 Yılı Bütçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

Stratejik Planında bahsedilmediği halde, konu bir anda TBMM’ye geldi ve muhalefet 

partilerinin, konuyla ilgili meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının tüm itirazlarına ve 

karşı çıkmalara rağmen hızla yasalaştı. Programda sekiz yıllık temel eğitime övgüler düzen 

AKP Hükümetinin ne kadar plansız, programsız ve hesapsız davrandığı, 4+4+4 yasasını 

Meclise getiriş şeklinden bellidir.  

 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumlarımızın bütçelerine baktığımızda 

ise 2013 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 47,5 milyar TL; Yükseköğretim 

Kurumları bütçesinin ise 9,5 milyar TL olmak üzere toplamda 57 milyar ödeneği vardır. Bu 

tutar öngörülen 2013 yılı milli gelirinin yaklaşık %3,7’sine karşılık gelmektedir. Üstelik Milli 

Eğitim Bakanlığı bütçesinin yaklaşık %70’i personel giderlerine yöneliktir. 

Türkiye’de öğretmen maaşları satın alma gücü bakımından OECD ortalamasının 

altındadır. Öğretmen maaşlarının da konu edinildiği raporda, Türkiye’de öğretmen maaşları 
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10 yılda ikiye katlanmasına karşın deneyimli bir lise öğretmeninin Türkiye’de satın alma gücü 

paritesi OECD ortalamasının altında kalmaktadır.  

OECD ülkeleri arasında Türkiye, bölgeler arası uçurumda hala son sıralardadır. Okul 

öncesi eğitim AB ortalaması %92,4 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 46,4’tür. Okullaşma 

oranının en düşük olduğu il %20,9 ile Hakkâri olup, bu ilimizde kızların ilköğretimden mezun 

olma oranı %47,5’dir. Bu oran Şanlı Urfa’da %39,8’dir. Türkiye genelinde yüzde 84,7 olan 

ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranı, Van’da %54,7’dir. 

OECD ülkelerinde ortalama en az 13 yıl eğitim verilirken; Çin, Endonezya, Suudi 

Arabistan ve Türkiye'de nüfusun yüzde 90'ı, ortaokul terk durumundadır. Meksika ve Türkiye 

15 ile 29 yaş arası kadınların eğitimde en az süre geçirdikleri iki ülkedir.  

Eğitim konusunda Hükümetin başarısızlığını 2009 PISA sonuçlarında 

görebilmekteyiz. Katılan 65 ülke arasından Okuma Becerileri Alanında 39’uncu, Fen Okur 

Yazarlığı Alanında 42’inci ve Matematik Alanında da 41’inci olmamız bizler açısından 

sürpriz olarak karşılanmamalıdır.  

2009 PISA verilerine göre Çin, Finlandiya, Kore, Singapur’un gerisinde kalmamız, bu 

ülkelerin gelişmişlik düzeyinin kaynağını bizlere göstermektedir.  

4+4+4 Yasası 
 
 4+4+4 kanunu, Türk Eğitim Sistemi’ni başından sonuna değiştirecek nitelikte bir 

kanundur. Kanun hazırlanırken bilim insanlarına, eğitimcilere ve sivil toplum kuruluşlarına 

yeteri kadar danışılmamıştır. Örneğin okul öncesi eğitimde pedagojik yönden bilim insanları 

beş buçuk yaşındaki çocukların okula başlamasının sakıncalarını net bir şekilde ifade 

etmişlerdir ama bu gerçek AKP Hükümeti tarafından görmezlikten gelinmiştir. 

Kanunun çıkarılma sürecinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesi hiçe 

sayılmıştır. Komisyonda oylama sırasında başkanın salonu görme şansı dahi yokken 

varsayımla yapılan oylama ile kanun geçirilmiştir. Bu durumu İmam-Hatip okullarının orta 

kısımlarını yeniden açma çabası olarak açıklamak da mümkün değildir. Kanun bunun çok 

ötesinde düzenlemeler getirmiştir. 4+4+4, ülkemizin eğitimde özellikle nitelik problemine 

odaklanması gerekirken, nicelik problemini tekrar ön plana çıkarmıştır. Sınıf mevcutlarını 

40’lardan 30’lara düşürmeyi planlarken, birdenbire sınıf mevcutlarının 50’lere çıktığına 

şahitlik ediyoruz. Çok uzun yıllar önce terk ettiğimiz ikili eğitim sistemi tekrar bu ülkenin 
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gündemine geldi. 4+4+4 kanunu ile ülkemizde çocuk emeği sömürüsü resmi hale gelmiştir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı dahi bu konuda genelge yayınlayarak kaygılarını belirtmek 

durumunda kalmıştır.  

 
Üniversiteleşme 

Türkiye'de son on yılda seksenin üzerinde yeni üniversite açılmıştır. Elbette ki, 
üniversite sayımızın artması bizleri mutlu edecektir. Ancak maalesef üniversiteleşmeye 
yönelik ülkemizdeki bu gelişim sadece niceliksel kalmakta, açılan üniversitelerin pek çoğu 
tabela üniversitesi olmaktan öteye gidememektedir. Nitekim YÖK verilerine göre 170 
üniversitenin, acil olarak 30 bin akademisyene ihtiyacı bulunmaktadır. En çok eksiklik ise tıp, 
hukuk ve sosyal bilimler alanlarında olup, yeni üniversite açmak için öğretim üyesi yetiştirme 
sistemi, ihtiyacı karşılamaktan uzaktır.  Yine, vakıf üniversitelerinin kurulması için objektif 
kriter ve standart bulunmamaktadır. Son dönemde pek çok vakıf üniversitesinin kurulmasında 
bunun etkisi büyüktür.   

Altyapıdan yoksun, yalnızca sayı artırmaya yönelik olarak açılan üniversitelerin 
tabelada kalması tehlikeli sonuçlara yol açacaktır. Zira sadece adı üniversite olan ve yetersiz 
imkanlar nedeniyle tabeladan öteye gidemeyen bu kurumlara aktarılan kaynakların heba 
olması yanında, bu üniversitelere güvenerek eğitimini buralarda sürdürme kararı alan 
öğrencilerimizin yetersiz donanım nedeniyle gelecekleri risk altına girecektir. 
 

Atanamayan Öğretmenler 
 

Öğretmen açığı ve atanamayan öğretmenler maalesef kanayan bir yara olarak 
ülkemizin önemli bir sorunu olmaya devam etmektedir. Bugün ülkemizde yaklaşık 270 bin 
öğretmen atama beklemektedir. Bakanlığın ihtiyacı ise yaklaşık 130 bindir. Bu alanda AB ve 
OECD ülkelerindeki seviyeye ulaşılarak öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 16’ya 
indirebilmesi için 220 bin öğretmenin daha istihdam edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde ilk 
ve ortaöğretimde öğretmen başına 22 öğrenci düşerken Macaristan'da 11, Yunanistan'da 11, 
Slovakya'da 19, Portekiz'de 11 öğrenci düşmektedir. 
 

Geçtiğimiz Temmuz ayında çıkarılan ve 30 bin öğretmen kadrosu ihdas eden 6353 
sayılı Kanunun görüşmelerinde de bu sayının yeterli olmadığını, ihtiyaç duyulan kadronun 



 
 
 

 
 
 
 
 

–  358 –

             Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 361) 

tamamının tahsis edilmesi gerektiğini belirtmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin 
en önemli alanı olarak gördüğümüz eğitim alanındaki bu sorunun çözümü, hem eğitim 
bekleyen çocuklarımıza ışık olacak, hem de atama bekleyen öğretmenlerimizin mağduriyetini 
ortadan kaldıracaktır. 
 

Öğretmen atamasındaki bu sıkıntı, öğretmen istihdamında da karışıklık yaratmaktadır. 

Yeteri düzeyde kadrolu öğretmen alınmayarak sözleşmeli, ücretli öğretmen almak suretiyle 

öğretmen açığı doldurulmaya çalışılmakta, öğretmen adayları sözleşmeli, ücretli çalışma 

koşullarına mahkum edilmektedir. 

 

Beyin Göçü 
 

Son yıllarda Türkiye'den yurt dışına ciddi anlamda bir beyin göçü olduğunu 

görmekteyiz. YÖK burslarıyla, Millî Eğitim Bakanlığı burslarıyla, kamu görevlisi olup kamu 

imkânlarıyla ya da kendi imkânlarıyla giden öğrencilerimizin birçoğunun geri dönmediğine 

tanık olmaktayız. Yabancı ülkelerin şartlarının daha iyi olması ya da bir takım nedenlerden 

dolayı geri dönmeyen öğrencilerimizi kazanmak için bir takım tedbirler ya da özendirici 

politikalar uygulamak gerektiğini düşünüyoruz. Yani tersine beyin göçünü yaratmamız 

gerekiyor. Bugün gelişmiş ülkelere bakıldığında yarattıkları ekonomik mucizenin altında; 

hem kendi ülkelerinin insan kaynaklarını çok iyi biçimde kullanmaları, hem de başka 

ülkelerden eğitime gelmiş insanları ülkelerinde tutarak onları da ekonomileri, sosyal yapıları, 

kültürel yapıları için olumlu bir şekilde kullanmaları yatmaktadır. Bugün Amerika Birleşik 

Devletleri’nde, Çin’de, Hindistan’da bu olgu çok belirgindir. Ayrıca bu ülkeler başka ülkelere 

okumaya giden insanları tekrar ülkelerine geri döndürmek için çok ciddi ve özendirici 

politikalar uygulamaktadırlar. 

 

Fatih Projesi 
 
Fatih Projesi başta eğitim projesi olarak tasarlanmış, okulları teknolojik olarak 

geliştirmeye yönelik bir proje olarak düşünülmüştü. Fakat şu anda geldiğimiz noktada 

projenin bir donanım projesine dönüştüğünü üzülerek görmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığını 

ilgilendiren bu konunun, eğitim dışında TUBİTAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

etkisine girdiğini görmekteyiz. Şu anda ki haliyle bu bir rant ve teknoloji pazarlama projesi 
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haline dönüştürülmüştür ve bunun en somut örneği ise bu projenin Kamu İhale Kanunu 

kapsamı dışına çıkarılmasıdır. Bu proje eğitimden ve pedagojik boyuttan daha çok ticari bir 

boyut almış görünmektedir. Pilot uygulama tarzında tablet ve akıllı tahta ihalesi yapılmasına 

rağmen henüz uygulamaya geçilmemiştir. Ortada büyük bir belirsizlik bulunmakla birlikte, 

okullar ve öğretmenler buna hazır değillerdir. Bu durum televizyon yayını olmayan yerde 

televizyonunuzun olması veya telefon çekmeyen yerde telefon sahibi olmanızla eşdeğerdir. 

Fatih Projesi ihalesi yapılmadan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Türk 

Telekom’dan birinin atanması ve Fatih Projesi internet alt yapı ihalesinden 3 paketten ikisini 

Türk Telekom’un alması da düşündürücü diğer bir noktadır. 

4. SAĞLIK  

Sağlık Bakanlığı 2013 yılı Bütçe sunumunda verilen bilgilerin birçoğu 2012 Bütçesi 

sunumunda da aynen bulunan ve ağırlıklı olarak 10 yılın rakam ve reklamları şeklindedir. 

Halkın doğrudan ve ekmek, su, elektrik, gaz, telefon, internet, petrol ürünleri ve benzeri 

dolaylı yollarla ödediği vergilerle oluşan bütçenin nasıl akılcı kullanılacağı değil, hükümete 

dışarıdan dayatılan bir projenin nasıl uygulandığı anlatılmaktadır. Sağlık Bakanı Bütçe 

Sunumunda, Türkçe adı ile  ‘‘Sağlık Reformunun Doğru Yapılması: Performans ve 

Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz’’ isimli Dünya Bankası finansmanlı kitabın 

(yazarları Marc J. Robert, William Hsiao, Peter Berman, Michael R. Reich), AKP sağlık 

politikalarına nasıl yön verdiği anlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın sunumunda referans olarak 

kullanılan bu kitapta anlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Dünya Bankası destekli bir 

proje olduğu açıkça ifade edilmektedir. Dünya Bankası ve IMF bu programın uygulanması 

koşulu ile Türkiye’ye 40 milyon Avro verildiğini kendi raporlarında belirtmişlerdir.  

Sağlık Bakanlığı 2013 Yılı Bütçe Sunumu’nda dikkat çeken bir diğer husus ise 

sunumda daha önceki yıllarda ve diğer Bakanlıkların sunumunda rastlanılmayan bir ana 

sloganın mevcut olmasıdır. Sunumda yer alan “Retorikten gerçeğe!” sloganı esas olarak 

sunumun güçlü yanı gibi lanse edilse de aslında yapılan sunumun retorikten öteye 

gitmediğinin bilinci dahilindeki bir yansıtmanın ürünü olarak değerlendirilebilir.  

Sağlık Bakanlığı bütçesini değerlendirmek için Sunumda veri olarak kullanılan 
istatistikler yeterli değildir ve yıllar bazında bazı verilerde eksiklikler göze çarpmıştır. Bu 
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nedenle ciddi yorum yanlışları ortaya çıkmış ve Sağlık alanında mevcut durum analizinde 
çarpıtmalar görülmüştür. Örneğin; yapılan sunumda cepten yapılan sağlık harcamasının 
toplam sağlık harcaması içindeki oranına ilişkin rakamlar 2008 yılı yani 2007 deki 
uygulamaların sonuçlarıdır ve bundan tam 5 yıl öncesine aittir. Sağlık Bakanlığı bir taraftan 
bu rakamın 2008 yılı TUİK verilerine dayanıyor olduğunu ifade etmekte, diğer taraftan da bu 
ifadeden birkaç sayfa önce “Cepten yapılan sağlık harcaması sebebiyle ailelerin fakirleşmesi 
katastrofik (yıkıcı) sağlık harcaması olarak kabul edilmektedir. Sağlıkta Dönüşüm 
Programından sonra ülkemizde katastrofik (yıkıcı) sağlık harcaması yok denecek kadar 
azdır.” diyebilmektedir. Oysa cepten ödemeleri doğrudan artıracak onlarca tedbir son 5 yılda 
alınmıştır. Örneğin aşağıda ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2013 Bütçesi analizinde 
de bahsi geçen, ilaç ve sağlık hizmetlerine erişim için alınan yeni katılım payları ve ilave 
ücretlerin hemen hepsi son 5 yılda yeni getirilmiş uygulamalardır. Bu cepten ödemelerden 
birkaç tanesi öneki yıllara ait olsa da miktarı ya da oranı yararlanıcı aleyhine yine son 5 yılda 
artırılmıştır. TÜİK’in sağlıkla ilgili bu verileri son 5 yıldır güncellemiyor olması ve 
Bakanlığın da bütün sunumu bunun üzerine oturtmuş olması dikkatten uzak tutulmamalıdır. 
Bunun gibi, bundan 5 yıl öncesine dayanan verilerle hazırlanmış ve üzerine bu güncel 
olmayan verilerle yorum yapılmış olan Sağlık Bakanlığı 2013 Yılı Bütçe sunumunda, kişileri 
doğrudan doğruya ilgilendiren, sosyal devlet politikalarının önemli bir göstergesi niteliğinde 
olan, cepten ödemelerin bu şekilde çarpık bir değerlendirme ile ortaya konulmuş olması, 
hazırlanan bütçenin ne kadar özensiz ortaya konulduğunun bir kanıtıdır.  

Sağlık alanındaki politikaları doğru bir değerlendirebilme ile ele alabilmek için 
öncelikle şu ayrımı ortaya koymak zorunludur: Sağlık hizmet sunucusu olan Sağlık 
Bakanlığı iken, Sağlığın finansman kontrolü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
geçmiştir.  

İşte bu nedenle, Sağlık alanı, Sağlık Bakanlığı tarafından değil; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve hatta Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir hale 
gelmiştir. Ekonominin tekelinde belirlenen sağlık politikaları ile de, son 10 yılda, vatandaşlar 
için daha çok cepten ödeme ve daha sınırlı sağlık hizmeti, sağlık çalışanları için ise daha çok 
güvencesizlik anlamına gelen uygulamalara dönüşmüştür.  AKP iktidarı ile her alanda 
özelleştirme süreci son sürat devam ederken, vatandaşın en temel hakkı olan sağlık, eğitim 
gibi hizmetlerin de artık devlet eliyle yürütülmediği bir sistem başlamıştır. Anayasal hak olan 
sağlık hizmeti alanı, sektör olarak ilan edilmiştir. Zaten Sağlık Bakanlığı 2013 Bütçe 
Sunumunda da “Sektör” ve “kâr” gibi kelimeler en çok geçen kelimelerden olmuştur. 



 
 
 

 
 
 
 
 

–  361 –

             Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 361) 

Uygulamada da görülebileceği gibi, devletin sunmak zorunda olduğu sağlık hizmeti sadece 
fark ücreti veya katkı payı ödeyebilenlerin satın aldığı bir sektör haline getirilmiştir. “Sağlık 
sektörü” parası olanların en iyi şekilde tedavi olduğu ve tüccarların da para kazandığı ancak 
parası olmayanın hizmeti satın alamadığı bir alan olarak halkımıza sunulmaktadır.  

Sağlığın finansmanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geçişi ile birlikte, 
halkın gözünden sağlıkta yapılanlar kaçırılmak istenmektedir. Bu nedenle de, bütçede 
yurttaşların ödeyeceği katkı ve katılım paylarına değinilmemiş, Sosyal Güvenlik Kurumunun 
ödeme listesinden çıkardığı tedavilerden hiç söz edilmemiştir. Giderleri karşılanacak 
tedavileri belirleme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olmasına rağmen bu konudan 
hiç bahsedilmemiş olması özellikle önemlidir. Ödemesi yapılmayacak sağlık hizmetlerinin 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenebilecek olması, Anayasa ile Sağlık Bakanlığına 
yüklenmiş olan “halkın sağlığını koruma ve gerektiğinde tedavi etme” görevi Çalışma 
Bakanlığının bir birimi olan Sosyal Güvenlik Kurumunun insafına ve ekonomik kaygılara terk 
edilmiştir. Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumu bazı tedavi giderlerini karşılamayacağını ilan 
etmiş, yurttaşların tamamlayıcı sigorta yaptırabileceğini yol olarak göstermiştir. Sağlık 
Bakanlığı, “ben hizmeti sunuyorum, alabilen gelsin alamayan derdini Sosyal Güvenlik 
Kurumuna anlatsın” diyecek duruma getirilmiştir. Böylece yurttaşlar yavaş yavaş 
tamamlayıcı sigorta sistemine ısındırılmaya çalışılmaktadır. Uluslararası sigorta tekelleri de 
çeşitli ortaklıklarla girdikleri ülkemizde iştahla 75 milyon müşteriyi beklemektedir. Bazı 
tedavi giderlerini karşılamayan Sosyal Güvenlik Kurumu, katkı katılım paylarını arttırma ve 
bazı tedavi giderlerini karşılamama yetkisini alınca, Sağlık Bakanlığı sunucu, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeyici hale getirilmiştir. Ancak gerekli şartları karşılayamayan 
yoksulların kime gideceği ise bu sistemle meçhul hale gelmiştir. 

Henüz hastaneye gitmeden, Hastane Randevu Sistemi aranırken verilen telefon parası 
ile ödenmeye başlanan sağlık giderleri, 10 çeşit katkı ve katılım payları ile yurttaşları bu 
hizmeti almaktan caydırmaktadır. Gerçekten de Bakanlık katkı paylarını finansal değil de 
caydırıcı birer unsur olarak sunmaya çalışmıştır. Oysa küçük gibi görünen, ancak toplayınca 
yoksulluk içindeki milyonlarca yurttaşın bütçesinde önemli bir yer tutan, katkı - katılım 
payları,  gerçekten doktora gitmeyi engelleyecek kadar caydırıcıdır ve Bakanlık maalesef 
bundan gurur duymaktadır. Şaşırtmacalarla hastayı yönlendiren bu sistem içerisinde şu anda 
hastalar toplamda 10 farklı ücreti 3 farklı (eczane, hastane, maaş) kanaldan ödemektedir. Bu 
ücretler; 
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1. İlaç Katılım Payı (%10-20) 

2. Muayene Katılım Payı  (5-12 TL)  

3. Reçete Ücreti (3 TL) 

4. Eşdeğer ilaç Fiyat Farkı [ilaç fiyatı-(en ucuz+%10)] 

5. Kutu Başına ilave 1 TL (3 Kalemden sonra) 

6. Özel Hastane fark ücreti (Son düzenleme ile %90’a kadar) 

7. Tetkik fark ücreti 

8. Erken Muayene fark ücreti 

9. Öncelikli Tetkik Ücreti 

10. İstisnai Sağlık Hizmeti  

Ancak unutulmamalıdır ki sağlık devredilemez ve ertelenemez bir haktır. Bu 
nedenle, sağlık alanının artık kamusal bir yükümlülük olmaktan çıkartılması ve 
özelleştirilmesi dolayısıyla piyasalaştırılması bu hakkın alınıp-satılabilir bir hale 
dönüştürülmesi en başta insan haklarına aykırıdır. Sağlık ticari bir meta değil en doğal 
insan hakkıdır. Anayasamıza göre de sosyal devlet anlayışında, yurttaşların sağlık hizmetini 
ücretsiz alma hakkı vardır.  

 Sağlık alanındaki harcamaların genel görünümüne bakıldığında; sağlık harcamalarının 
GSYH içindeki payında hiçbir kalıcı iyileşme görülmemekte, Sosyal Güvenlik 
harcamalarındaki açık derinleşerek devam etmekte ve toplam sağlık harcamalarının SGK 
giderleri içindeki payı artmamaktadır. Türkiye hala kişi başına sağlık harcaması açısından 
Avrupa’da en son sırada yer almaktadır. Türkiye’de sağlık harcamalarının Gayri Safi 
Milli Hâsıla’ya oranı %6,1 iken, OECD ortalaması %9,5’tur. OECD ülkelerinin sağlık 
harcaması ortalaması 3268 dolar olarak ölçülürken ülkemizde kişi başına sağlık harcaması 
913 dolardır. Ülkemizde her 1000 kişilik nüfusa düşen doktor sayısı 1,7 iken bu rakam 
OECD ortalamasında 3,4’tür. Ülkemizde her 1000 kişilik nüfusa düşen hemşire sayısı 
2010 için 1.6 iken, OECD ortalaması 7.9’dur. Türkiye’de her 100 doktora 95 hemşire 
düşerken bu AB ülkelerinde 246’dır. Bu konuda asıl çarpıcı olan 2003’te 1,7 olan 
hemşire oranı 2010’da 1,6’ya inmiştir. Bebek ölümlerini engellemede de hala istenen 
düzey yakalanamamıştır. Ne yazık ki % 13,6 olan bebek ölüm hızı hala % 4,3 olan 
OECD ortalamasının iki katından fazladır. 
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Sağlıkta özelleştirme son sürat devam etmektedir ve şimdi de birinci basamak sağlık 

hizmetleri piyasalaştırılmak istenmektedir. Aile hekimliği özelleştirilerek birinci basamak 

sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık ocakları kapatılmış, yerine getirilen aile sağlığı 

merkezleri de kamu kurumu olmaktan çıkarılmıştır. Hekimler ve diğer çalışanlar kâr 

beklentisi içine sokulmuştur. Aile hekimleri kamu çalışanı değil sözleşmeli duruma 

getirilmiştir. Sağlık hizmetini kamu hizmeti olmaktan çıkaran bu uygulamalar koruyucu 

sağlık hizmetlerini de aksatmaya başlamıştır. Ancak unutulmamalıdır ki; bir insanı hastalıktan 

korumak, hastalandıktan sonra tedavi etmekten çok daha kolay, ucuz ve sağlıklı olan 

yöntemdir.  

İkinci basamak sağlık hizmetleri ise Dünya Bankası projesinde olduğu gibi 

performansa dayalı hale getirilmiş, sağlık hizmetlerinde “ekip” olarak çalışanlar Performansa 

ve kâr etmeye dayalı sağlık hizmeti sistemi ile birlikte “rakip” haline getirilmiştir.  Bu rekabet 

ile birlikte sağlık hizmetlerinin kalitesi bozulmuş nitelik yerine nicelik ön plana konmuştur.  

Ayrıca, karşılanamayan hizmetlerin sorumlusunun sağlık çalışanları olduğu şeklinde 

bir toplumsal algı yaratılmış ve ithal doktor, ithal hemşire uygulamasına kapı açılmıştır. Bu 

yöntemin halkın derdine derman için değil, büyük hastane tekellerinin kâr hırslarına hizmet 

için çıkarıldığı ise gizlenmiştir. 

Birincil amacı tıp eğitimi vermek olan üniversite hastaneleri, 750 binden az nüfuslu 

illerde Sağlık Bakanlığı güdümüne sokulmuştur. Üniversitelere ait tıp eğitimi, hukuksuz bir 

şekilde, Sağlık Bakanlığı denetimindeki hizmet hastanesi mantığına terk edilmiştir. Böylece 

tıp eğitiminin niteliği değil niceliği ön plana çıkartılmıştır.  

Türkiye’nin hasta yatak kapasitesi yaklaşık 120 bin civarındadır. Yapımı planlanan 
şehir hastanelerinde ise yaklaşık 44 bin yatak hedeflenmektedir. Şehir hastaneleri ile ilgili 
bütçede açık bir yatırım bedeli yoktur. Buradaki yatırımın Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) 
yöntemi ile yapılacağı açıklanmıştır. Kamu Özel Ortaklığı modeli de ithal ve sömürücü bir 
ekonomik modeldir. Uygulaması yapılan ülkelerde kamu maliyesini olumsuz etkilediği ve 
bütçe gelirlerinde tahribat yaptığı görülebilmektedir. Ülkemizde de Kamu Özel Ortaklığı 
ihalesini kazanan şirketler KDV’den muaf tutularak deneyimlerden ders alınmadığı 
gösterilmiştir. Kamu Özel Ortaklığı yönteminde anlaşma sağlanan şirketlerle 20-30 yıllık, 
işletme kira sözleşmesi yapılması öngörülmektedir. Ödenecek kiralar da döner sermaye 
siteminden karşılanacaktır. Böylece yatırımlar kamu yatırım bütçesinden kaçırılmıştır. Sağlık 
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Bakanlığı Bütçesi görüşülürken şehir hastanesi yatırımlarının yerleri ve yöntemleri, 
sözleşmelerin kaç yıl olacağı kimlerin sırtından karşılanacağı yüce Mecliste tartışılmadan 
gözden kaçırılmak istenmiş ve bu alandaki yatırımlar halka karşı sorumluluğu olmayan birkaç 
kişinin insafına terk edilmiştir. Kamu Özel Ortaklığı yöntemi ile yapılacak şehir hastaneleri 
sayısı ve yapılacak 20-30’ar yıllık sözleşmeler hesaba katılınca 40-50 milyar TL yatırım, 
Milletin Meclisinden kaçırılmış durumdadır. Yatırım bedelleri özel şirketlere yüklenip 
bütçede görülmemesi sağlanmıştır. Şirketler bunun bedelini, döner sermayeden ödenecek 
fahiş yıllık kiralarla karşılamaya çalışmaktadır. Döner sermayelerin geliri, şehir hastane 
işletme kârlarından oluşacağına göre fahiş orandaki kiralar hasta ve yakınlarının cebinden 
çıkacaktır. Ayrıca yapılan sözleşmelerle “yatacak hasta garantisi” dâhil birçok garanti 
sonunda halkın gelecekteki gelirlerini ipotek altına almaktadır. Kamu Hastane Birlikleri yolu 
ile sağlık sisteminin geleceği satılmaktadır. Bu satış gelecekte şirketler arasındaki “birleşme” 
ve “satış” gibi olağan ekonomik yöntemler uygulandığında şehir hastanelerinin sahipleri 
uluslararası yatırım fonları olabilecektir. Böylece, ikincil yatırım piyasası oluşturulmuş 
olacaktır. İçinde bulunduğumuz ekonomik modellerde beklenen son budur. “Hasta ve 
yakınlarının parası ile kurulacak şehir hastaneleri alınır satılır birer mal olacaktır”. Bu 
metot ile tüm ülkenin, sağlığının ve hastalığının sermaye olarak görüldüğü ortaya 
çıkmaktadır.  

Bir diğer önemli husus ise; farklı şekillerde özelleştirme uygulamaları, 
taşeronlaştırma, katılım payları, acilde yeşil alan uygulaması, performans siteminin getirdiği 
yük ve politik söylemler ile birlikte son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet 
olmuştur. Sağlık emekçilerinin güvencesizleştirilmeleri ve sağlık alanında Sağlık 
Bakanlığının adeta Taşeron Bakanlığı niteliğinde bir konuma yükselmiş olması bu alandaki en 
önemli sorunlardan bir diğeridir. Bütünlüğün esas olması gereken böyle bir alanda, sağlık 
hizmetlerinin taşeron eliyle gördürülmesi her şeyden önce toplum sağlığı açısından büyük 
riskler taşımaktadır. Bugün, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan toplam taşeron 
sağlık işçisi sayısı 120 bin civarındadır. Bu sayı, üniversite hastaneleri ve diğer sağlık 
birimlerindeki çalışanlarla birlikte 150 bini bulmaktadır.  Taşeronlaştırmanın önemli bir 
örneği olarak; Kamu Hastane Birlikleri gösterilebilir. Bu sistem ile sözleşmeliliğin ve 
güvencesizliğin esas, kadrolu çalışmanın istisna haline getirildiği bir sistem karşımıza 
çıkmaktadır. Birlik içindeki hastanelerin, hatta içindeki birimlerin performansı üzerinden 
işletme hakkının devredilmesi, kiralanması artık hastanelerin taşeronlaştırılması anlamına 
gelmektedir. Bu kamu özel ortaklığı modeli ile ortaya çıkan bu yeni devlet hastanelerinde 
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artık; ihaleyi alan şirketler morg, gasil hane, personel hane, hastane danışmanı, sterilizasyon, 
bakım, onarım, park, bahçe, taksi, otel, klinik hizmetlerini de verebilecektir. Bir taraftan 
taşeronlaşmanın önünü açan bu uygulama ile sağlık emekçilerinin sorunu daha da artacak, 
diğer taraftan da bu yeni sistemle birlikte morg dahi işletmeci şirketin tekelinde olacağı için 
parası ödenmediği takdirde ölüler morglarda rehin kalabilecektir.  

 Her ne kadar sağlığın finansmanı özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

bütçesinde irdelenmiş olsa da burada sağlığın finansman politikasına değinmemek, 

sağlığın önemli bir alanını eksik bırakmak demek olacaktır. AKP iktidarı 2002 yılından 

bugüne kadar çeşitli adlar altında hastalardan alınan katılım paylarını her defasında artırmıştır. 

Eskiden emekliler %10,  çalışanlar %20 ve kronik hastalar %0 katılım payı ile tek çeşit cepten 

ödeme yaparken şimdi cepten ödeme miktarı 10 kaleme çıkmıştır. 

 Ayrıca sağlık harcamalarının artması nedeniyle ilaç harcamalarında tasarrufa 

gitmek Hükümetin temel politikalarından biri olmuştur.  

 Neo-liberal piyasa sistemi içerisinde metalar, değişim için üretilen ürün, mal veya 

hizmetleri kapsarlar. İlaçlar ise, insan yaşamı için vazgeçilemez nitelikte ürünlerdir. Ancak 

yine de ilaç fiyatı da bir karlılık sürecini ifade eder. Bu nedenle, ilaç sanayi ve sağlık 

politikası aslında sürekli bir çatışma içerisindedir. Bir tarafta vazgeçilemez ve ertelenemez bir 

insan hakkı olan sağlık, diğer tarafta ise kapitalist tekellerin kendi arasındaki rekabet 

durmaktadır.  

 Bütün üretim sektörlerinde olduğu gibi yeni yatırımlar, teknoloji ve ar-ge çalışmaları 
açısından ilaç üretim sanayi de karlılık içermektedir. Bu anlamda Türkiye’de ilaç sektörünün 
yapısını gözden geçirmek ve pazarı kontrol altında tutan az sayıda firmanın büyük ölçüde 
pazar büyüklüğünü belirlediğinin altını çizmek gerekmektedir.  Türkiye’de ilaç sanayinde 
pazardaki ilk 20 firmadan sadece 4’i, ilk 10 firmadan ise sadece 2’si yerli firmadır. Bu durum 
da açıkça, ilaç pazarının çok uluslu şirketlerin kontrolünde olduğunu göstermektedir. 
Ülkemizde, önceden ilaç sektöründe çok güçlü yerli ilaç sanayi varken, şimdi AKP iktidarı ile 
birlikte bu sanayinin büyük çoğunluğu teker teker satılmıştır. Örneğin, Türkiye’nin en eski 
ilaç şirketlerinden biri olan ve dünyaya ilk kez kanser ilacı satması ile övündüğümüz Mustafa 
Nevzat firması da geçtiğimiz Nisan ayından Amerikalı bir şirkete satılmıştır. AKP döneminde 
yerli ilaç firmalarının yabancı sermayeye satılışı ilk olarak sektörün öncü ve sembol firması 
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olan Eczacıbaşı ile başlamıştır. (Mart 2007) Bu satıştan yıllar sonra, Bülent Eczacıbaşı’nın 
yaptığı bir değerlendirmesindeki: “İleri giden bir sanayimiz varken küresel şirketler 
çıkmalıydı.  İlaç sanayisinin kontrol altına alınması için atılan adımlar sektörü zor durumda 
bıraktı. Bizim çıkmamızın nedeni de temelde buna dayanıyor. Diğer satışların da temeli buna 
dayanıyor." şeklindeki ifadeleri hala tarihi bir öngörü olarak kayıtlarda olup, bugün 
yaşananları anlatmakta ve en son ilk kez dünyaya kanser ilacı satışı ile övündüğümüz Mustafa 
Nevzat firmasının satılması da bu durumu doğrular nitelikte bir örnek olarak karşımızda 
durmaktadır.   

 Kamunun sağlık ve ilaç harcamalarında tasarruf politikalarına karşı olmamakla birlikte, 
sağlığın doğası gereği sadece mali-ekonomik tasarruf tedbirleri amacıyla tasarrufa 
gidilemeyecek bir alan olduğunun da altı çizilmelidir.  Meseleyi bütün boyutlarıyla ele 
almadan, sadece ilaçta tasarrufa odaklanan tedbirler alınması hakkaniyetli olmadığı gibi uzun 
vadede sürdürülebilir olmayan, geçici çözümlerdir. 

 Aynı zamanda; ülkemizde sağlık alanında yapılan onlarca yanlışın bedelini yine 
vatandaşlarımız ödemiş ve hastalar, sağlıkta tasarruf politikalarının sonucunda ilaç fiyatlarının 
düşüşü ile birlikte ilaç firmalarının ilaçları üretmeme ya da ithalatını durdurması nedeniyle, 
karaborsadan ilaç temin eder hale gelmiştir. 

Sağlık Bakanlığı’nın 2013 yılı Bütçe Sunumu’nda “2004-2012 yılları arasında: 
Referans fiyat uygulaması ile fiyatları %80’e varan oranlarda düşürdük.”  ifadesi yer 
almaktadır. Bu ifadenin sonuçları doğrudur, ancak referans fiyat uygulamasının AKP iktidarı 
tarafından geliştirilmiş bir yöntem gibi gösterilmesi doğru değildir. Çünkü son 10 yılda bütün 
dünyada ilaç fiyatlarında hızlı bir gerileme vardır. Temel prensip olarak - tüm sanayi 
ürünlerinde olduğu gibi – yaşlanan ilaç ucuzlamaktadır.  

Bir diğer önemli nokta, Sağlık Bakanlığı 2013 Yılı Bütçe Sunumunda da ifade edilen, 
ilaçta KDV oranının %8 olması Sağlık Bakanlığı açısından övünülecek değil tenkit edilecek 
bir husustur. Çünkü ilaç özelliği gereği KDV’nin hiç olmaması gereken bir üründür ve bu 
yüzden ilaç ve ilaç hammaddelerinin KDV’si en fazla%1 olmalıdır. 2012 yılı Bütçe sunuşu 
sırasında da %8 olan ilaçta KDV’nin bu bütçe sunuşunda da bir başarı olarak ifade edilmesi 
kabul edilebilir değildir. 

Ayrıca; İlaç takip sisteminin (İTS) sadece beşeri ilaçlarda değil, veteriner ilaçlarda ve 

zirai ilaçlarda da uygulanması gerekmektedir.  Teknik altyapı hazır olduğu halde veteriner 
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ilaçlar, zirai ilaçlar ve Tarım Bakanlığından ruhsatlı beslenme yardımcı maddesi adı altında 

ancak ilaç görünümündeki pek çok ürünün bu uygulama dışında tutulması hatalıdır ve bir an 

önce uygulama kapsamı içine dahil edilmelidir. Ayrıca Tarım Bakanlığı’ndan ruhsatlı 

ürünlerin ruhsat devirlerinin hızla Sağlık Bakanlığı’na yapılması gerekir. Bu ürünlerin hızlı 

ruhsat almak ve denetimsiz yada düşük denetimli bir alandan yararlanmak için Tarım 

Bakanlığı tercih edilmektedir. Ancak bitkisel ürünler için ruhsatlanma süreci yeniden 

tanımlanmalıdır. Tarım Bakanlığının beyanı esas kabul eden ve sadece belli kimyasal 

maddelerin varlığını araştıran düşük denetimli sistemi halk sağlığını açıkça tehdit 

etmektedir.  Bu tür ürünlerin bitkisel olduğu gerekçesiyle zararsız olması gibi bir durum 

kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü bitkisel ürün bile olsa,  bu tür ürünler eczacı 

denetiminde, doğru dozlarda ve doğru kullanım şekilleriyle tüketilmelidir. Her ilaçta olduğu 

gibi, bitkisel ürünlerde ve hatta bitkilerde de yanlış kullanım başka hastalıkları ve beraberinde 

ölümü bile getirebilmektedir. Son günlerde zayıflama ürünlerinden kaynaklı ölüm 

haberlerinin ard arda gelmesi bunu doğrulamaktadır. İşte bu nedenle, bu ürünlerin eczacı 

kontrolünde eczanelerden temin edilmesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

değil; Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması ve denetlenmesi gerekmektedir.  Sağlık 

Bakanlığı tarafından ruhsatlandırma izni verildikten sonra tüm bitkisel ürünler İlaç Takip 

Sistemi kapsamına alınmalıdır. 

Sağlığın piyasaya terk edilmiş olmasının en önemli kanıtı ilaçta reklamdır. Ancak 

tezgah üstü ilaç satışı, ilaç tüketimini gereksiz yere artıracak bir faktördür. Görülüyor ki 

hükümet, ilaçları reçeteye tabi olan ve olmayan olarak ayırmakta ve belli bir süre sonra tabi 

olmayanları eczaneler dışına çıkarmakta kararlıdır. Dünyadaki tüm zehirlenmelerin % 50’si 

ilaç zehirlenmesidir. İlaç bilinçli ve uzman kontrolünde tüketilmesi gereken bir üründür. İlaç 

onsuz olunamaz, yerine bir başka şey konulamaz bir üründür. Talep esnekliği sıfır olan bir 

üründür. Ve her şeyden önemlisi ilaç sosyal bir üründür. İlacı eczanelerin dışında satılır bir 

meta haline getirmek toplumu, ilaç tekellerine para kazandırmak uğruna, zehirlemek 

demektir. Bu özellikleri nedeniyle ilaçta reklamın toplum sağlığı bakımından ciddi sakıncaları 

vardır. Reklam yoluyla topluma yanlış bilgi verilmesi, ilaç tüketimini artırmanın temel amaç 

haline gelmesi, sağlıklı insanların bile ilaç tüketimine teşvik edilmesi ve hepsinden önemlisi 

çocuklar bakımından ciddi bir tehdit oluşturması; ilaçta reklamın doğuracağı zararlardan ilk 

akla gelenlerdir.  
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Yukarıda sayılan yansımaları ile 2013 Bütçesi, insan merkezli değil, sermayeye hizmet 

ve kâr merkezlidir. Sağlık hizmetlerinde kâr odaklı hedefler, yakın geleceğin toplumsal 

sorunlarına kaynak oluşturma endişesini de ne yazık ki beraberinde getirmektedir. 

5. KENTLEŞME 

Kent fiziksel, çevresel, sosyal, ekonomik, politik bileşenleri bir arada barındıran bir 

alandır. Bu bileşenler karşılıklı ilişkiler içinde birbirlerini etkilemektedir. Kentler ulusal ve 

uluslararası sosyo-ekonomik süreçlerden de etkilenmektedir. Dünyada kentleşen nüfus sayısı 

hızla atmaktadır. Nüfusu 8 milyondan fazla olan kent sayısı 25’e çıkmıştır. Yaşanan hızlı göç 

ve bunun yarattığı afetler, güvensiz yerleşmeler ülkemizde büyük kayıp riskleri olan alanlar 

yaratmıştır.  

Cazibe merkezi durumuna gelen kent alanlarımıza ortalama geliri düşük nüfusun 

göçünün yarattığı büyük talep, plansız ve denetimsiz/kaçak yapılaşma stoğunu hızla 

arttırmıştır. Bunun nedeni bilimsel önerileri ve ölçütleri ıskalayan sanayileşme ve kentleşme 

politikaları, çevre ve sosyal gelişme ilişkilerini görmezlikten gelen kararlardır. Birçok ulusal 

ve uluslararası kentleşme toplantı ve raporlarındaki kararlara rağmen bugün hala gidişatı 

görmezden gelen kısır kararlar alınmaktadır. Kentlerde, planlamada ve nitelikte zayıf ancak 

sayıda yüksek konut üretiminde resmi olmayan Dünya şampiyonluğu kazanılırken siyasetçiler 

ve kamu görevlileri yol gösterme ve denetim görevlerini yapmamış/yapamamıştır. 

1940’lı yıllarda Deprem Yönetmeliği çıkaran bu ülkede hızlı nüfus artışı ve kentlere 

hücum, hatalı arazi kullanımı ve yapılaşma, yetersiz alt yapı, inşaat kurallarının 

uygulanmaması ve çevre tahribatı nedeniyle afet riskleri hızla artmaktadır.  

Her ülke kentsel ve kırsal nüfus ayırımından söz etmekte, denetlenemeyen kentsel 

nüfus artışının kentsel alanlarda yarattığı olumsuzlukların altını çizmektedir. Ancak hangi 

minimum nüfus büyüklüğündeki yerleşimlerin “kentsel alan” olarak tarif edildiği ülkeden 

ülkeye değişmektedir; hatta aynı ülke içinde bile bu tanım zaman içinde dönüşüme 

uğrayabilmektedir.  

Kentlere yakın olmak isteyen sanayi tesislerinin varlığı, doğal alanlar üzerinde baskı 

yaratmaktadır.  
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Kentlerin yer seçimi kararlarının, nesnel verilere dayalı olarak üretilen üst plan 

kararları ve ülkesel politikalar ile belirlenmesi gerekirken, rant elde etme güdüsü çok daha 

fazla belirleyici olmaktadır. Kentsel ranttan en çok oranda yararlanma amaçlı kentsel 

yerleşme kararları ile yatırımcının karını temel ölçüt alan sanayi yer seçim kararları doğal afet 

risklerini gözetmemektedir. Marmara Bölgesi bu ilişkinin en yoğun yaşandığı, en çarpıcı 

örneği oluşturmaktadır. 

Mevcut yerleşmeler bu anlamda iyileştirilemeden plansız yerleşmeler de sorunu 

büyütecek istikamette sürmektedir.  

Kentlerin karşılaştığı bu durum yalnız deprem değil diğer doğal olaylarda da kayıpları 

arttıracaktır. Plansız büyüme trafiği felç edecek, çevreyi kirletecek, sağlığı etkileyecek, 

asayişi bozacaktır. Kentlerin karşılaştığı bu durum yalnızca deprem risklerini bertaraf etmeye 

çalışmakla ortadan kaldırılamayacaktır. Deprem-çevre karşılaştırmalarını diğer sosyal ve 

endüstriyel unsurlar arasında da yapmak gerekmektedir. 

Kentlerimizde artan nüfus, daha çok kaynak tüketimi gerektirmiş, çevreye olan 

olumsuz etkilerini de arttırmıştır. Hızlı nüfus artışı ve beraberinde gelen kentsel büyüme, 

doğal çevreye duyarlı olarak gerçekleşmediğinde hava kalitesinin bozulması, yüksek hava 

sıcaklığı, gürültü düzeyinin yükselmesi, psikolojik gerilim, toplumsallık bilincinde azalma 

gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. Nüfus arttıkça, ekonomi büyüdükçe, gereğinden 

fazla tüketim yapıldıkça ve daha fazla enerji tüketildikçe doğadaki ekolojik dengeler 

bozulmaya devam edecektir. Bu nedenle bu alanların dengeli büyümesini gözetecek 

sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi zorunludur.  

AB’ye entegrasyon raporlarımızda plansız yerleşmeler, kaçak yapılaşmalar ve bunun 

getireceği afet kökenli kayıpların boyutları ve çevresel sorunların nasıl çözüleceği konusu 

irdelenmemiştir. Bilimsel arazi yönetim planları izlenerek illerimizde ve diğer 

yerleşmelerimizde stratejik ve nazım planlarını bir an önce yapıp bitirmeleri ve uygulamaya 

geçmeleri gerekmektedir. Nüfus planı mutlaka yapılmalıdır. İstanbul başta olmak üzere 

büyükşehirlerimizin daha ne kadar nüfus alacağı, su ve orman alanlarının nasıl korunacağı, 

yayılma mı yoksa yerinde dönüşüm politikalarının mı izleneceği, sanayinin konumunun ne 

olacağı konularında bilimsel kararlar üretilmeli ve uygulanmalıdır. Bu geleceğin tanımında 

deprem ve çevre güvenliği mutlaka yaratılmalı, ileriye dönük çağdaş ve sağlıklı yaşam ortamı 

mutlaka sağlanmalıdır.  
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Türkiye’de kentsel gelişme doğal çevreye duyarlı olarak gerçekleşmemektedir. Bilim 
insanlarımız yaptıkları çalışmalarda ülkemizde doğal varlıkların yitirilmesini ve ekolojik 
dengenin bozulmasını önemli bir sorun alanı olarak tespit etmişlerdir. Ülkemizde doğal 
çevrenin bozulması konusunda uzmanların uzlaştıkları sorunlar şöyledir: 

 Kentler yerel yönetimlerce, doğal limitler ve doğal kaynak özellikleri 
gözetilmeden fiziksel olarak büyütülmektedir. 

 Yenilenebilir, sağlıklı enerji kaynakları geliştirilmemekte ve 
kullanılmamaktadır. 

 İçme suyu kaynakları, orman statüsündeki alanlar (2/B alanları da dahil), doğa 
koruma alanları, sulak alanlar, sit alanları ve verimli tarım toprakları hızlı 
kentleşme baskısı altında tahrip edilmektedir. 

 Kentleşme olgusu, içinde yer aldığı çevrenin mikro-klimasını olumsuz biçimde 
etkilemektedir.  

 Küresel iklim değişikliğinin kentlere etkisi göz ardı edilmektedir. 

 Katı atık (evsel, endüstriyel, tarımsal, tıbbi) yönetimi yapılamamaktadır. 

 Hava kirletici kaynaklar yönetilememektedir. 

 Su kaynakları üzerindeki baskı (kirlenme ve aşırı kullanma) artmaktadır. 

 Gürültü kirliliği mevcuttur. 

 Kent içi doğal/ekolojik verilere planlamada yeteri kadar yer verilmemektedir 
(topoğrafya, kıyı, akarsu, bitki örtüsü, toprak, kumul, kıyı çizgisi vb.). 

 Kentsel biyolojik çeşitliliğin parçası olan hayvanların doğal ihtiyaçlarına 
planlamada yer verilmemektedir. 

 Ekolojik değeri olduğu halde herhangi bir koruma statüsü olamayan alanların 
korunmasına yeterince önem verilmemektedir. (Kaynak: Sürdürülebilir 
Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi, Kentleşme Tematik 
Grubu 1. Raporu, Sürdürülebilir Kentleşme Bakış Açısı İle Türkiye’de 
Kentleşme Sektörüne İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler, 2007). 

Yukarıda sıralanan bu sorunlar kentleşme sürecinde bütünleşik ve etkin bir planlama, 

uygulama, izleme ve denetleme sistemimizin olmayışından kaynaklanmaktadır. Uzmanlar, 
ölçek ne olursa olsun, plancıların mutlaka doğal çevrenin sınırlarını ve doğadaki ekolojik 
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dengeleri dikkate almaları gerektiğine işaret etmektedirler. Ekoloji alanı, plancıların, 

biyologların, ekonomistlerin, sosyologların bilgilerinin kesiştiği disiplinler arası bir alandır. 
Kentleşme sektörünün ekolojik konulara duyarlılığı, sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanmasında gözetilmesi gereken bir unsurdur. Uluslararası anlaşmalara imza atmamıza 

rağmen kalkınma sürecinde gelinen noktada çevre ile ekonomi çatışması çevrenin aleyhine 
sonuçlar vermektedir.  

Sürdürülebilir Kalkınma Durum Değerlendirme Raporunda, Türkiye’de özellikle 

büyük kentlerde sanayi faaliyetlerinin arıtma sistemleri olmaksızın farklı alıcı ortamlara 
deşarj ettikleri atık sular insan sağlığı açısından tehlike yaratmaya devam etmektedir. 
Organize sanayi bölgelerinin büyük çoğunluğunun atık su tesisi bulunmamaktadır. Ayrıca 

büyüyen kentlerde kanalizasyon, atık su, katı atık ve hava kalitesi çevreyi ve sağlığı gittikçe 
artan bir oranda tehdit etmektedir. AB müktesebatının büyük bir bölümünde bu sorunların 
çözümü için önerilen yöntem ve yaklaşımlar mevcut mevzuatın ve kent yönetim yapısının 

uygulayabileceği durumda değildir. Kaldı ki yeni Büyükşehir Yasasında önerilen kent 
yönetim yapılanması da planlama ve çevre sorunlarını çözebilecek içerik ve yapıda değildir. 
Yeni yasa da kent yönetimlerinin bu sorunları çözmesine yönelik katılımcı süreçler ve yeni 

stratejik planlama gibi yenilikçi politika araçlarını kullanmaya ilişkin olarak planlama 
kabiliyet ve kapasitelerinin artmasını sağlamayacaktır.  

Her ne kadar enerji yatırımları nedeniyle Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının 

faaliyetleri çerçevesinde tartışılmakla birlikte, özellikle son yıllarda sayısı hızla artan düşük 
üretim güçlü Dere HES’lerinin yarattığı toplumsal ve çevre etkileri yerel topluluklardan ve 
ilgili STK lar tarafından büyük tepkiler almışlardır. Hükümet ve ilgili Bakanlıklar Dere 

HES’lerinden yükselen feryatlara ve çevre tahribatlarına ilgisiz kalmamalıdır.  

18 yıl önce “İstanbul’a vize” isteyen, sonra “Yok ben vize demedim ilmühaber dedim” 

diyen Sayın Başbakan 8 Aralık 2005 de İstanbul TUSİAD toplantısında “İnsanların neden 

geldiğini, nereye gideceklerini, çalışmaya mı yoksa seyahat etmeye mi geldiklerini bilelim. 

Geldiği yer belli olmayan, nereye yerleştiği belli olmayanlar şu anda İstanbul'a bedel 

ödetiyorlar" diyerek hala oluşturamadığı göç politikasının sonuçlarına yorum getirdi. Sayın 

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü “İstanbul'u mahvetmişler. İstanbul'u göçler bunaltmış…. 

İstanbul'u biz ezdirmeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz.” Diyordu. Peki şimdi ne oldu? Şehircilik 

bilimine aykırı binlerce imar tadilatı ile oraya buraya serpiştirilen gökdelenler, AVM’ler, 

rezidanslar İstanbul’u eziyor ve yiyor! TUİK istatistikleri ve diğer araştırmalar göçün 
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süreceğini gösteriyor ve hükümet bu konuda ne ülke ne de bölge çapında hiçbir politika 

geliştirmiyor. Son 10 yıldır kentleri ve kentleşmeyi yönetecek bilimsel yaklaşım ve 

yöntemlere, şehir ve bölge plancılığı kurallarına uyulduğunu gösteren örnekler ortada yokken 

644 sayılı KHK ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının faaliyetlerinin gelecekte çevre ve 

afet güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentler oluşturabileceğine dair kanaatimiz 

oluşmuyor. İstanbul Çevre Düzeni Planı çalışmalarında bugün gelinen durum itibariyle ortaya 

çıkan örnekler bunu gösteriyor. 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

kurulan İstanbul Metropolitan Bürosu (İMP) yüzlerce üniversite öğretim üyesi ve uzmanla 3 

yıl süren bir uğraş sonucu “İstanbul’un Anayasası” olarak adlandırılan 1/100.000 ölçekli 

Çevre Düzeni Planı yaptı. Çok emek harcanarak yapılan bu Çevre Düzeni Planı İBB Meclisi 

tarafından oy birliği ile 2009 da kabul edildi. Bu planda temel esaslardan bir bölümü 

şunlardır: 

 Su Havzaları korunacak 

 İstanbul daki %40 a varan sanayi ağırlığı aşamalı olarak %15-20 ye 

düşürülecek. 

 İl sınırlarının doğusunda ve batısında iki büyük MİA ve çekim merkezi 

yaratılacak. Böylece nüfus ilin merkezinden doğu ve batıya desantrilize 

edilecek. 

 Kent çok merkezli bir yapıya kavuşturulacak. Batıda Silivri Liman-Çorlu 

Havalanı komleksi, doğuda Kartal-Gebze bir başka çekim merkezi olarak 

belirlenecek. 

 Tarihi Yarımada-Maslak Hattında hizmet sektörü %35, Anadolu yakasında 

hizmet sektörü %15. Plan Anadolu yakasında hizmet sektörünü büyüterek 

doğudan batıya geçişi azaltacak. 

 İstanbul’un kuzeyindeki su havzaları ve kentin akciğeri olan ormanlar 

korunacak ve yapılaşmaya açılmayacak. 

 İstanbul TIR lara teslim olmuştur. İl sınırları içerisinde İstanbul un bağrına 

girmiş 500 noktada lojistik tesis vardır. Bunlar doğu ve batı uçlara toplanacak.  

Çevre Düzeni Planında karayolu ağırlığı ve 3. Köprü yoktu. Ulaşım toplu ulaşıma 

ağırlıklı olarak planlandı. 600 km raylı sistem planlandı. Ekoloji ve ekonomi dengesini 
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koruyan ve yüzlerce plan notu düşülen bu üst ölçekli plan İstanbul’un geleceğinin Anayasası 

olacaktı. Ancak 2010 da hükümet, İstanbul’un yerel yöneticilerini, üniversitelerini, sivil 

toplum örgütlerini baskı altına alarak; Çevre Düzeni Planını yok varsayarak,  daha önce Sayın 

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için tebliğlerini unutarak, İstanbul’un su ve orman 

havzalarını imara açma girişimlerine başladılar. Çılgın projeler ilan ettiler. Helikopterle 

uçarak İstanbul’un kuzeyinde su havzalarını ve ormanlarını bitirecek 3 üncü köprü ve kuzey 

Marmara otoyolu, batısında “çılgın kanal”  projeleri ilan ettiler.  

Bu gelişmeler sırasında 13/8/2012 tarihli ve 2012/3573 sayılı kararname ile Bakanlar 

Kurulu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı yetkilendirdi.  Kararnamede  “İstanbul'da bulunan ve 

ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın, olası afet riskini bertaraf etmek 

için ruhsatsız, iskânsız ve afet riski altındaki yapılar tasfiye edilerek, yeni yerleşim alanı 

olarak kullanılması amacıyla, Çevre ve Şehircili Bakanlığı 644 ün ilgili maddesine göre 

yetkilendirilmiştir” yazıyordu. Bakanlar Kurulu’nun imzaladığı bu kararnameye göre 

İstanbul’un deprem riski altında olan yerlerindeki binalar “ileri demokrasi” söylemlerini eksik 

etmeyen hükümet tarafından“tasfiye” edilecek. Bu nasıl bir anlayış ve bakış açısıdır?  

Hükümet bu kararname ile tasfiye alanı olarak kullanacağı alan için İstanbul’un 

Terkos Gölünün doğu kıyısından Küçükçekmece gölüne, Avcılara kadar olan 38.500 hektarlık 

alanı imara açıyor. İstanbul’un en önemli su deposu Terkos Gölünün hemen doğusuna 9.000 

hektarlık havaalanı yapılıyor. İstanbul’u kuzeye taşıma çılgın projesi! Bir çılgın çelişki daha! 

Çevre Düzeni Planı böylece ihlal ediliyor? Büyükşehir Kanununda üst ölçekli planları 

uygulamaya önem vereceğini söyleyen hükümet İstanbul Çevre Düzeni Planlarını kararlarının 

tam tersini yapıyor ve planı ihlal ediyor. Bu anlayış mı Büyükşehirleri yönetecek? Su havzası 

ve ormanlık koruma alanı yerleşime açılıyor ve çok büyük bir çevre talanı dönemi başlıyor. 

Başbakan daha önce söylediklerini unutuyor ve İstanbul’un bu “çılgın” projelerle 2023 de 30 

milyon nüfusunun önünü açıyor. İstanbul’un Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Kent 

Konseyi ile tartışılmadan, halkının görüşü alınmadan Ankara’dan tepeden inme gelen bir 

proje İstanbul’a dayatılmıştır. Anlaşılan Hükümetin “inşaat yarabbi” den başka bir dayanağı 

kalmamış. Bu gidiş İstanbul’u bir Ekümenopolis yapmaktır. Bir şehircilik uzmanımız 

Ekümenopolis’i şöyle tanımlıyor: “Her tarafı betonlanmış, havası, yeşili, suyu tükenmiş, 

yaşanması bir ızdırap, bir çile olan, hormonlaşmış, hastalanmış, bitkisel yaşama girmiş ölümü 

bekleyen kanserli kent”. Karayollarına ağırlık veren ve İstanbul u kuzeye taşıyan bir proje 

gerçekten İstanbul için bir çılgınlık olur. 
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Bu çılgın ve bilim tanımaz, zarar – fayda analizi yapılamamış projeler insanımıza daha 
sağlıklı ve refah bir hayat sağlamayacaktır. Tarım arazileri, ormanlık alanlar, kente su 
sağlayan alanlar, ekolojik koridorlar, doğal varlıklar İstanbul un kuzeyinde yer almaktadır.  
Üçüncü köprü ve yeni şehir, çok büyük bir havaalanı, nüfusu kuzeye doğru hareket 
ettirecektir. Su kaynakları ve onları besleyen doğal varlıkları tehdit edilecektir. İstanbul’un 
nüfus varlığı ve aldığı göç göz önünde bulundurulduğunda telafisi mümkün olmayacaktır. 
İstanbul’un kuzeyi bakir kalmalıdır. 

Çılgın ve doğayı mahvedecek çılgın projelerden önce İstanbul’un mevcut yapı 
stoğunun adilce ve topluluk katılımlı yöntemlerle iyileştirilmesi, depreme hazırlanması 
gerekir. Eğer harcayacak çılgın paralar varsa önce okul, hastane, kamu yapıları ve konutlar, 
mahalleler deprem hazır duruma getirilmelidir. 

Başta Deprem ve diğer afet risklerinin azaltılmasında planlı ve denetimli, mühendislik 
hizmeti almış yapılaşma en önemli önlemlerden biridir. Bu yapıları üreten sistemdeki 
“müteahhitlik” bugün hala bir kurumsallaşma kazanamamış ve “yapı müteahhitliği” tanımı 
bile yapılamamıştır. Kanunu yoktur. Yapı Denetim Sistemi ise suistimale açık, işini dürüst 
yapanı koruyamaz bir durumdadır. Şikâyetler had safhadadır ve bu durum maalesef halka 
yansıyamamıştır. Kamunun ve TOKİ’nin inşa ettirdiği yapılar “Yapı Denetim Yasası” 
uygulamasından muaftır. Müşavirlik sistemi ile idare etmektedirler. Bugün okullarımızın 
ancak %10 u depreme dayanıklı niteliktedir. Hastanelerin ve diğer kamu yapılarının durumu 
ise Allah a emanettir.  

Kentleşme Şurası, KENTGES Raporları ve daha birçok bilimsel tespitlere göre bütün 
bu sorunlar bilinmesine ve bilim insanlarının önerilerine rağmen hükümet ve yerel yönetimler 
son 10 yıldır bu konuda elle tutulur hiçbir bilimsel strateji ve eylem uygulayamamışlar, 
kentlere göç, dolayısıyla çarpık yapılaşma artarak sürmüştür. Bu süreç kentsel alanlarda “afet 
güvenliği” açısından yetersiz ve düşük standartlarda gelişmiş konut yığılmaları, afet riski 
taşıyan intihar havuzları yaratmıştır. Gelinen noktada nüfusun 1/3’ü kiracı, 1/3’ü bir konut 
sahibi, 1/3’ü ise 2 ve daha fazla konut sahibidir. Tüm yapıların ortalama olarak 1/3’ü de afet 
güvenli yapılar değildir. Var olan durum dönüşüm, iyileştirme ve yeniden planlama 
girişimlerini her ölçekte kaçınılmaz kılmaktadır. Deprem, sel, heyelan bu ülkenin doğal afete 
dönüşen gerçekleridir. Ne yazıktır ki deprem bu afetler içerisinde en fazla manevi ve maddi 
kayıplara neden olmaktadır. Afet kayıplarında ülkemiz diğer ülkelere göre ön sıralardadır. 
Kayıplarımızın bir an önce azaltılması gerekmektedir. 
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Hükümetin ‘Deprem Güvenli Yerleşme` anlayışı doğrultusunda yasa ve 
yönetmeliklerde öngörülenler, yerleşim risk özelliklerini bütünüyle göz ardı etmekte ve 
yerleşmelerdeki riski yalnızca yapı (ve altyapı) sağlamlık derecesinin bir işlevi olarak 
tanımlamaktadır. Bu anlayış, yerleşim birimlerinin mekânsal biçimlenmesi, hizmetlerin ve 
nüfusun dağılımını, kentsel kullanımlar arası işlevsel ve ekonomik ilişkilerin dinamik yapısını 
tanımamaktadır. Kentlerin yapı stoku dışında çok sayıda ‘risk sektörü` bulunmakta, bu 
sektörlerdeki aktörlerin ve etkileşimlerinin, mekânsal işleyişlerinin riskleri büyüten katkıları 
bulunmaktadır.  

CHP, Türkiye’de katılımcı, daha adil ve insan odaklı bir kentsel yenileme ve 
dönüşüm için; yeni bir dönüşüm politikası belirlemeyi, uygun yasal düzenlemeleri 
hazırlamayı, uygulama araç ve kaynaklarını türetmeyi ve ilgili tarafları buluşturacak 
örgütlenme yollarını belirlemeyi ve anlaşmaları sağlamayı öncelikli bir ödev olarak 
görmektedir.  

Kentsel Dönüşüm 

1999 depremi sonrası alınan dersler herkesin malumudur. 2002 de AKP hükümet iş 
başına geldiğinde bütün bu tespitleri ve sorunları biliyordu. 2004 de Çünkü Deprem Şurası 
yapıldığında yol haritaları ve yerine getirilmesi gereken ödevler belirlenmişti. AKP Hükümeti 
1999 depremlerinden çıkarılan derslerden ve ev ödevlerinden habersizmiş gibi gibi 
davranarak, 2011 yılındaki Van Depremi sonrası aceleyle “Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Yasa” yı TBMM’den geçirmiş ve yürürlüğe koymuştur. Hükümet, 
meslek örgütlerine, hukukçulara, mahalle derneklerine, uzmanların yapıcı eleştirilerine kulak 
tıkamış, tepeden inmeci bir anlayışla bu yasayı yazmış, komisyondan aceleyle geçirmiş ve 
6306 sayılı yasa olarak uygulamaya sokmuştur.  

Kentsel toplu yenileme veya ‘dönüşüm’ çalışmaları, kent planlaması yanında 
ekonomi, sosyoloji, toplum psikolojisi, hukuk, finans, siyaset, mühendislik, mimarlık, kentsel 
tasarım alanlarını buluşturan bir bilim ve uygulama alanıdır. Bu alandaki 150 yıllık dünya 
deneyimini, incelikli düzenlemeleri ve başarılı/başarısız örnekleri göz önüne almadan, 
yalnızca merkezi bir otoritede yetkileri toplayarak kanun tasarısındaki uygulamaların doğru 
yürütülebileceğini beklemek doğru bir yaklaşım değildir. 

Afet riskini gerekçe göstererek hazırlanan yasa öncelikle Türkiye’nin de imza atmış 
olduğu günümüz uluslararası afet politikasının temel ilkelerini tanımamaktadır. Uluslararası 
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politika, risk azaltma çalışmalarında öncelikle kent bütünü için sakınım planlarının 
hazırlanmasına, çalışmalarda toplum katılımını sağlamak üzere ‘kent platformu’ ve ‘yerel 
platform’lar oluşturulmasına, dar gelirli kesimlerin risklerinin giderilmesine, yani toplumla 
ortak çalışmalara öncelik verir. Türkiye ‘risk azaltma’ ödevlerini yerine getirecek bir 
kurumlaşmayı 20 yıldır başlatamamış durumdadır.  

6306 sayılı yasa tehlikelerin ve risklerin bilimsel, objektif ve tartışılmaz bir ölçüsünü 
tanımlayabilecek bir yeteneğe sahip değildir. 

Türkiye kentleri günümüzde yalnızca aşırı riskli değil, aynı zamanda aşırı çirkin ve 
niteliksiz, adaletsiz, denetim boşlukları, kullanım ve yönetim yanlışları olan birimlerdir. Risk 
azaltma hedefinin yegane aracı kentsel dönüşüm yöntemi olmadığı gibi, kentsel toplu 
yenileme girişimlerinin hizmet etmesi gereken yegane sorun da risk azaltma değildir. 

Yasadaki tanımlar hem sayı hem de içerik olarak yetersizdir. Ama varsa yoksa şu 
kadar inşaat, şu kadar milyar dolar paralar. Bunlar konuşuluyor. Türkiye’nin geleceğini 
ilgilendiren bu kadar önemli bir yasada topu topu beş adet tanım var. Bunlar riskli alan, riskli 
yapı, rezerv yapı alanı, TOKİ ve İdare. TOKİ yi zaten biliyorsunuz. Ülkede her yerde mevcut 
İdare ise Belediyeler. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Bayraktar “Hazır olan belediyelerden 
başlayacağız” diyor. Ne demek hazır olmak? Bunun bile tanımı yok. Özellikle İlçe 
Belediyelerinin yetki, alt yapı ve insan kaynaklarının durumu malumdur. İlçe Belediyelerinin 
riskli alanları ve riskli yapıları hangi olanaklarla saptayacağı konusunda Sayın Bakanın bir 
bilgisi var mı? Kentsel Dönüşüm ve iyileştirme boş arazilere bina dikmek değildir. 

Özellikle riskli yapı tanımı ve belirlenme eylemleri çok tartışma yaratacaktır. 4 
Ağustos 2012 tarihi itibariyle çıkarılan yönetmelikte riskli yapıların 2007 de revize edilen 
Türkiye Deprem Yönetmeliğinin 7 maddesindeki kurallara göre yapılması istenmektedir. Bu 
maddedeki hesaplar çelik ve yığma yapılar için geçerli değildir. Tarihi yapıların deprem 
risklerini bu maddeye göre saptayamazsınız. Eğer bina depremde hazar görmüşse yine bu 
madde ihtiyacı karşılamaz. Yasa aceleyle çıktı ve bu acele yasaya çok uyumlu olmayan riskli 
yapı tesbit yönetmeliği çıkarıldı. Bu profesyonel bir yaklaşım değildir. Bu madde deprem 
yönetmeliğindeki tanıma göre “güçlendirilecek” yapıları hedef almaktadır. Yapılacak risk 
tesbit testleri güçlendirilmesi yeterlidir sonucunu verirse ne olacak? Çünkü Yasaya göre riskli 
olmadığı halde, veya güçlendirilmesi yeterli olacak yapılar “uygulama bütünlüğü” 
bakımından Bakanlıkça gerekli görüldüğünde yasa hükümlerine tabi olacaklar, alansal olarak 
yıkılacaklardır.  
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Kentsel dönüşüm, yenileme ve iyileştirme mevcut yapıların durumları itibariyle 

yerinde, mümkünse mağduriyetsiz ve maliklerle toplu anlaşmalarla yapılması gerekir. Bu 

durumda rezerv alanlara gereksinme duyma ortadan kalkar. Ancak bu yasada rezerv yapı 

alanlarına haddinden fazla özel bir ilgi var. Diyelim ki bir heyelan alanı, sel alanı, sıvılaşma 

alanı veya fay üzerinde yapılaşma olan alan var. Bu tür alanlarda yapılaşma yasağı 

olduğundan, üzerindeki yapıları yıkıp daha güvenli yerlere yapmak istediğinizde rezerv 

alanlara gereksinme olabilir. Ancak bu gereksinme dışında keyfi ve büyük kar amaçlı 

yapılaşma yanlış olur. Meclisteki tartışmalarda, bu rezerv alanları elden geldiğince 

kullanılmamasını, bu alanların afetlerde barınma, tahliye alanı olarak lazım olacağını Sayın 

Çevre ve Şehircilik Bakanına anlatmaya çalıştık. 

Yasanın “tespit, taşınmaz devri ve tescil”i düzenleyen 3. maddesi de 2B yasasından 

boş alanlar, askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile askerin atıl durumdaki 

gayrimenkuller, kamu idarelerine tahsisli alanlar, meralar belli şartlar altında TOKİ ve 

belediyelere kentsel dönüşüm amacıyla devredilebilecek. Bir düşünün, İstanbul ve diğer 

büyük kentlerdeki büyük ve kentin içerisine yakın bu tür alanların başına neler gelecek? 

Yasa, kentsel toplu yenileme konusunu yarım asır öncesinin yap-sat mekanizmalarına 

dayanarak yürütmeyi öngörmekte, bu amaçla ‘rezerv alan’lara gereksinme duymakta, konuyu 

bir rant mühendisliğine indirgemektedir. Bu girişimde kent planı bütünlüğü, kentsel 

standartlar, toplumsal gereksinmeler ve altyapı yükü ölçütleri yok edilmekte, bu konulardaki 

20’yi aşkın mevcut temel düzenleme ve köklü yasa çiğnenmektedir. 

Yasa toplumda kimi kesimleri yoksun bırakan ‘başkalaştırıcı’ süreçlere ve 

hakkaniyetten uzak sonuçlara yol açacaktır. 

Yasa, toplumun katılımını sağlamak yerine cebri yöntemler, karşı durulmaz 

yaptırımlar önermektedir. Aşırı yetkiler toplamış olmakla birlikte, saydamlıktan ve hesap 

vermekten uzak durmaktadır.  

Yasa, kentsel niteliklerin geliştirilmesini, estetik değerlerin ve tasarım hünerlerinin 

devreye girmesini sağlayacak hiçbir işleyiş öneri ve güvencesi vermemekte, yakın geçmişte 

kamu eliyle yaratılan kültür yoksunu çevrelerin imalatına hız verileceği anlaşılmaktadır. 
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Yasa, siyasi tutumlar açısından da çelişkileri ile güven telkin etmekten uzak 

kalmaktadır. Uzun bir süredir işbaşında olan bir yönetim depremleri unutturmak, ya da geri 

plana çekmek gibi bir strateji izlemekte iken, konuyu birden anımsayıp aşırı bir etkinlik 

göstermesini iyimserlikle açıklamak zordur.  

Ülkenin tüm yeraltı, yerüstü kaynaklarının, ‘sürdürülebilirlik’ bir tarafa bırakılıp 

yağmalanmasına göz yumulurken, birden devasa bir kentsel rant hacmine yönetim adına el 

koymak tutarlı görülebilir mi? Dahası, yerellik, ‘yerinden yönetim’, yetkileri yerele aktarmak 

ilkelerini benimser görünürken, yetki ‘kara deliği’ bir merkezi otorite ile birey vatandaşı 

doğrudan karşı karşıya bırakan bir uygulamaya yönelmek nasıl yorumlanabilir? 

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa’nın fiziki riskleri 

azaltma olasılığı düşük, ancak toplumsal ve kültürel riskleri artırma olasılığı çok yüksektir. 

Hukukçular yasanın bu haliyle Anayasa’nın 27 adet maddesine aykırılıklar içerdiğini 

ifade etmişlerdir. Anayasa’nın “eşitlik”, “konut dokunulmazlığı”, “mülkiyet hakkı”, “hak 

arama hürriyeti”, “sağlık, çevre ve konut ilkeleri” ve “yürütmeyi durdurma” ilkelerini ihlal 

etmektedir. Yasada “riskli alan” ve “riskli yapı”nın nasıl belirleneceği konusunu, dönüşüm 

yapılacak konutlarda ve işyerlerindeki maliklerle “anlaşma”ların nasıl yapılacağını, tapusu 

olmayanların yaşadığı yapıların risklerinin belirlenme masraflarının kime ödetileceği 

konularını belirsiz bırakılmıştır. Yasa, koruma, askeri, tarım, orman, sit, mera, zeytinlik 

alanları ile ilgili mevzuatı isterse yok varsayabilmektedir. Yasada birçok tespit ve uygulamada 

“yapılabilir” ve “verilebilir” ifadeleri nedeniyle çok muğlâklık vardır. Bu muğlâklıklar, 

uygulayıcıya keyfiyet sağlayacak, birçok hukuki sorunlara ve hak kayıplarına neden olacaktır. 

Yasa bir kentsel dönüşüm ve yenileme yasası değil de sanki bir “TOKİ” yasasıdır. 25 

maddelik kanunda 21 cümlede “TOKİ” sözcüğü vardır. Uygulamaların çevre düzeni planı ve 

nazım imar planı ile bütünlüğünü gözeten bir anlayış yoktur.  

Bu yasayla adı gündeme gelen Van depreminde ağır hasarlı ve yıkılan binaların büyük 

çoğunluğu son 10 yılda, yani Hükümetin iktidar olduğu dönemde yapılmıştır. Raporlarla 

tespit edilen bu gerçek bütün çıplaklığıyla ortada dururken, Hükümet Van depremini bu 

yasanın bir an önce çıkarılmasına dayanak yapmak istemiştir. Ama maalesef dönüşümü 

yalnızca inşaat olarak gören bu yasa ülkemizde deprem kayıplarının azaltılacağı inancını 

oluşturamamaktadır.  
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İnşaat sektörünün temsilcileri yasa çıkmadan önce yayınladıkları raporlarda 2B, 
yabancılara mülk satışı ve kentsel dönüşüm yasalarının bir an önce birlikte çıkarılması 
gerektiğini, aksi taktirde inşaat sektörünün ekonomideki payının aşağı düştüğünü ifade 
etmişlerdir. Bu yasanın uygulanması ile Türkiye’de bir inşaat furyasının başlayacağı, 400 
milyar ABD Doları ciro edileceği bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından her yerde 
beyan edilmiştir. Kentsel yenileme ve dönüşüm yalnız bina inşaatı değildir. O yeniden 
yapılandırmadır, canlandırmadır, iyileştirmedir, sağlıklaştırmadır ve korumadır. Herkes için 
güvenliktir. Kentsel yenilemenin bize geniş yollar, park, yeşil alan, temiz hava ve su olarak 
dönmesi gerekir. Onun içerisinde insan olmalıdır. Ülkede inşaat sektörünü ayakta tutma adına 
vatandaşın mülkiyet ve hak mağduru olmasına, durup dururken TOKİ yüksek faiz borçlusu 
olmasına, oluşacak haksız rant paylaşımına alet edilmesine asla sessiz kalmayacağız. Kentsel 
dönüşümden mağdur olacak her vatandaşın yanında olacağız. 

CHP iktidarında izlenecek kentsel dönüşüm ve yenileme politikasında olmazsa olmaz 
özellikler;  

 Demokratik ve katılımcı 

 Eşitlikçi olan, ayrımcı olmayan 

 Finansmanı sağlanmış  

 İstihdam yaratıcı 

 Tarihi çevreyi ve değerleri koruyan 

 Doğal çevreyi koruyan ve çevre kirliliğini en aza indiren, sağlıklı, 
sürdürülebilir 

 Doğal ve endüstriyel afetlere karşı güvenli  

 Sosyal tehditlere karşı güvenli 

 Satın alınabilir konutların bulunduğu 

 Bölgede yaşayan yoksulları gözeten 

 Dezavantajlı grupları gözeten 

 Eğitim ve sağlık gibi hizmetleri güçlü 

 Yeterli açık alanı sağlanmış 

 Yaşayanların pazar ve alışveriş erişimi sağlanmış 
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 Nüfus ve yapılaşma yoğunluğu denetimli 

 Kimlikli olan ve bu kimliği korunan 

 Bölgede yaşayanlar arasında sosyal ilişkileri güçlendiren  

 Kentin sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirilen ve planlama bütünlüğünü 

gözeten ve koruyan bir kentsel dönüşüm olarak sayılabilir. 

 

VII. DİĞER POLİTİKA ALANLARI 

 

1. HUKUK VE ADALET 

Anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen 2. maddesine göre; Türkiye 

Cumhuriyeti başlangıçtaki “kuvvetler ayrılığı” ve diğer temel ilkelere dayanan “Laik – 

demokratik – sosyal bir hukuk devletidir.” Bağımsız yargı hukuk devletinin olmazsa olmaz 

koşuludur.   

Bu nedenle, “Yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce 

kullanılacağı”  anayasamızın 9. maddesinde açıkça ifade edilmiştir.  

Ancak, bağımsız yargının olmazsa olmaz koşulu da, yargı organlarına ilişkin önemli 

görev ve yetkileri olan yargı kurullarının, yani, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun tam 

anlamıyla bağımsız olmasıdır.  

Bu anlamda; HSYK’nın mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatları esaslarına 

göre kurulup, görev yapması yasama, yürütme organlarından bağımsız olarak yetkilerini 

kullanarak görevlerini yerine getirmesi, kurulda görev alan hâkimlerin her türlü etki, baskı 

kuşku ve yönlendirmeden uzak olarak, yalnızca anayasaya, yasaya ve vicdani kanaatlerine 

göre karar verebilmeleri ile olanaklıdır.  Aksi takdirde; bağımsız bir HSYK’dan, bağımsız 

yargıdan ve genel olarak hukuk devletinden söz edebilmek mümkün değildir.  

Ancak, bugün “Kuvvetler Ayrılığı İlkesi” tamamen ortadan kalkmış, Adalet 

Bakanlığı Müsteşarı ve Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürünün iki doğal üyesi 

yapıldığı, Adalet Bakanının başkanı olduğu HSYK’nın; hâkimler üzerindeki “Hâkim 
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güvencesini ortadan kaldıran” uygulamaları bağımsız yargıyı ağır bir şekilde siyasallaştırarak 

“İktidar yargısına” dönüştürmüştür.   

Bugün; kuvvetler ayrılığı ilkesine rağmen, siyasal iktidarın, yürütmenin bir parçası 

olan “Adalet Bakanlığının listesi”nin, “blok olarak” yer aldığı, bir Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu söz konusudur.  

Nitekim, “Avrupa Yargıçlar Birliği”nin deklarasyonunda, “Yargıç ve savcıların 

rotasyonunun kötüye kullanılarak yargıç ve savcılar üzerinde bir baskı aracına 

dönüştürülmesi, HSYK’nın yeniden yapılandırılma sürecinde kurula Türk Yargısını temsil 

eden kişilerin değil, Hükümetin görüşünü ifade eden kişilerin dâhil edilmesinin sağlanması, 

savcıların yürüttüğü gizli soruşturmaların Hükümet üyeleriyle paylaşılması, Adalet Bakanının 

gerekli gördüğünde savcılardan bilgi istemesi, HSYK üyelerinin süregelen soruşturmalara ve 

süreçlere müdahil olmaya çalışmasının” kabul edilemeyeceği vurgulanmıştır. Deklarasyonda; 

Sayın Başbakanın “Biz yargıya neyin gerekli olduğunu söyledik, yargıda gereğini yapacaktır” 

söylemine atıf yapılarak Türk yargısının geldiği nokta ağır bir şekilde eleştirilmiştir.   

Bağımsızlığını yitiren yargı, maalesef hukuk devletiyle bağdaşmayan uygulamalar 

gerçekleştirmekte, ülkemizde ağır hukuk ihlalleri yapılarak yurttaşların en temel hak ve 

özgürlükleri bizzat devlet eliyle, yargı eliyle ortadan kaldırılmaktadır.  

Adalet Bakanlığı yetkililerince de açıkça ifade edildiği üzere; 31 Ağustos 2012 tarihi 

itibariyle ülkemiz, insan hakları ihlalleri açısından AİHM’e 16.650 başvuru ile 47 ülke 

arasında Rusya’dan sonra ikinci sıradadır. Verilen ihlal kararları açısından ise; 47 ülke 

arasında birinci sıradadır. Ülkemiz geride bıraktığımız yıl itibariyle hakkında en çok ihlal 

kararı verilen ülkeler arasında açık ara öndedir. Ayrıca, Rusya’ya karşı yapılan başvuruların 

büyük oranda reddedilmesi ülkemizi gerçekte insan hakları ihlalleri konusunda hakkında en 

çok başvuru yapılan ülke konumuna taşımaktadır.   

Ülkemizdeki, özellikle, Özel Yetkili Mahkemelerdeki uzun süreli tutuklama kararları 

münferit olmaktan çıkmış, basmakalıp gerekçelerle verilen sistematik bir hale dönüşmüştür. 

Sistematik hale dönüşen, makul süreyi aşan tutuklama kararları nedeniyle başta 

milletvekillerimiz Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal olmak üzere, 8 milletvekili, öğrenci, 

gazeteci, asker – sivil binlerce yurttaşımız cezaevlerinde çürütülmektedir.  
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AİHM 2009 yılından bu yana uzun süreli ve haksız tutukluluklar nedeniyle ülkemiz 

hakkında 440’ı aşan karar vermiş ve ülkemizi mahkûm etmiştir. AİHM kararlarında uzun 

ve haksız tutuklulukların peşin cezaya dönüştüğü ve bu durumun ağır insan hakkı ihlali 

oluşturduğu açıkça vurgulanmıştır.  

AİHM mahkûmiyet kararlarına baktığımızda hep aynı gerekçeler karşımıza 

çıkmaktadır.  

• Bir, tutukluluklar şekli ve matbu gerekçelerle verilmektedir.  

• İki, yargılamada makul süre aşılmaktadır.  

• Üç, uzun süren tutukluluklar ceza yerine geçmektedir.  

• Dört, uzun süren tutuklamalar ağır bir insan hakkı ihlalidir.  

AHİM’in bu saptamalarının yanı sıra; Özel Yetkili yargılamalarda yaşanan “Bilirkişi ve 

gizli tanık” skandalları ise, bugün Türk yargısının içine düştüğü durumun boyutunu açıkça 

gözler önüne sermektedir.  

III. Yargı Reform Paketi olarak nitelendirilen haksız, uzun süreli ve gerekçesiz 

tutuklamalara çözüm getireceği konusunda kamuoyunda algı yaratılan Adalet Bakanlığı 

tasarısı ise maalesef sorunu çözmemiş, Özel yetkili Mahkemelerin ellerindeki davalar kesin 

hükümle neticeleninceye kadar varlığı korunmuş, hukukla bağdaşması olanaksız bir 

uygulamaya yol açılmıştır. Yine, bu tasarıyla terörle mücadele yasasının 10. Maddesine atıf 

yapılarak Özel Görevli Bölge Mahkemeleri oluşturularak olağandışı yargılama biçimi 

katmerleşmiştir. Kaldı ki bu mahkemelerde tutuklama ve gözaltı sürelerinin iki katı olarak 

uygulanacağı hükmü bu tasarının başka hedeflerle hazırlandığını ve yaşama geçirildiğini 

açıkça göstermiştir. Siyasal iktidar tarafından, kamuoyu açıkça aldatılmıştır.  

Yine, Türk yargısında adeta “Gizli tanık skandalları” yaşanmaktadır. Onlarca asker ve 

sivilin infaz emrini veren teröristlerin, tecavüz, fuhuşa teşvik gibi yüz kızartıcı, cinayet gibi 

ağır suçlardan hüküm giyenlerin beyanlarıyla, “tahrif edilmiş dijital verilerle” hazırlanmış 

iddianameler, verilen kararlar ve sürdürülen tutukluluklar, temel hak ve özgürlüklerin bizzat 

yargı eliyle katledildiğinin ve yargıdaki rezaletin açık örneklerini oluşturmaktadır. Keza 

“Bilirkişilik uygulamaları”  yargıya olan güveni tamamen ortadan kaldırmaktadır.  
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Yargının geldiği nokta, daha düne kadar AKP’yi reformist parti olarak gören 

uluslararası kuruluşlar tarafından da gözlemlenmektedir.   

AB Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporunda; “Ergenekon, Balyoz, Odatv, KCK” gibi 

davalara atıf yapılarak bu davalarda “Savunma Hakkı, yargılama öncesi tutukluluk sürelerinin 

uzunluğu ile iddianameler bakımından endişelerin devam ettiği, söz konusu yargılamaların 

hukuka uygunluğunun kamuoyu tarafından kayda değer ölçüde sorgulandığı” İfadeleri açıkça 

yer almış, “Bu davaların Türk siyasetinde kutuplaşmaya yol açtığı vurgulanmış”, “yargının 

yalnızca polis tarafından toplanan ve gizli tanıklar tarafından sağlanan kanıtları kabul etmesi” 

ağır bir şekilde eleştirilmiştir.  

İçinden geçtiğimiz süreçteki, öğrencilere, işçilere, eğitim emekçilerine ve hak arayan 

tüm yurttaşlarımıza gazlı, tekmeli şiddet kullanımı, kişi güvenliğini ortadan kaldıran, özel 

yaşama açıkça müdahale teşkil eden telefon dinlemeleri, basına uygulanan sansür, “Parti 

yargısına” ve “Parti devletine” doğru gidişi de aşarak, adeta, faşizan devlette görülebilecek 

uygulamalara dönüşmüştür.  

Keza, The Economist dergisinin her yıl yayınladığı “demokrasi endeksine” göre; 88. 

Sırada olan Türkiye “Melez (hibrid)” sınıfında Filipinler, Endenozya, Tayvan gibi ülkelerin 

gerisindedir.  

Freedom House’un 2012 Dünyada Özgürlükler Raporu’na göre Türkiye; “Kısmen 

– özgür” ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’de demokrasi ve özgürlükler için tehlike 

işaretleri ortaya çıkmıştır. Bu kategoride yer alan ülkelerde siyasi haklara ve özgürlüklere 

fazla saygı gösterilmemekte, genellikle bu ülkelerde tek parti diğer siyasi aktörleri bastırarak 

siyaseti domine etmektedir. Tanzanya, Zambiya Filipinler gibi ülkeler, ülkemizle aynı 

kategoride yer alan ülkelerdir.  

Yine ilgili rapora göre; Türkiye’de bireysel özgürlükler ve siyasi haklar konusunda 

2005 yılından bu yana bir değişim gözlenmemiştir.  

Associated Press’in 2011’de yayınladığı araştırmaya göre; Türkiye terörle 

mücadele yasalarını kullanarak, terör suçlamasıyla mahkûmiyet kararında başı çeken ülkedir. 

AP’nin araştırması 66 ülkeyi kapsamaktadır ve 66 ülkedeki 35 bin 117 mahkûmiyetin 12 

bin 897’si Türkiye’dedir.  
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Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün araştırmalarına göre ülkemiz 2011 – 2012 
Basın Özgürlüğü Endeksi baz alındığında en kötü durumda olan ülkeler içerisinde yer 
almaktadır. Türkiye, bir önceki rapora göre 10 sıra gerileyerek 179 ülke arasında 148. 
sırada yer alarak Fas, Uganda, Gambia gibi ülkelerin gerisine düşmüştür. AB’ye üye 
olmak isteyen ülkeler içerisinde basın özgürlüğü açısından en kötü olan ülke Türkiye’dir. 
Rapora göre, ülkemizde gazeteciler hapse atılmakta, basın sürekli sansüre 
uğramaktadır. 

Yolsuzlukla mücadele politikasında, Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun 
(GRECO)nun tavsiyelerine uygun yeterince gelişmeler sağlanamadığı gibi, Almanya’da 
“Asrın Yolsuzluğu” olarak nitelendirilen “Deniz Feneri Davası”nın niteliğini hafifletme 
çabaları, savcıların görevden alınması ve haklarında dava açılması, Hükümetin – Adalet 
Bakanlığının yolsuzluklara karşı durma niyetinin olmadığını, tam tersine büyük 
yolsuzluklarda siyaset bağlantıları bulunduğunu göstermiştir. 

Buna karşın, “muhalefet belediyeleri” üzerinde ise, baskı oluşturularak, siyasal 
hedeflerle, hukuk devletiyle örtüşmeyen yargı uygulamalarına açıkça tanıklık edilmiştir. 

Bütçe uygulamaları açısından, 2012 yılı ve önceki yılların bütçesinde yargıya ayrılan 
pay ile Hâkim ve savcı sayısı son derece yetersizdir. Kişi ve dosya başına düşen hâkim ve 
savcı sayısı Avrupa ortalamalarının oldukça altındadır.  

Adli yardım hizmetleri gereğince yapılamamaktadır. Çünkü adli yardım için tahsis 
edilen mali kaynaklar yeterli değildir.  

Mahkemelerde hızlı, kapsamlı, bağımsız ve etkili soruşturmaların yapılmaması 
yargılamaların uzamasına yol açmaktadır. Yargılamalarda makul süre çoğu davalarda 
aşılmaktadır. Adli kolluğun oluşturulmaması, soruşturma sürecini uzattığı gibi,  emniyetçe 
alınan ifade ve yapılan işlemler itibariyle yargıya olan güveni azaltmaktadır.  

Bağımsızlıklarını güvence altına almak, menfaatlerini ve hukukun üstünlüğünü 
korumak amacıyla AB standartlarına uygun olarak meslek örgütleri kurma ve bunları katılma 
özgürlüğünden yararlanarak kurulan “YARGI – SEN”in (Hâkim ve Savcılar Sendikası) 
mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle, Ankara Valiliği tarafından açılan bir dava sonucunda 
kapatılması, ülkemizde yargıç ve savcıların bile temel hak ve özgürlüklerinin 
sınırlandırıldığını göstermesi açısından olumsuz bir örnektir.  



 
 
 

 
 
 
 
 

–  385 –

             Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 361) 

2007 yılı itibariyle faaliyete geçmesi gereken Bölge İstinaf Mahkemelerinin 2012 

yılında da faaliyete geçememesi AKP iktidarının yargıya ilişkin planlamalarının tutarlı ve 

gerçekçi olmadığını göstermektedir.   

Sonuç olarak bugün; yargı siyasallaşmıştır. Basın sansür edilmiştir. İfade özgürlüğü 

tamamen ortadan kaldırılmıştır. Uzun süren tutukluluklar kabul edilemez, mütemadiyen 

kanayan ağır bir yaraya dönüşmüştür.  

“Kanuni hâkim” güvencesinin ve kanun önünde eşitlik ilkesinin ortadan kaldırıldığı, 

“Masumiyet karinesinin ve şüphenin sanık lehine yorumlanması ilkelerinin yerlerde 

süründüğü”, “Devlet içerisinde devlet oldukları” açıkça ifade edilen Özel Yetkili 

Mahkemelerde “Sanıkların ve Avukatların tanıklara soru sormasının engellendiği”, 

avukatların ve sanıkların duruşma salonu dışına çıkartılarak “savunma hakkının kısıtlandığı”, 

insanların keyfi kararlarla “özgürlüklerinden mahrum edildiği” bir ülke yönetimi ve ülke 

yargısı, bu olumsuzlukları ortadan kaldırmadığı sürece, ulusal ve uluslararası alanda saygınlık 

kazanamaz. Bu uygulamaların yaşandığı bir ülkede de  “Adalet Bakanlığının varlığından ve 

görevini yaptığından söz edilemez…”   

Tüm bunlara karşın, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her koşulda,  hukuk devletine ve 

demokrasiye olan bağlılığımızı, sonuna kadar mücadele etme ve sahip çıkma kararlılığımızı 

bir kez daha vurguluyoruz…  

Cezaevlerinin Durumu        

AB 2012 İlerleme Raporunda da ifade edildiği gibi;   

“Gözaltı merkezleri” ile cezaevlerinin yanı sıra resmi gözaltı ve tutuklamalar sırasında 

aşırı güç kullanımı endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.  

Cezaevlerinde birçok ölümcül hasta mahkûma gerekli tıbbi müdahaleler 

yapılamamaktadır.  

Tutuklu ve hükümlü sayısı ve oranlarının “Cumhuriyet Tarihi rekorları” kırması 
nedeniyle cezaevleri aşırı kalabalıktır. Çoğu mahkûmlar, ya beton zeminlerde yatmakta ya da 
yatak nöbeti tutmaktadır. Cezaevlerindeki tutuklu oranlarının yüzde 40’ı aşması uluslararası 
hukuk açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Çocuk cezaevleri sayısı ve kalitesi 
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açısından yetersizdir. Adana Pozantı Çocuk Cezaevindeki muameleler, yüz kızartıcı durumlar, 
cezaevlerinin şartlarının BM standartlarına uygun olmadığını göstermektedir.  

Adalet Bakanlığına ayrılan bütçenin etkin kullanılma göstergesi, mahpusların 
cezaevlerindeki özellikle yaşamsal problemlerinin çözümüne ilişkin getireceği 
düzenlemelerdir. Bu bütçenin gerçek anlamda çözüm üretmede kullanılmayacağını 
düşünüyoruz. Özellikle hasta mahpusların durumlarında herhangi bir iyileşme sağlayacak bir 
düzenlemeye hizmet etmeyecektir. 

Hapishaneler elverişsiz yaşam koşulları itibariyle sağlık sorunlarının oluştuğu 
mekânlardır. Tecride uygun mimari yapı ve tecrit temelli hapishane politikası, mahpusların 
ruhsal ve bedensel sağlığı açısından pek çok olumsuzluğu da birlikte getirmektedir. Bu 
mekânlarda hasta mahkûm olmak, hele hele kronik hastalığı olmak o mahkum için yaşamı 
çekilmez hale getirmektedir. Şuan Türkiye cezaevlerinde hasta mahkûmların durumu 
şöyledir; 

Hapishanelerde cezai ehliyeti olmayan mahpuslar olduğu gibi bazı hastalar ise yatalak 
durumdadır. Yeme, içme, nefes alma ve dışkılama dışında hiçbir yaşamsal aktivitesi olmayan 
bu insanlar tahliye edilmemektedir.  

Adli Tıp Kurumu çok yavaş çalışmaktadır. İnsanların raporları aylarca 
verilmemektedir. Başta kanser olmak üzere çok ciddi hastalığı olan mahpusların bile raporları 
geciktirilmektedir. 

Hasta Mahpuslar, Aile Hekimliği sisteminin gelmesinden dolayı kurum doktorunun 
bulunmadığı ve haftada iki kez yarım gün aile hekimlerinin cezaevine gelmesinden dolayı 
yetersiz sağlık hizmeti almaktadır. Hastaneye sevklerde sıkıntı yaşadıklarını doktor olmadığı 
için hastane sevklerine cezaevi yönetimi karar vermektedir. Kalp krizi geçiren bir mahpus iki 
saat sonra hastaneye götürülebilmektedir. Mahpuslara yanlış ilaç verilmekte, eş değer ilaçlar 
için mahpuslardan para talep edilmektedir. 

Beslenme konusunda bazı sorunların varlığıyla birlikte tek tip diyet yemek uygulaması 
hasta mahpuslar açısından en ciddi sorunlardan biridir. Yemek çeşitleri yetersiz ve tek tip 
diyet yemek çıkartılmaktadır. Şeker hastası olan biriyle karaciğerinde sorun bulunan bir 
insanın aynı diyet yemeğini yemesi sağlık açısından oldukça tehlikelidir. Şeker hastasının 
şeker tüketmemesi, karaciğer hastası olan birinin de şeker tüketmesi gerekirken aynı diyet 
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yemeğin verilmesi kabul edilmez. Bu uygulama gösteriyor ki; sağlık sorunlarının ortadan 
kalkması için hapishane idaresi herhangi bir hassasiyete sahip değildir. 

  Hastalıklara sahip mahpusların, yaşadıkları bu hayati problemler, hastalıklarını 

derinleştirerek tedavi sürecini de olumsuz yönde etkilemektedir. Hatta ölümlerine yol 

açmaktadır.  

2. DIŞ POLİTİKA 

 

AKP iktidarının Türk dış politikasında yaptığı temel yanlışlıklara ve ortaya çıkardığı 

tahribata ilişkin görüşlerimiz aşağıda özetlenmektedir.  

 

1) Dışişleri Bakanlığı: 

 

Dışişleri Bakanlığı, Mayıs 2009 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun göreve 

gelmesinden bu yana dış politika oluşturulma ve karar alma süreçlerinde ikinci plana atılmış, 

Bakanlığın danışma fonksiyonu gözardı edilerek yalnızca Bakanın icraatlerini hayata geçiren 

bir kurum konumuna indirgenmiştir. Sayın Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nın iki asırlık 

geleneklerine ve Cumhuriyet dönemi dış politikamızın siyasi etkilere değil hâlihazırdaki 

koşullara göre şekillenmiş politikalarının tam aksine kararlar almakta, ve göründüğü kadarıyla 

Bakanlık görevlilerinin uyarılarını dikkate almamaktadır. 

 

Dışişleri Bakanlığı kadrolarının seçiminde önceki dönemlerde gösterilen hassasiyetin 

terk edildiğine, bakanlık sınavlarında yandaş zihniyet sahiplerine ayrıcalık yapıldığına, 

yabancı dil bilgisi bile yetersiz adayların bakanlığa alınarak bu kişilere İngilizce eğitimi 

verildiği yönünde iddialar kamuoyunda konuşulmaktadır. Bakanlığın işleyişine ilişkin 2010 

tarihinde yapılan reformda, tayin ve terfi süreçlerinde bakanın etkinliği arttırılmıştır. Ayrıca, 

daha önceki dönemlerde “istisnai memuriyet” olarak kabul edilen dışarıdan büyükelçi 

atamaları, Sayın Davutoğlu döneminde artmış, istisnai olan uygulama, neredeyse rutin 

memuriyet gibi algılanmaya başlamıştır. Üstelik dışarıdan atanan kişilerin çoğunun göreve 

liyakati konusunda da kamuoyunda ciddi tartışmalar yapılmıştır. 
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Türkiye’nin dış politikada 2012 yılında büyüyen sorunlarının altındaki temel 

nedenlerden birisi – ve belki de ileride daha büyük sorunlara yol açabilecek bir durum – 

yukarıda bahsedilen nedenlerle Bakanlığın etkinliği ve çalışma düzeninde meydana gelen 

değişikliklerle Bakanlığın etkisinin azaltılması olarak gösterilebilir. 

 

2) Dış Politika Söylemi: 

 

2011 yılında, özellikle Arap Uyanışı sürecini takip eden dönemde Ortadoğu’da 

yaşanan gelişmelere paralel olarak Sayın Davutoğlu’nun uygulamaya koymaya çalıştığı 

politikada yaşanan başarısızlıklar, 2012 yılında had safhaya ulaşmıştır.  

 

Türkiye’nin bölgede eski etkinliğini kaybetmesinin temelinde gösterilebilecek 

unsurlardan birisi de, gerek Sayın Başbakan Erdoğan’ın, gerek Sayın Davutoğlu’nun 

söylemlerinde sıklıkla yer alan ve Ortadoğu’daki Arap ülkelerinde olumsuz yankı 

uyandırmakta olan Yeni Osmanlıcılık söylemidir. Geleneksel olarak Ortadoğu’da arabulucu 

rolüne uygun ve etkin bir devlet olan, fakat Arapların kendi arasındaki ihtilaflara karışmayan 

bir dış politika çizgisine sahip Türkiye, bugün Ortadoğu’nun bütün ihtilaflarında taraf olmuş 

ve eski etkinliğini yitirmiştir. Türkiye’nin daha önceki dönemlerde, bölge ülkelerinin 

bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı içeren, ikili ilişkilerde tarafları eşit olarak gören 

üslup terk edilmiş, bölge ülkelerini rencide edebilecek ifadeler sıklıkla kullanılmıştır. Sayın 

Dışişleri Bakanı, sürekli olarak Osmanlı İmparatorluğu vurgusu yapmak ve 26 Nisan 2012 

tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda “Ortadoğu'nun sahibi, öncüsü, hizmetkârı olmaya devam 

edeceğiz” cümlesini dahi telaffuz etmek suretiyle Arap devletlerine küçümseme şeklinde 

algılanabilecek tepeden bakan bir üslubu kullanarak ülkemizin bölgeye yönelik yaklaşımı 

hususunda bölgede genel bir tereddüdün uyanmasına yol açmıştır. Arap basınında Sayın 

Davutoğlu’nun yaptığı Osmanlı vurgusu hakkında birçok olumsuz tepki yayımlanmış, ayrıca 

bu üslubun kullanıldığı dönem boyunca Türkiye’nin bölgedeki etkinliği ve saygınlığında ciddi 

gerilemeler gözlemlenmiştir.  

 

3) Avrupa Birliği Üyelik Müzakereleri: 

Önceleri, Türkiye’nin dış politikasında en öncelikli yere sahip olan Avrupa Birliği, 

artık Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde ve dış politikasındaki önceliğini AKP Hükümeti ile 
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kaybetmiştir. 2002 – 2006 yılları arasında AB sürecini hızlandırmakla övünen Hükümet, 

Kıbrıs Sorununun çözümüne ilişkin yeni bir adım atmamasından dolayı AB sürecini de 

çıkmaza sokmuştur. 2012 yılında AB üyelik müzakerelerinde kayda değer ilerlemeler 

kaydedilememiştir. Dondurulan müzakere başlıkları durumlarını korumaktadırlar. Hükümet 

temsilcileri, kamuoyunda yaptıkları açıklamalarda AB sürecinden ayrılmak istediklerini ima 

eden ifadeler kullanmakta, bu şekilde hem Türkiye’nin AB üyelik sürecine zarar vermekte, 

hem Türkiye’nin AB nezdindeki güvenilirliğine zarar verecek bir tutum içinde olmaktadırlar. 

Son olarak Başbakan, Türkiye’nin AB üyeliği için 2023 tarihini telaffuz etmiştir. Bu tarih, 

önceki dönemde özellikle Fransa’da ya Türkiye’nin AB üyeliğini istemeyenlerce işi yokuşa 

sürmek; ya da aslında Türkiye’nin üyeliğinin yararına inanmakla birlikte, Türkiye’nin bu 

tarihten önce demokrasi, insan hakları, kadının konumu, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı 

gibi konularda AB’nin düzeyine gelmesine ihtimal vermeyenler tarafından güvensizlik işareti 

olarak kullanılan bir hedef tarih olagelmiştir. Başbakanın bu tarihi benimsemesi kötü ihtimalle 

yukarıdaki birinci, daha az kötü ihtimalle yukarıdaki ikinci gruba katıldığını göstermektedir.  

 

AB müzakere sürecinin ilerlememesinin temel sebebi olan Kıbrıs konusunda AKP 

Hükümetinin kayda değer bir çabasına rastlanamamıştır. 2004 yılında Türkiye’nin 30 yıllık 

politikasına karşı çıkarak kalıcı bir çözüm alternatifi getirdiğini, fakat çabalarının Rum 

tarafının Annan Referandumu sürecindeki tavrı yüzünden sonuçlanmadığını iddia eden AKP 

Hükümeti, bugün Türkiye’nin eski politikasına dönmüş, fakat bu politikayı KKTC halkının 

taleplerine kulak tıkamak suretiyle uygulamaya çalışmıştır. 

 

4) Ortadoğu’daki Son Durum ve Türk Dış Politikası: 
 

Türk dış politikasında yaşanan başarısızlığın en açık şekilde tecelli ettiği bölge 

Ortadoğu’dur ve Türkiye’nin Ortadoğu’daki etkinliği 2012 yılında ciddi anlamda zarar 

görmüştür. Bu başarısızlığın temelinde Hükümetin yanlış hesaplamaları kadar, Türkiye’nin 

laik dış politika ilkelerinin terk edilmesi ve Hükümetin Ortadoğu’da mezhepçi bir tutum 

sergilemesinin de önemli bir payı vardır. 

 

a) Suriye: 
 
Geçtiğimiz yılın sonlarında Suriyeli muhalif güçlere silah, eğitim ve lojistik destek 

verdiği iddialarını reddeden Hükümet, 2012 yılının sonlarına doğru bu iddiaların yabancı 
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basında sıklıklı yer alması ve görüntülerle de desteklenmesi sonucu inkârdan vazgeçmiş, 
Suriye İç Savaşı’nda taraf olmasına meşruiyet zeminleri aramaya başlamıştır. Esad rejiminin 
kısa zamanda çökeceği hesabı üzerinden hareketlerini planladığı anlaşılan Hükümet, bu 
beklentisinin gerçekleşmemesinden dolayı zor duruma düşmüş; muhaliflere verdiği destek 
Suriye içerisindeki şiddeti körüklemiş, iç savaşı hızlandırmış, can ve mal kayıplarının 
artmasına yol açmış, fakat barışın tesisi için en ufak bir fayda getirmemiştir. Özgür Suriye 
Ordusu’nun komutanlarının Hatay’da karargâh kurmalarına göz yuman Hükümet, Türkiye 
sınırları içerisinde konuşlanan ve Suriye topraklarından sınırlarımıza giren Suriye milislerinin 
varlığı ile ilgili iddiaları da başlangıçta reddetmiş; bu konuda eleştiri getirenleri “Suriyeli 
sığınmacılara yapılan insani yardıma” karşı olmakla itham etmiş, ancak bu durum daha sonra 
bizzat milislerin üniformalı Özgür Suriye Ordusu mensuplarının yerli ve yabancı basına 
Türkiye’de verdikleri TV mülakatlarıyla doğrulanmıştır. 

 
22 Haziran 2012 tarihinde Suriye Hükümetinin bir Türk uçağını düşürmesine karşılık 

veremeyen AKP Hükümeti, bu konuda da Türkiye’nin aciz bir duruma düşmesine yol 
açmıştır. Suriye sınırından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bir top mermisinin düşmesi ve 5 
vatandaşımızın hayatını kaybetmesi üzerine Suriye’ye yönelik bir askeri harekât için CHP’nin 
muhalefetine rağmen TBMM’den tezkere çıkartılmıştır. Tezkerenin onaylandığı gün 
Hükümete mensup bazı milletvekilleri tarafından “bu tezkerenin bir blöf olduğu” açıklanmış, 
bu durum tezkerenin içeride gerekliliği ve dışa karşı etkinliğini kuşku konusu yapmıştır. İç 
savaşta muhaliflerin bir türlü üstünlüğü elde edememeleri üzerine uluslararası arenada yeni 
çözüm önerileri ortaya atan Hükümetin bu önerileri uluslararası camiada ciddiye alınmamıştır. 
Bu öneriler arasında yönetimin Beşşar Esad’dan alınarak, Baas Partisine mensup çok eski 
kuşaktan katı bir lider olan, üstelik Suriye Hükümeti ile PKK arasındaki işbirliğini de 
zamanında çok desteklemiş olan Faruk El Şara’ya verilmesi şeklinde tutarsız örneklere 
rastlanmış, ancak bunların da ciddiye alındığı yönünde bir işaret görülmemiştir. 

 
b) Kuzey Afrika:  
 
Arap Uyanışı sürecinde barışın sağlandığı Tunus, Libya ve Mısır’la kurulan ilişkilerde 

Türkiye’nin eskiye kıyasla daha aktif bir rol aldığına yönelik güçlü emareler görülmemiştir. 
Kuzey Afrika’da Türkiye’nin rolünün ABD ya da diğer batılı güçlerden daha ön planda 
olduğuna dair ciddi bir kanıt, ya da Türkiye’nin bu bölgenin lideri olduğuna yönelik bir 
açıklama görülmemiştir. Aksine, Mısır’ın yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 
uluslararası alanda oynamaya başladığı aktif rol, AKP Hükümetinin yönlendirdiği Türkiye’yi 
gölgede bırakmaya başlamıştır. 
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c) Irak: 

 

Hükümetin 2012 yılındaki dış politikası Irak’ta da başarısız olmuştur. AKP 

Hükümetinin Bağdat’taki merkezi hükümet ile kurduğu ilişkilerde mezhepçi ve taraflı bir 

tutum sergilemesinden dolayı merkezi Irak yönetimini karşısına almıştır. Hükümet ikinci kez 

cumhurbaşkanlığı seçimlerine giren Talabani’ye karşı seçilme ihtimali olmayan Allavi’yi 

destekleyerek Talabani ile arasını bozmuştur. Irak’taki seçimlerde gösterdiği taraflı 

politikalarla başlayan tutumu sonucu iktidarda bulunan Nuri El Maliki’yi kendisinden 

uzaklaştıran Hükümet, geçtiğimiz yıl, Müslüman Kardeşler örgütünün Irak’taki uzantısı olan 

Irak İslami Partisi lideri Tarık El Haşimi’nin, kendi ülkesinde hakında yürütülen cezai 

takibattan kaçarak Türkiye’ye yönelttiği siyasi sığınma talebini kabul etmiştir. Daha sonra 

idama mahkûm edilen Haşimi’nin talebinin kabulü insani ölçütlerde anlaşılabilir olmakla 

beraber Hükümet, Haşimi’yi bir siyasi aktör olarak kabul ettiğini gösterir bir tutum sergilemiş 

ve bu yönden de Bağdat hükümetini rahatsız etmiştir. Irak’ın Türkiye’ye yönelik tutumu, 

ekonomik alanda yaptırımlar uygulamaya doğru süratle gitmektedir. Nitekim Kasım ayı 

içerisinde Irak’ta faaliyet gösteren Türk petrol şirketlerinin imtiyazları merkezi hükümetçe 

feshedilmiştir. Bugün Hükümetin Irak’ta ilişkiler sürdürebildiği tek aktör, Kuzey Irak 

Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani’dir. Bir başka deyişle, AKP Hükümeti Irak ile olan 

ilişkilerimizi Barzani’ye mahkûm etmiştir.  

 

d) Filistin – İsrail Çatışması: 

 

2009 yılından itibaren bozulan Türkiye – İsrail İlişkileri, Türkiye’nin Filistin ve İsrail 

arasındaki barış görüşmelerine katkı koymasını engellemektedir. 2012 yılında da İsrail ile 

ilişkilerde ilerleme kaydedilememiştir. Filistin konusunda da AKP Hükümeti ile El Fetih 

arasındaki soğukluk sürmektedir. AKP Hükümetinin Filistin’le ilişkileri hâlâ HAMAS ile 

sınırlı gözükmektedir. 

 

Mavi Marmara olayının ardından konuyu uluslararası yargıya taşıyan ve bu süreci iyi 

yönetemeyerek, Mavi Marmara olayıyla ilgili olarak kurulmasına ön ayak olduğu BM 

Komisyonunun Gazze’ye uygulanan İsrail ablukasını uluslararası alanda meşru ilan etmesine 
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yol açan Hükümet, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılar karşısında her planda etkisiz kalmakta, 

konuyu yalnızca iç politikada popülist bir söylem olarak gündemde tutmaktadır. Türkiye’nin 

uygulamakta olduğu politikada uğradığı akametin en son örneği, 21 Kasım 2012 tarihinde 

yaşanmıştır. Sayın Davutoğlu’nun Gazze’de bir hastanede ağlarken çekilmiş olan bir 

fotoğrafının sosyal medyada yoğun ilgi odağı olduğu saatlerde Gazze’de ateşkese yönelik 

görüşmelerde Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin arabuluculuğu üstlendiği 

yönündeki haberler de ulusal medya organlarında yer almıştır.  
 

e) İran: 
 
Türkiye – İran İlişkileri, AKP Hükümetinin önceki dönemlerinde nispeten daha 

olumlu bir çizgideyken, Türkiye’nin Suriye Krizindeki tutumunu izleyen dönemde, 2012 
yılında ciddi şekilde gerilemiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde görev aldığı 
dönemde İran’a yönelik yaptırımlara karşı kendini siper eden AKP Hükümeti, bu davranışının 
karşılığını Ahmedinecad yönetiminden alamamıştır. Suriye konusundaki tavrı net olan İran, 
Türkiye’nin Suriye Krizinde üstlendiği rolden duyduğu rahatsızlığa dayalı olarak Türkiye’ye 
karşı soğuk bir tavır içerisine girmiş, Kürecik radarını kendine yönelmiş tehdit addettiğini 
açıklayarak Türkiye’ye düzenli şekilde tehditlerde bulunmaya başlamıştır. Mart ayının 
sonlarında yaşanan bir üzücü durum, ilişkilerin boyutunu göstermesi açısından çarpıcıdır. 
Güney Kore dönüşünde Tahran’da Ahmedinecad ile görüşmek için talepte bulunan Sayın 
Başbakan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanından red cevabı almıştır. Türkiye heyetine 
Ahmedinecad’ın hasta olduğu beyan edilmiş; fakat aynı gün Cumhurbaşkanı, 
Türkmenistan’dan gelen bir heyeti kabul ederek objektiflere poz vermiştir. Görüşme ısrarı 
üzerine Tahran’da bekletilen Sayın Erdoğan, görünüşü kurtarmak için 900 kilometre 
uzaklıktaki Meşhed’e uçakla giderek Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ayağına 
götürülmüş, Cumhurbaşkanı Ahmedinecad ile ancak ertesi günü kısa bir görüşme 
yapabilmiştir. Bu görüşme sonrasında İran’daki Başbakanlık makamı ile T.C. Başbakanlığının 
yaptığı açıklamalar arasında da farklılıklara rastlanmıştır. 

 
5) Türk – Amerikan İlişkileri: 
 

Türk–Amerikan İlişkileri, Sayın Davutoğlu döneminde CHP’nin kendi temel 
ilkelerinde öngördüğü eşitlik konumundan adamakıllı uzaklaşmış gözükmektedir. Suriye 
Krizinde Türkiye’nin uyguladığı politika, yerli ve yabancı medya organlarında Türkiye’nin 
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bölgede ABD çıkarlarını yürüten bir ülke olduğu konusunda iddialara ve ağır eleştirilere yol 
açmıştır. Ortadoğu’da etkinliğini tamamen yitiren AKP Hükümeti, Arap Uyanışı sürecinin 
başlangıcından itibaren kendi çıkarları ile ABD çıkarlarının nerede örtüştüğü ve nerede 
ayrıştığı konusunda kamuoyuna sağlıklı bir bilgilendirme yapmamıştır. Sayın Davutoğlu’nun 
iddia ettiğinin aksine, Türk dış politikası; ABD çıkarlarının dışında bağımsız bir tavır ya da 
eylem ortaya koyamamıştır.  

 

6) Rusya, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya: 
 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde, özellikle Afrika’da veya Asya’da Müslüman nüfusa 
sahip ya da Müslüman azınlıkların yaşadığı ülkelere yönelik aktif politikalar izlediğini her 
ortamda iddia eden Sayın Davutoğlu’nun dış politikasında Türkiye için öncelikli bölgeler olan 
Balkanlar’da Kafkasya’da ve Orta Asya ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmadığı 
gözlemlenmiş, bu durum 2012 yılında da devam etmiştir.  

 
Balkanlarda, tarihi ve kültürel bağlarımızın kuvvetli olduğu bölge ve ülkelerle bir 

olumsuzluk yaşanmamış, öte yandan 2012 yılına ait özel bir başarı da kaydedilmemiştir. 
Türkiye’nin güçlü komşuluk ilişkilerine sahip olduğu Balkan ülkeleriyle ilişkiler, 
Ortadoğu’daki krizlerin gölgesinde kalmıştır. Bölgede, Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 
kullandığı “Yeni Osmanlıcı” söylem olumsuz yansımalar yapmayı sürdürmüştür. Kafkasya’da 
da durum pek farklı değildir. Ermenistan açılımı rafa kaldırılmış, Azerbaycan ile Ermenistan 
arasındaki sorunlara yapıcı çözüm önerileri üretmeye dönük bir adım gözlemlenmemiştir. 
Azerbaycan ile ilişkilerde belirli bir mesafe hissedilmeye devam edilmektedir. Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin gelişimi konusunda güçlü adımlar gözlemlenememiş; 
Türkiye, ne Kafkasya ne de Orta Asya’da Rusya’nın bölgedeki ağırlığını dengeleyecek bir rol 
oynayamamıştır. Rusya ile ilişkiler de Suriye Krizine bağlı olarak bozulmuş; Rusya son 
patriot füzeleri konuşlandırılması girişimini bölge istikrarını bozacak bir adım olarak 
nitelemiştir. Ülkemizin Rusya’ya enerji konusundaki kısmi bağımlılığı da Türkiye’nin Rusya 
karşısındaki konumunu kısıtlamaktadır.  

 
7) Uluslararası Kuruluşlarda Türkiye’nin Temsili: 
 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan çeşitli açıklamalarda, Türkiye’nin bölgesel ve 
küresel örgütlerle işbirliğinin arttığı beyan edilmektedir. 2012 yılı baz alındığında, Birleşmiş 
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Milletler ya da diğer küresel örgütlere ilişkin önemli gelişmelere rastlanmazken, bölgesel 
örgütler konusunda sınırlı bir başarıdan söz etmek mümkündür. Özellikle Afrika ve Asya’da 
Türkiye’nin büyükelçilik sayısının arttığı, artan büyükelçilikler aracılığıyla da bölgesel 
örgütlere Türkiye’nin girişine imkân sağlanmaktadır. Fakat, büyük tablodaki olumsuzluklar, 
Türkiye’nin bölgesi dışındaki uzak topraklarda attığı küçük adımları gölgelemektedir.  

 
Başbakan ve Dışişleri Bakanı, BM Güvenlik Konseyi’nin yapısını yeni keşfetmiş gibi, 

BM’deki başarısızlığı bu yapıya bağlamaktadırlar. Bu yapının adil olmadığı, BMGK’nın 
daimi üyelerine diğer üyelerden daha üstün bir konum verildiği, veto hakkının BM’yi birçok 
alanda kilitlediği doğrudur. Ancak bu sorun, BM’nin 25 yıldan bu yana farkında olduğu ve 
çözmeye çalıştığı bir sorundur. Bu sorunun var olduğunu bilerek planlarını ve hesaplarını 
buna göre yapması gereken AKP Hükümeti, şimdi bu sorunu BM’de beceremedikleri 
hamlelerin bahanesi olarak kullanmaktadır. 

 
8) Sonuç: 

Bir zamanlar Türkiye, kendi bölgesinde ve dışarıda sözü dinlenen, arabuluculuğuna 
güvenilen, ihtilaf içerisindeki taraflarla aynı anda görüşebilen bir devletken, Sayın 
Davutoğlu’nun göreve gelişinden itibaren bu konumunu yavaş yavaş yitirmiştir. 2012 yılı 
sonu itibariyle Türkiye, sözüne güvenilmez, dostluğu tehlikeli bir devlet olarak algılanmaya 
başlamıştır. Önceki dönemlerde istikrar yaratan ve barış için hareket eden bir ülke olarak 
bilinen Türkiye, bugün istikrara zarar veren eylemleri de hayata geçiren bir devlet hâline 
gelmiştir. CHP kendi dış politika ilkeleri ve Dışişleri Bakanlığımızın yerleşmiş gelenekleri 
çerçevesinde, mevcut Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu politikalarının yanlışlığına her 
platformda dikkat çekmekte ve Hükümeti ulusal uzlaşmaya dayalı bir dış politika oluşturmaya 
davet etmekte, fakat yanıt alamamaktadır. Bu nedenlerle CHP, Dışişleri Bakanlığı için 
hazırlanan bütçeye muhaliftir.  
 

 Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aydın Ağan Ayaydın Müslim Sarı 
 İstanbul İstanbul İstanbul 
 
 Bülent Kuşoğlu Haluk Ahmet Gümüş Kazım Kurt 
 Ankara Balıkesir Eskişehir 
 
 Rahmi Aşkın Türeli Musa Çam İzzet Çetin 
 İzmir İzmir Ankara 
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2013 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE YASA TASARISI ÜZERİNE  

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ KARŞI OY YAZISI 

Günümüz iktisadi düzeni neo-liberal küreselleşme ideolojisinin dinamikleri tarafından 

belirlenmektedir. 

Küreselleşme, dünya ekonomisini oluşturan bütün iktisadi ve sosyal parçaların giderek 

birbirine eklemlenmesi ve bu eklemlenmenin beslediği üst aklın dünya ya kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda konum ve işlerlik kazandırdığı bir faaliyetler alanı olarak tanımlandığında, 

bugün yerel hükümetlerin genel iktisadi ve siyasal akıllarının oluşum ve fiili çabalarının da 

kodları ortaya çıkmaktadır.  

Bu süreç, piyasa aklını aksatan her türlü iradi ve gayriiradi yapının ortadan kaldırılması 

gerektiğini, ekonomik verimlilik olarak sunulan mantığın “rasyonelliğin” biricik tezahürü 

olduğunu, sermaye karlılığına karşı çıkmanın “akıl dışılığını” her defasında toplumların önüne 

koyan bir süreçtir. 

Bu sürece damgasını vuran temel dinamikler, sanayi devriminden bu yana süregelen yüksek 

birikim temposunun yarattığı aşırı üretim krizi, sermaye – emek çelişkisini besleyen 

endüstriyel ilişkilerin sonucu ortaya çıkan kar krizi, finans kapital sistemin önündeki tüm 

ulusal ve uluslararası engellerinin bir bir kaldırılarak, spekülasyona dayalı birikim 

tercihlerinin reel üretimin önüne geçmesidir. Sistemin temel niteliğinin bu belirlemeler 

üzerinden ilerlediği göz önüne alındığında bugün işleyen bu mantığın yerellerdeki etkileri ve 

yerel hükümetler eliyle yapılan her türlü yasal çalışmaların da bu süreci birebir gözettiği ve 

tüm karar süreçlerinde küresel finans sistemin çarkına hizmet ettiği görülmektedir. 

Küresel finans - kapital sistemin içinde bulunduğu yüksek dolaşım hızı bugün kendi yüksek 

karlılığı için tarihsel zirvelerini yaşarken, yerellerin ve özellikle emeğin sermayeyle olan 

antagonik ilişkisi daha da derinleşerek sürmektedir. Sermaye dünyanın bir ucundan diğer 

ucuna adeta sınırsızca hareket ederken, emeğin sahibi geniş kitlelerle karşılaşma, hesaplaşma, 

yasal veya meşru direniş alanlarında karşı karşıya gelme olanakları da oldukça sınırlanmakta, 

bu süreçte emek kendi yerel sınırlarında, düşük ücret, güvencesiz iş gibi yüksek sömürü 

mekanizmasına maruz kalmaktadır.   
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Yerellere hapis olan emeğin sermaye karşısında yerel direnişleri yeterince etkili sonuçlar 

doğuramadığı gibi, emeğin mobilitesinin sınırlarının küresel düzeyde kısıtlı oluşu, 

antagonizmanın kendisini icra etmesini olanaksız bırakmaktadır. Bunu aşmaya dönük her 

türlü toplumsal girişim ise sermayeye bağımlı yereldeki hükümetler tarafından terörize 

edilerek, devlet olanaklarıyla bastırılmakta, bu yereller, toplumlar için adeta bir işkence 

merkezine dönüştürülmektedir. Bugün bu uygulamaları başta Türkiye olmak üzere birçok 

yerelde görmek mümkündür. “Devletin ideolojik aygıtları”nın bugün,  bütün dönemlerden 

daha fazla işbaşında olması tesadüf değil, çelişkilerin derinleşmesi ve sömürünün, kapitalist 

sistemin karakterinden kaynaklı olarak her türlü toplumsal ve siyasal alana sirayet etmesi ve 

bunun karşı tepkisini doğal olarak örgütleme potansiyelini yükseltmesiyle ilgilidir. 

Bu verilerden hareketle günümüz kapitalizminin en çarpıcı özelliğinden birinin küresel 

düzeyde tekelleşme (ya da oligopolleşme) olduğu, bunun giderek genel bir eğilim halini 

almakta olduğu ve dünyada bu yapıdan özerk hiçbir ekonomik faaliyetten söz etmenin 

mümkün olamayacağı ileri sürülebilir.  

Bu eğilimin çok önemli politik ve ekonomik sonuçları mevcuttur: Sırasıyla;  

(i) Burjuva demokrasileri giderek geçerliliğini yitirmektedir. Nitekim İtalya ve 

Yunanistan’daki teknokrat hükümet örneklerinden de görüleceği üzere gelişmiş 

kapitalist ülkelerde üst yapıda burjuva demokratik devletlerden vazgeçilerek 

finansal oligarşik yapılara ve yarı Bonapartist devlet biçimlerine, azgelişmişlerde 

ise giderek artan biçiminde neo liberal - yeni muhafazakâr yapılara ve ardından da 

totaliter devlet biçimlerine yönelim  söz konusudur. Ayrıca burjuva iktidar ve 

muhalefet partileri arasındaki fark giderek kaybolmaktadır.  

(ii) Uzun dönemde “emperyalistler arası savaş” olasılığı geçerliliğini korusa da, kısa 

vadede ABD, AB ve Japonya üçlüsünden oluşan bir “kolektif emperyalist 

işbirliği” mevcuttur. Libya işgali ve gündemdeki Suriye müdahalesi bunun somut 

örnekleridir.  

(iii)  Triad’ın emperyalist bloku azgelişmiş ülkelerdeki gerici hegemonik bloklar ile 

stratejik ittifakını sağlamış durumdadır. Böylece azgelişmiş ülkelerdeki gerici 

hegemonik blokları da içine alan bir küresel gerici hegemonyadan söz etmek 

mümkündür. Büyük Orta Doğu Projesi’nde (BOP) Türkiye ve ABD’nin ittifakı ve 

eş başkanlıkları bunun en somut ifadesidir.  
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(iv) “Mevcut iktisadi kriz sadece bir kriz olmaktan öte özellikler göstererek, sistemin 

kendi kendini yeniden üretmekte zorlanmasından dolayı, içe doğru patlamalar 

yaşamaktadır (Bolivya, Venezüella ve Ekvator).   

Günümüz iktisadi düzeni doğal sınırlarına ulaşmıştır 

Günümüz egemen iktisadi aklına denk düşen en temel kavramlar, hızla dönüşmekte ve sistem 

bu kavramlar üzerinden kendi doğal sınırlarına da işaret etmektedir  

İktisadi kalkınmanın temel kavramlarını oluşturan sürdürülebilir büyüme, teknolojik ilerleme, 

sosyal siyasal modernleşmeye paralel olarak yaşam standartlarının yüksek düzeyli iyileşmesi 

gibi burjuva mantığının üretimine dair kavram kalıpları bugün sadece “ yükselen piyasalar” 

kavramıyla ifade edilmektedir. Bu sürecin en belirgin özelliği, bölüşüm  dinamikleri sermaye 

lehine geliştirilirken, emeğin bu süreçte yüksek sömürü düzeyine maruz kalması olarak 

ifadesini bulmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz süreç kapitalizmin yeni bir evresi olup finans kapital çağın en 

derin krizidir 

Kapitalist sistem artık yeni bir evresini yaşıyor. Bu evrede, ortalama kar oranlarının dünya 

çapında oluşmasının ve belirlenmesinin önündeki engeller büyük ölçüde aşılmış, bu her türlü 

sermaye hareketliliği ve akışkanlığı tarihte görülmemiş ölçüde artmıştır.  Bunula beraber 

rekabetin ölçeğinin, biçim ve arbitrajlarını değiştirmesi boyutuyla sistem uluslar ötesi bir 

nitelik kazanmıştır. 

Bu evrede sermaye toplumsal varoluşun bütün doku ve yönlerine nüfuz etmiş, doğayı, yaşamı 

ve toplumsal ilişkileri yeniden üretme yeteneğiyle biyo-politik karakter kazanmıştır. 

Bu evrede emek, üretim ve sermaye birikim rejimi açısından oldukça esnek bir niteliğe 

kavuşmuş, sermayenin sahipliği ve işlevselliği arasındaki ayrımın arasındaki farkın giderek 

bir uçuruma dönüşmesiyle belirgin bir finansal karakter arz etmektedir. 

Bu kriz, kapitalizmin, dengeleri yeniden kurarak, aşırı birikimi tarihsel deneyim ve iç 

dinamiklerle dağıtarak, sermayeyi değer cinsinden zor yöntemleriyle küçültebileceği noktaya 

kadar küçülterek böylece uzun vadede yeni bir büyüme, birikim ve yeni kar oranları 

aşamasına çıkarılarak aşılabilecek bir kriz değildir. Yeni rekabet ve emperyalistler arası 
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doğrudan savaşların, küresel üretim, ticaret ve finans dolaşımının özelliklerinden kaynaklı 

olarak ulusal kaleleri geri çekilmesine olanak sunması da beklenmemelidir.  

Geldiğimiz noktada kriz; 

Birikim krizi, hegemonya krizi ve ekolojik kriz gibi farklı kriz aksları çakışmış ve biribir içine 

işlemiştir. 

Ulus devletten, çekirdek aileye, modernliğin dayandığı tüm ikiliklerden toplumsal cinsiyet 

rollerine, özgül bir insan-doğa ilişkisinden zamanın toplumsal yapılandırılmasına, gündelik 

yaşam pratiklerinden boş zaman etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede kendisini gösteren 

bir krizdir. 

Bu kriz bir toplumsal güç ve ilişki olan sermayenin bütün yaşamı kendi etrafında 

şekillendirmesi nispetinde bizatihi sermaye ilişkilerinin bir bunalımıdır. 

Aşırı birikimin ve beraberinde ortaya çıkan kar oranlarında azalmanın neden olduğu 

durgunluk ve kriz askeri çözümlere ilave olarak sırasıyla;  

(i) sınaî üretimin dünyanın ucuz ve örgütsüz emeğe sahip bölgelerine kaydırılmasını 

sağlayarak emek gücü verimliliklerini artıran; ücretleri düşürerek, çalışma 

saatlerini artırarak artı-değer oranını yükselten küreselleşme ile 

(ii)  kâr sıkışması ve aşırı üretim sorunlarının bireysel bankacılık hizmetleri ve türev 

araç piyasalarıyla giderilmesine imkân veren finansallaşma ile ve  

(iii)  sermayeye sınırsız hareket özgürlüğü sağlayan neo-liberal politikalar ve neo 

liberal ideoloji ile aşılmaya çalışılmıştır.   

Küreselleşmenin Boyutları 

Küreselleşme ve finansallaşmanın ulaştığı boyutlar çok çarpıcıdır. Bir yılda tüm dünyadaki 

reel mal üretiminin toplam değeri ortalama 55–60 trilyon dolar iken, temel aktörleri ticari 

bankalar, yatırım fonları, sigorta ve özel emeklilik şirketleri olan finans piyasalarındaki yıllık 

toplam işlem hacmi bunun 63 katı yani 3,450 trilyon dolardır. Bu gerçek, dünyanın en büyük 

ekonomilerinin ve en güçlü hükümetlerinin dahi finans kapitalin saldırılarına karşı 

durmalarının ne denli zor olduğunu ortaya koymaktadır.  
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Küresel düzeyde sermaye ağının nasıl oluştuğu finans kapitalin kontrol gücünü 

sergilemektedir. Buna göre dünyada 2007 yılı itibariyle 43,060 çok uluslu şirketten oluşan bir 

sermaye ağı mevcuttur. Bu ağ küresel kapitalist ekonomik gücün kaynağını oluşturmaktadır. 

Bu ağın % 40’ı ise tek başına 147 şirket tarafından kontrol edilmektedir. Özellikle en tepedeki 

50 şirketten biri hariç kalan tamamı finans şirketlerinden oluşmaktadır. 

Üretici güçleri boğan, kısıtlayan, çarpıtan, bolluk içinde kıtlık yaratan bir sistem olup 

toplumsal zenginlik ve refahı ölçebilecek bir belirleyen olmaktan uzaktır. 

Sistem, yakın tarihsel gelişiminde, 

İkinci dünya savaşının ardından kurulan, sabit kur sistemi ve farklı ulusal kontrol 

mekanizmaları (Bretton –Woods sistemi) yerini, 1970’ lerden sonra yerini neo-liberal 

hamlelere bırakarak, niteliksel boyutu da olan yeni bir sisteme terketti. Bu aşamada daha da 

yaygınlaşan spekülatif sermaye hareketlerine bazı istisnalar dışında teslim olmayan yerel 

kalmadı. Bununla beraber yereller daha çok spekülatif sermaye hareketlerinin saldırılarına 

açık hale getirildi. Belirsizlik ve risk oranları arttı. Merkez Bankaları daha yüksek miktarlarda 

rezerve zorlanırken, reel kamu yatırımlarına ve fiziki yatırımlara ayrılan kaynakları daralttı.  

Bu süreçte sıcak para akımları yerel piyasalardaki yüksek faizlere yönelirken: Kısa vadede 

yüksek karlar ve döviz birikimleri sağladı, ulusal paralar yabancı para karşısında aşırı değer 

kazandı, böylece; İthal mallar ucuzlayıp ithalat yaygınlaştı, ihracat gerileyerek yüksek cari 

açıkların ortaya çıkmasına neden oldu. 

Bu koşullarda sağlanan iktisadi büyüme rakamları, dışa bağımlı ve yapay bir nitelik arz 

ederken, reel faiz ve döviz kuru arasındaki hassas dengeler yüksek kırılganlıklar yaratarak 

ekonomik çöküşlerin yolunu açtı.    

İşleyen sisteme bu çerçeveden bakılmadıkça; 

Günümüz kapitalizminin ve sermaye sisteminin manevraları, çıkmazları anlaşılamayacağı 
gibi; Enflasyonist politikalar ile kemer sıkma arasındaki ilişki ve bu yönlü hükümet 
politikaları, emek sürelerindeki parçalanma, rant ile kar arasındaki sınırları bulanıklaştırılmış 
ilişki ve bunun günümüzeki iktisadi ilişkilere ve hükümet politikalarına yansıyışı gibi konuları 
anlamlandırmak ve çıkmazı fark etmek mümkün değildir. 
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Dünya ekonomisi toparlanma sinyalleri vermiyor, işler daha da kötüye gidecek 

Beşinci yılını doldurmakta olan, giderek de derinleşip yaygınlaşmakta olan küresel kapitalist 

krizin nedeni burjuva iktisatçılarının ileri sürdüğü gibi ABD’deki Merkez Bankası (Fed) 

başkanının ve burjuva iktisatçılarının öngörüsüzlüğü, politikacıların zamanında önlem 

almaması, büyük yatırım bankaları ve yatırım fonlarının aç gözlülüğü ve pervasızlığı ya da 

Yunanistan örneğinde olduğu gibi kamu çalışanlarının yüksek maaşları ya da sosyal 

kazanımları değildir.  Krizlerde bireysel tutum ve davranışların, ekonomi politikalarının ve 

ideolojilerin hatta bazen de tesadüflerin ihmal edilemez rolü olsa da bunlar gerçeğin tamamını 

açıklayamazlar.  

Olayları ve olguları, var oldukları tarihsel koşullar içinde ve mevcut ekonomik sistemin, 

üretim tarzının iç çatışmaları, dinamikleri ve sınıf mücadeleleri ile açıklamak ve genel olarak 

toplum ve yaşama ilişkin, daha zengin, daha kapsayıcı ve açıklayıcı bir bakış açısı sunar. 

Toplumsal gelişimin doğru anlaşılmasını önleyen karartmaları ya da perdelemeleri de ortadan 

kaldırır ve olayları netleştirir. Bu bakış altında doğal ya da toplumsal olaylar derindeki 

ihtiyaçların bir sonucu olarak ortaya çıkarlar. Yani bunlar alt yapıdaki zorunlulukların ya da 

ertelenemez ihtiyaçların dışavurumlarıdır, semptomlarıdır.  

1970’li yılların başından bu yana üretim anarşisi ve yıkıcı rekabetten kaynaklanan aşırı 

birikim sorunu ve kâr oranlarının azalma eğilimine girmesi nedeniyle uzun süreli bir 

durgunluğa itilen ABD kapitalizmi, bölgesel savaşlar aracılığıyla bu durgunluktan çıkamamış 

ve bir çözüm olarak küreselleşme ve finansallaşmanın hızlandırılmasına yönelmiştir.  Bu 

dönemde, aslında 1930’lardan beri olgunlaştırılan neo liberal burjuva ideolojisi arka plan 

olarak devreye sokularak,  durgunluk ortadan kaldırılmaya ve sermaye birikiminin tatmin 

edici bir hızda büyümesi sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak durgunluğa karşı bir çözüm olarak 

getirilen finansallaşma durgunluğu ortadan kaldıramadığı gibi,  2008 krizinin tetikleyicisi 

olmuştur. İpotekli konut sektörü ile başlayan ve yüzeyde kendisini “borç-menkul 

kıymetlendirme krizi” olarak gösteren ve “Büyük Resesyon” olarak da adlandırılan bu kriz 

bugün artık küresel bir kapitalist krize dönüşmüştür.  

Öyle ki ABD kaynaklı bu kriz sadece üç hafta içinde Avrupa’ya yayılmış ve 2010 yılından bu 

yana da sadece iktisadi bir kriz olmakla kalmayıp sosyal ve politik bir krize dönüşmüştür. 

Kriz sonrasında Avrupa’da bir yandan büyük özel bankaların borçları kapitalist devletler 

tarafından üstlenilirken, diğer yandan krizi aşmak için büyük çapta genişletici maliye ve para 
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politikaları uygulanmıştır. Bu durum bütçe açıklarını % 10’lara ve akabinde de kamu borç 

stoklarını % 100’lerin üstüne fırlatmıştır. Buna bir de “kapitalizmin eşitsiz gelişimi yasası” 

doğrultusunda Yunanistan, Portekiz, İspanya hatta İtalya’nın bile büyümesini Merkez ülke 

konumundaki başta Almanya olmak üzere Kuzey ülkelerinden gelen sıcak paraya bağlı olarak 

sürdürmesi ve bu yolun 2010 yılından itibaren tıkanması da eklenince, kriz içinden çıkılamaz 

bir hal almıştır. Toplumsal muhalefet hızla artarak, grevler, boykot ve direnişler ve sokak 

gösterileri Avrupa’da günlük yaşamın bir pratiğine dönüşmüştür.  

Bu gelişmeler özellikle Avrupa’nın hemen her yerinde emekçilerin, işsizlerin, gençlerin ve 

üniversite öğrencilerinin kemer sıkmaya karşı sokaklara çıkmalarına, kitlesel protesto 

eylemlerine, genel grevlere, yürüyüşlere ve işyeri ve okul işgallerine yönelmelerine neden 

olarak iktisadi krizi “sosyal bir kriz”e dönüştürmüştür.  

Birçok iktisatçıya göre istikrarlı, hızlı bir toparlanma henüz bir hayaldi ve bu kriz sonrasında, 

1929 krizindeki gibi bir depresyona düşülmeden cılız bir toparlanma sürecine girilmesinin 

nedeni devletlerin uyguladıkları büyük çaptaki kurtarma ve teşvik paketleri ve bugüne kadar 

görülmemiş düzeyde piyasalara likidite aktarmalarıydı. Ancak böyle büyük bir müdahalenin 

bedeli de büyük olmuştur. Kriz nedeniyle vergi gelirlerinin ciddi oranda düştüğü bir anda, 

özel sektörün riski devlet müdahaleleriyle toplumsallaştırılarak özel sektörün çöküşü 

önlenmiş olsa da bazı devletler ve ekonomiler iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Önce 

Kasım 2009’ da Dubai’de ortaya çıkan borç ödeme krizi ve ardından 2010 baharında 

Yunanistan’daki sokak gösterileri ve genel grevler ve sonrasında da Kuzey Afrika ve Orta 

Doğu’da patlak veren halk ayaklanmaları ve avro bölgesinin Portekiz, İrlanda ve İspanya gibi 

bazı ülkelerinde görülen kamu borç krizleri küresel krizin yeni bir aşamaya geldiğini ortaya 

koydu. Artık ekonomik ve politik kriz giderek iç içe girmeye başlamıştı.  

Aslında 2008 küresel kapitalist krizin devam ettiği ve toparlanma iddialarının sadece bir 

söylemden ibaret olduğu, gerçeği yansıtmadığı yönündeki uyarılar hem bir çok ana akım 

iktisatçı hem de eleştirel iktisatçı tarafından sürekli olarak yapılmaktadır. Bu anlamda 

önümüzdeki süreçte ikinci dip ya da yeni bir resesyon sürpriz olmayacaktır. 
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Dünyada durum 

Dünya ekonomisi 2009 krizinden bu yana toparlanma yönünde oldukça zayıf sinyaller 
verirken, krizin bir önceki krizlerle benzerlik göstermediği, müzmin, inatçı, sürekli varlığını 
hissettiren bir karakter sergilediği bugün genel kabul görmeye başlayan bir görüş halini aldı. 

2009 kriz sonrasında daralan dünya ekonomisi dünya ticaret hacmini daralttı, 2010 yılında 
%12,6 olarak gerçekleşen dünya ticaret hacmi artış hızı 2011 yılında %5,8 lere düştü. 

Dünya mal ve hizmet ticareti 2010 yılında %5,6, 2011 yılında ise %11,2 oranında artış 
gösterdi ancak; Uluslararası düzeyde dünya ticaretinin 2012 yılında %3.2, 2013 yılında %4.5, 
2014 de %5.8, 2015 yılında ise %6.1 oranında müzmin bir karakterde büyümesi öngörülüyor. 

TÜFE gelişmiş ekonomilerde %2,7, gelişmekte olan ekonomilerde %7,2 aratarak uluslararası 
düzeyde artan petrol, gıda fiyatları ABD ve AB merkez bankalarının parasal genişleme 
politikalarından etkilendi. 2011 yılında Küresel düzeyde %4,9 olarak gerçekleşen enflasyon 
oranı, 2012 yılında %4 olarak beklenmektedir. Bu da geçmiş genel enflasyon oranlarının 
üzerinde bir noktadır. 

Avro bölgesinde genel devlet brüt borç stoklarının GSYH ya oranları % 88 lere çıkarken, 
ABD de ise bu oran %102.9 lara kadar tırmandı.  

Bu olumsuz gidişat dünyanın diğer ucu olan Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde de 
kendisini gösterdi.2011 yılında %9,2 oranında büyüyen Çin ekonomisi 2012 yılının ikinci 
çeyreğinde %7.6 oranında bir büyüme yakalayarak yavaşladı. 

Dünya ekonomisi bir bütün olarak krizi yaşarken, ekonominin motoru olabilecek ve dünya 

ticaretini sürdürülebilir düzeyde tutacak bir dinamik sıkıntısı baş gösterdi. IMF’ nin 

tahminlerine göre dünya ekonomisinin 2012 yılı büyüme tahminlerini  %4 den %3,3 e çekti. 

Önümüzdeki 3 yıl için ise büyüme tahminlerini %3.6, %4.1 ve %4.4 olarak belirleyen IMF 

nin bu öngörüsü önümüzdeki yılların dünya ekonomisinde iyi gelişmelerin olmayacağını 

gösteriyor. 

Bu gidişata paralel olarak dünya ekonomisinin kötü seyri en fazla istihdam alanında kendisini 

gösterecek ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinden kabul edilen ABD de işsizlik 2013 yılında  

%8.1, Avro bölgesinde ise %11.5 olarak öngörülmekte. 
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Krizde son perde: Kemer sıkma, emperyalist savaş- barbarlık ve yükselen direniş 

Kasım ayında ABD’de mali uçurum tartışmalarının derinleşmesi, Çin ekonomisindeki 

yavaşlama ve Avro Bölgesinin daha da derinleşen sorunları finans piyasalarını bir kez daha 

sarsmıştır Bu gelişmeler küresel kapitalizm açısından yeni bir inişe geçişin işaretleri olarak 

yorumlanmaktadır.  IMF’ nin, Ekim 2012  “Dünyanın Ekonomik Görünümü Raporu’nda bu 

yıl ve gelecek yıla ait küresel büyüme beklentilerini daha da düşürmesi uluslararası 

sermayenin endişelerini daha da artırmıştır.  

Mevcut kriz 2008’de finans krizi olarak patlak vermişti ama sonrasında derinde yatan nedenin 

sanayideki kâr oranlarındaki azalma olduğu ortaya çıkmıştı. Örneğin otomotiv sektörünün 

uzunca bir zamandır krizde olduğu görülmüştü. 2012’de bu kez Avrupa’daki otomotiv 

tekelleri krize girdi. Yeni otomobil tescilleri azalırken, aşırı kapasite oranı arttı. Bu onlarca 

fabrikanın atıl duruma düşmesi demektir. Nitekim bu fabrikalar birer birer kapanmaktadırlar.  

Son kriz sırasında finansallaşma, özellikle de bireysel tüketici kredileri krizi geciktirme aracı 

olarak kullanılmıştı. Bu durum kriz içindeki ülkelerdeki borç stoklarının artık sürdürülemez 

noktalara ulaşmasıyla ve krizin giderek bir borç krizine dönüşmesiyle sonuçlanmıştır. Buna 

bir de krizdeki dev bankalar ve tekellerin kurtarılması için verilen teşvikler ve sıfır faiz ve bol 

para politikası eklenince bütçe açıkları ve kamu borç stokları da görülmemiş ölçüde artmıştır. 

Kısaca önce teşvik yöntemi denenmiş ve başarısız olmuş, bunun ardından egemenler 

2010’dan itibaren kemer sıkmaya yönelmişler ama bu hem ekonomik hem sosyal ve politik 

olarak tam bir felaketle sonuçlanmıştır. Bu ülkelerin halkları son 50 yıldan bu yana bu kadar 

acımasız bir sermaye saldırısı ile karşı karşıya kalmamıştır. Yunanistan ile başlayan saldırı, 

Portekiz, İrlanda, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerini ve Türkiye’yi içine alacak şekilde 

yaygınlaşmıştır. Örneğin Türkiye’de ücret artışları komik düzeylerde tutulurken, başta ÖTV 

ve KDV oranları artırılmış, elektrik, petrol ve doğal gaza üst üste zam yapılmıştır. Kamu 

bütçesi daha çok asker+polis+ cezaevleri, sermaye teşvikleri ve dinselleştirme projesi olarak 

kullanılırken, halka dönük sağlık harcamaları gibi sosyal harcamalar budanmaya devam 

edilmektedir. 

Kısaca, küresel kapitalizm kötü durumdadır ve iyiye doğru da gitmiyor. Hükümetler bu 

durumdan nasıl kurtulacaklarını bilmiyorlar. Önümüzde yıllar,  kemer sıkma önlemleri ve 

resesyonlarla geçecektir. Borç stoklarının belli bir düzeye çekilmesi ve sanayideki atıl 
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kapasitelerin azaltılması hep gündemde olacaktır. Diğer yandan IMF son raporunda, kemer 

sıkmanın sınırlarına ulaşıldığını, daha ötesinin resesyonu daha da derinleştireceğini itiraf 

etmektedir. 

Durum böyle olunca da sistemin egemenleri için geriye küresel kapitalizmi ayağa 

kaldırabilmek için askeri yöntemlerle “yaratıcı yıkıcılık” güçlerini serbest bırakmak 

kalmaktadır. Nitekim Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da emperyalist barbarlık dizginlenmemiş 

bir biçimde sürmektedir. Küresel kapitalizmin çöküşü hızlandıkça ABD’nin saldırganlığı da 

artmaktadır.  

Kapitalist sistem, genelde savaşlara, kapitalist çöküşten kaçınmak ve sermaye birikimi için 

nefes alma alanı yaratmak için başvurur. Yani ekonomik kriz ve savaş kapitalist sistem için 

işlevsel ikiz konumundadır (bir diğer ikiz faşizmdir). Öyle ki döngüsel krizler sermayeye 

dengesizliklerini ve ayarsızlıklarını yeniden düzenlemede yardımcı olurlar ve genişlemesinin 

önünü açarlar. Ancak bu döngüsel krizlere ilaveten uzun dönemli durgunluklar da 

(stagnasyon) söz konusu olabilmektedir. Örneğin 1970’lerden bu yana metropol ekonomilerin 

büyüme hızı yavaşlamış ve % 1’e kadar gerilemiştir. Bu durum, sermayenin kendisini bu 

oranlarda ancak 70 yılda iki katına çıkarabileceği anlamına gelir ki kapitalist sınıf bununla 

yetinmeyecektir. Finansallaşma ve neo liberalizm de çözüm olmayınca geriye kabaca bir tek 

yol kalmaktadır: Savaşlar ve barbarlık. İşte bugün küresel kapitalist sermaye birikiminin 

önünü açma ihtiyacından hareketle, ABD emperyalizminin demir yumruğu kadife 

eldiveninden çıkmakta ve istikrarsızlık hattı olarak gördükleri bölgelerde halklara “insani 

gerekçelerle”  vurmaktadır. 

Diğer taraftan sistemin krizde olmadığı genişleme dönemlerinde ortaya çıkan yüksek büyüme 

hızları toplumun büyük çoğunluğu açısından özellikle de yoksul ezilen halklar ve emekçi 

sınıflar açısından gerçek bir iyileşme sağlamamaktadır.  

İlk olarak, azgelişmiş ülkeler için düşük büyüme bir sorun olsa da asıl sorun kalkınma ve 

sanayileşme sorunudur. Çünkü bu ülkeler genelde gelişmişlerden daha hızlı büyüseler de 

kapitalist bir üretim tarzı içinde kalkınamamakta ya da sanayileşememektedir. Ya da en fazla 

“yarı- sanayileşmiş” bir ülke konumuna gelebilmekte ve ABD, Avrupa ve Japonya’nın terk 

ettiği sanayilere yönelebilmektedirler. Bu anlamda son 10 yıldır ortalama % 7’lerde 

büyümesine rağmen Türkiye’nin kalkınmakta ve sanayileşmekte olduğunu ileri sürmek 

mümkün değildir. Türkiye, daha ziyade emperyalizme bağımlı bir yarı sömürge, yarı-
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sanayileşmiş ülke ve ekonomi konumunda olup sosyal kalkınmışlık özelliklerine de sahip 

olmayan bir ülkedir. Bu nedenle de özellikle AKP iktidarının hızlı büyüme oranlarının 

arkasına sığınarak yaptığı  “gelişme” ya da “refah artışı” iddiaları gerçekçi değildir. 

İkinci olarak, iktisadi büyüme kavramı toplumdaki sınıfsal eşitsizlikleri gizlemek, perdelemek 

için kullanılmaktadır. Örneğin birkaç banka ya da sınai tekel kar ettiğinde ortalama, kişi 

başına düşen gelir de büyür, iktisadi büyüme de hızlanır. Bu anlamda İktisadi büyüme 

sermayenin, servetin büyümesidir.  

Üçüncü olarak, günümüzde iktisadi büyüme yeterli düzeyde ve güvenceli istihdam 

yaratmayan bir büyümedir. Çünkü kapitalizm geldiği nokta itibariyle sadece kriz 

dönemlerinde değil, krizde olmadığı dönemlerde de yeterince iş ya da istihdam yaratan bir 

sistem olmadığını ortaya koymuştur. Son dönemlerde görüldüğü gibi yarattığı istihdam 

istikrarsız-geçici, düşük ücretli, yarı zamanlı ve güvencesiz istihdam niteliğindedir. Bu 

anlamda kapitalizm bir yandan vahşi bir emek sömürüsü sürdürürken diğer yandan 

milyonlarca insanı işsiz bırakmakta ve potansiyel emeği israf etmektedir. Büyüme ise asıl 

olarak mevcut emek gücünün daha verimli ve yoğun çalıştırılmasıyla sağlanmaktadır. 

Dördüncü olarak iktisadi büyüme sonucunda gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlik 

düzelmeden daha da artmakta, servet hem ülke içinde hem de uluslararası boyutta olmak 

üzere az sayıda zenginin elinde toplanırken toplumun kalan kısım giderek yoksullaşmakta,  

mülksüzleşmektedir.  

Son olarak, kapitalist büyüme, daha fazla üretim ve tüketim çılgınlığı nedeniyle, doğayı tahrip 

etmektedir. Daha fazla kâr için daha fazla üretim hem emeğin, hem de çevrenin 

sömürülmesine ve ekolojik felaketlere neden olmaktadır. 

 

Avrupa’ da yaşanan krizle sermaye halkın haklarına saldırılarını arttırdı. 

Neo liberalizmin dört önemli veçhesinden söz edilebilir:  

(i) Kamusal mal ve hizmetlerin metalaştırılması ve en geniş anlamda özelleştirmeler 

aracılığıyla kamunun küçültülmesi.  

(ii)  Her türlü metayı bir spekülasyon aracına dönüştüren hızlı finansallaşmanın 

gerçekleştirilmesi. 
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(iii) Her türlü doğal, sosyal ve reel felaketin ve krizin sermaye sınıfı için ve onun 

tarafından manipülasyonu.  

(iv) Servetin üst sınıflar lehine ve bölüştürülmesinde devletin açık ve pervasız bir 

biçimde bir araç olarak kullanılması. Nitekim neo liberalizm ile birlikte geleneksel 

sermaye birikimi yöntemlerine ilave olarak, sağlık ve eğitim gibi kamusal 

hizmetlere ve doğal kaynaklara el koyma biçiminde çağdaş bir “ilkel birikim 

modeli” de yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bugün özellikle de son 

beş yıldır yapılan düzenlemelerin ardındaki temel felsefe budur. 

Bugün Avrupa’da sosyal devlet yapılanması tüm bu bunalımlardan nasibini alarak sermayeye 

daha çok endeksli, toplumu öteleyen bir noktaya doğru hızla ilerliyor. 

Yunanistan’da krizin faturası halka çıkarıldı. 

Yunanistan’ da meydana gelen borç krizinin sürdürülebilir olması ve Euro bölgesin açsısından 

risk olmaktan çıkarılması için Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF nin 

işbirliğinde 110 milyar Euro luk paket hazırladı. Bu kaynağın 73 milyar Euro luk kısmı 2011 

sonu itibariyle ödenirken, geriye kalan kısmının yanı sıra 130 milyar Euro luk bir ilave 

kaynağın 2014 yılına kadar ödenmesi kararlaştırıldı.  Bu kaynaklar karşılığında Yunanistan a 

biçilen bedel ise tam anlamıyla bir sosyal yıkım niteliğinde oldu. Sağlanacak bu kaynaklar 

karşılığında Yunanistan’ a dayatılan ve teknokrat hükümete kabul ettirilen yaptırımlarla 

birlikte; 

2015 kadar kamu çalışanlarının sayısı 150 bin azaltılması öngörülmektedir. Bu durum,  kamu 

çalışanlarında %22’ lik bir azalış anlamına geliyor.  

Kamu çalışanlarının maaşlarında ortalama %17 oranında bir azalma meydana gelecek. 

Emekli maaşları çalışılan dönemdeki maaşın azami %75’iyle sınırlandırıldı. 

 Sağlık harcamalarının GSYH’ya oranı %6’nın altına çekmek için kamu sağlık sistemi yedin 

yapılandırılacak.   

Genel KDV %17’den %21’e, indirilmiş KDV oranı ise %9’dan %13’e çıkarıldı.  

Asgari ücret %22 oranında, 25 yaşından küçükler için ise %32 oranında azaltıldı.  
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Emeklilik yaşı 652e çıkarıldı. 2014 yılı sonuna kadar 34 milyar Euro luk özelleştirme şartı 

getirildi.  

Yüksek borç stokuna sahip İtalya’ da da aynı senaryo devreye kondu ve sosyal haklar küresel 

sermeye lehine tırpanlandı. 2010 yılında üç yıllık dönemi kapsayan bir bütçe yapıldı. Bu 

bütçede açığı azaltmak  için 2011 yılı için 12 milyar Euro’luk, takip eden yıllar için 25 er 

milyar Euro luk açık düzeltmeleri yapıldı. Yine Temmuz 2011’de yapılan 48 milyar Euro 

büyüklüğünde paketle harcamalarda kesinti ve vergi artışları gerçekleştirildi. Yerellere 

yapılan sağlık harcamaları kısıldı. 

 Kamu görevlilerinin maaşları 2014 yılına kadar donduruldu. 

 Sonrasında bununla da talep edilen seviyeye gelemeyen İtalya mali sisteminde, 54 milyar 

Euro’luk paketi de 2011 yılı içinde kabul edilmesiyle kamu harcamalarında büyük kesintiler 

ve yüksek vergi artışları gerçekleştirildi. 

2011 sonunda ise 30 milyar Euro’luk paket ile konut vergilerinden sağlık harcamaları 

kesintilerine, emeklilik yaşının 66’ya çıkarılmasından sosyal güvenlik katkılarına kadar geniş 

bir yelpazede toplumsal haklar tırpanlandı. 

Yine İspanya borç sarmalında kıvranmaya devam ederken orada da toplumsal haklar, mali 

dengeler bahane edilerek geriye çekilmektedir. İspanya Euro bölgesinin 4 üncü, Avrupa’nın 5 

inci, dünyanın ise 13’üncü büyük ekonomisi konumundadır. Buna rağmen küresel bunalımın 

etkilerinden kendisini kurtaramayan İspanya bugün Euro bölgesinin %13’ünü oluşturan 

ekonomik büyüklüğüyle Avrupa ekonomisini tehdit etmeye devam ediyor. İspanya’nın 

toplam istihdamın % 13’ünü, GSYH’nın %11,5’ini oluşturan ve hükümetler eliyle teşvik 

edilen inşaat ve konut sektörü de kurtaramadığı gibi bizzat krizi tetikleyen alanlardan biri 

oldu. 

Yine bugün Fransa’ da artan borçlar ve kamu açıkları büyük riskler barındırmaya devam 

diyor. 
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Zira bu dönemde altın ihracatı, altın ithalatını 1,692 milyon dolar aşmaktadır. Bu, ülkedeki 
altın stoklarının İran’dan yapılan ithalatın finansmanında kullanılması anlamına gelir, hayalî” 
ihracattır ve milli gelir hesaplarında dikkate alınmaması gerekir.  Bir önceki yılın altın 
ihracat/ithalat rakamları  “normal” kabul edildiğinde, TÜİK’in bu yıla ait milli gelir 
hesaplarının belki de dörtte bir oranında tıraşlanması gerekecektir.  

 

Türkiye’nin 2002 – 2012 iktisadi büyümesi birçok ülkenin altında kalmıştır. 
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İçerde, uygulanmakta olan düşük ücret politikaları,  kitlesel işsizlik ve bireysel tüketici 

kredilerinin artık sürdürülemez boyutlara ulaşması, iç ve dış savaş nedeniyle tüketici ve 

yatırımcı güveninin ve talebinin düşmesi gibi nedenlerle, iç talebin de giderek azalması içe 

dönük büyümeyi de gündemden düşürmeye başlamıştır. Bu durumda egemen-yöneten sınıflar 

için geriye iki yol kalmaktadır:  

(I) Emek gücünün verimliliğini artırarak, yani mevcut emeğin daha yoğun 

sömürüsüyle büyümeyi sürdürebilmek. Bunun için bir yandan işçi ve memur 

özgütlenmeleri daha çok baskılanırken, aynı zamanda da 4+4+4 düzenlemesi, 

Ulusal İstihdam Stratejisi ve Çıraklık Kanunu’nda yapılan değişiklikler  ile 

geleceğe de dönük olarak, bu koşullara itiraz etmeyen suskun nesiller 

yetiştirilmeye çalışılmaktadır.  

(II) (ii) İçerde ve dışarıda savaş.  

Savaşların sadece yeniden paylaşım ve kriz çözücü etkileri yok. Bu savaşlar emekçilere ve 

sosyalistlere de bir göz dağı niteliğindedir. Zira savaş dönemleri olağanüstü hal dönemleridir.  

Demokratik hak ve özgürlükler, her türlü muhalif örgütlenme, grevler, gösteriler, mitingler ya 

tamamen yasaklanır ya da askıya alınır. Aynı zamanda milliyetçilik, şovenizm ve ırkçılık 

azdırılarak faşizm dalgası yükseltilir ve azınlıklar, muhalifler ve sosyalistler ciddi hedef 

haline getirilirler. 

Ekonominin canlı olduğu dönemlerinde büyüme rakamlarıyla (Türkiye’de 2012 yılına kadar 

görüldüğü gibi) gizlenen, perdelenen başta emek sömürüsü olmak üzere kapitalist sisteme 

içkin her türlü sömürü, baskı ve ezme-ezilme ilişkisi kriz dönemlerinde daha derin 

hissedildiğinden savaşlar ve beraberinde yürüyen milliyetçilik ve şovenizm bu perdenin 

yeniden örtülmesini sağlar. On binlerce işsiz asker cenazelerinde bir araya gelerek, kabarmış 

milliyetçi duygular altında ezilmişliklerini, acıları gerçek düşman olan burjuvaziye değil, 

hakkını arayan işçiye, öğrenciye ya da en kolay hedef olarak gördükleri Kürtlere, Alevilere, 

Romanlara ya da kadınlara saldırarak gidermeye çalışırlar. 

Bu büyüme rakamlarıyla işsizlik artacak yoksulluk daha da derinleşecektir. 

2009 kriziyle birlikte daralan Türkiye ekonomisini en olumsuz etkisi istihdam üzerinde 
gerçekleşti.  Ekonomik  büyüme rakamları gerilerken 2009’da işsizlik, tarihi rekor olan %16 
lara kadar yükseldi. Ancak bu dönem yüksek cari açık brüt dış borç stokunun 323,5 milyar 
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dolarla çıkması pahasına sağlandı. %9’lar civarında seyir etmeye başlayan işsizlik oranları 
önümüzdeki dönemde düşük büyüme oranlarına paralel olarak artacaktır.  

Bugün resmi veriler ışığında değerlendirildiğinde dahi işsizlik oldukça yakıcı bir halk 
gündemi 

Türkiye de resmi TÜİK verilerinin güvenilirliği ve uygulanan ölçüm metotları konusunda 
kamuoyunda ciddi şüpheler varken, TÜİK’in resmi verileri dahi durumun vahametini ortaya 
seriyor.  

Emek cephesinin TÜİK verileri üzerinden yapmış oldukları araştırmalara göre; 

Çalışma çağına gelmiş her 2 kişiden biri çalışmıyor. İşgücüne katılım oranı %50,5 düzeyinde. 

İş bulmaktan umudunu kesen ve ev içi görünmez emekle birlikte işsizlerin sayısı gerçek 
işsizlerden daha az gösteriliyor. 2012 temmuz ayında ki işgücüne katımda ki düşüş 216 bin 
işsizi sakladı. 

Türkiye de iş gücüne katılım oranı düşük. Eurostat verilerine göre 2012 yılının birinci çeyreği 
için işgücüne katılım oranı  AB ülkelerinde %68 düzeyinde. Türkiye de işgücüne katılım 
oranı bu 27 AB ülkesinin ortalaması seviyesin de olsa idi, işsiz sayısı 11 milyon 845 bin, 
işsizlik oranı yüzde 32 civarında olacaktı.  

İş bulma umudu kalmadığı için 3 aydır iş aramayan bu nedenle işsiz sayılmayan nüfus da 
işsizliğe dahil edilmiş olsaydı işsizlik oranının %14 ler civarında , işsiz sayısının da 4 
milyonun  üzerinde olduğu görülecektir. 

Her iki gençten biri kayıtışı çalışıyor, umudu kesik işsizlerle birlikte her 4 gençten biri işsiz 
konumda. Resmi verilere iş bulma umudunu kaybettiği için iş aramayanalar da dahil 
edildiğinde gençlerde işsizlik %25 lere ulaşıyor.  

759 bin işsiz gence karşı 594 bin çalışmaya hazır ancak umutsuzluk başta olmak üzere çeşitli 
nedenlerle iş aramayan genç var.  

2012 temmuz ayında bir önceki aya göre işsiz genç sayısı 47 bin arttı. Geçtiğimiz yıla göre ise 
istihdamdan çekilen genç sayısı 214 bin oldu. İşgücüne katılım oranı düşmeseydi genç işsiz 
sayısı 759 bin değil, 985 bin olacaktı. 
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Çalışma çağındaki her 3 kadından 2’si işsiz. Lise ve üzeri eğitime sahip kadınlar erkeklere 

göre 2 kat daha fazla işsiz. 

2008 – 2009 dönemine göre 2012 de kayıt dışı çalışmada 480 bin kişilik bir atış var. 

Erkekler için aynı dönemde kayıt dışı 198 bin azalırken kadınlar için 678 bin arttı. 

Tarım sektöründe istihdam kriz öncesine göre 1 milyon 10 bin arttı.  Toplam istihdam 

artışının %30’u tarım kesiminde gerçekleşti. 

Güvencesiz çalışma hızla yaygınlaştı.  

2009 yılı mayıs dönemi ile karşılaştırıldığında geçici çalışanların sayısı %36 artarak, 1 milyon 

467 binden, 1 milyon 992 bine yükseldi.  

Bütün bunlara rağmen hükümetin haftalık çalışma sürelerinin düşürülmesine ilişkin bir 

çalışması olmadı. Tam tersi istikamette seyretti.   

Haftalık çalışma saati yüksek noktada olduğu gibi, yıllık fazla mesai için oluşturulan 270 saat 

uygulaması devam ediyor. 

Çalışanlar en az 1 aylık ücretli izin istiyor. 

Güvencesiz iş ortadan kaldırılmalıyken, tam tersi istikamette hükümet çalışmalar yürütüyor. 

Kamu personel açığı noktasında hala kamu çalışanları ve işsizler lehine ciddi bir adım 

atılmadı. 

Taşeron çalıştırma ve kayıt dışılık gibi konularda hükümetin pragmatist tutumu devam ediyor. 

Sermaye için bütün kamu ve ülke olanaklarını seferber eden AKP hükümetleri işsizin 

yoksulun ve emekçinin taleplerine kulak tıkamayı sürdürüyor. 
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Taşeron çalıştırma özendirildi, ucuz çalıştırma modern kölelik haline geldi. 

Taşeron çalıştırma bugün Türkiye’nin yaygın istihdam rejimi olarak AKP eliyle 

yerleştirilmeye çalışılıyor. 

Taşeronluk, iş cinayetleri anlamına gelmektedir; 

Taşeronluk eksik ücretler, yatmayan maaşlar, ödenmeyen sigorta primleri demektir. 

Taşeronluk kullandırılmayan ücretli izinler, yasal çalışma sürelerinin çok üzerinde ücretsiz 

çalışma sürelerini temsil etmektedir.  

Resmi verilere göre taşeron işçi sayısı Türkiye’de AKP dönemiyle birlikte 4 kat artarak 1 

buçuk milyonu buldu. Ancak kayıt dışılığın en yaygın gözlemlendiği istihdam alanlarından 

olan taşeron çalıştırma bugün resmi verilerin çok üzerinde seyrediyor. 

Ulusal istihdam stratejisi istihdamı değil sömürüyü arttırıyor. 

AKP’ nin ulusal istihdam stratejisi adı altında topluma dayattığı esnek, güvencesiz ve ucuz 

işgücüne dayalı istihdam rejimi toplum için büyük bir tehdit içermektedir. Emek sermaye 

ilişkisinin tarihsel gelişimini göz ardı ederek, emeğin üretim süreçlerindeki rolünü yadsıyarak 

oluşturulmuş bu strateji, emeği sermayenin üzerinde bir maliyet bakısı olarak tanımlamakta 

ve sermayeye emek üzerinde tasarruf hakkı vermektedir. 

İdeolojik bir belge olan Ulusal istihdam Stratejisi belgesi sermaye lehine emek aleyhine bir 

gelecek vaat ederken; 

Güvenceli esneklik kavramıyla devlet ve işveren işçinin bütün sorumluluklarından sıyrılırken, 

tek işverene bağlı çalışmanın, işçinin kendisini sürekli geliştirerek farklı alanlarda iş 

bulmasının tanımlandığı bir içerikle  topluma sunuluyor.  

Bu stratejiyle yeni esnek istihdam modelleri daha da yaygınlaşacak 

Kiralık işçilik, modern kölelik daha da artacak, her alanda emeğin örgütlenmesinin önüne 

geçilecek. 
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Taşeronlaştırma hızlanacak ve her yerde taşeronluk hüküm sürecek 

Adım adım bölgesel asgari ücret uygulamaya konacak, başta Kürt illeri olmak üzere 

Türkiye’nin bir çok yerinde düşük asgari ücret uygulamasına geçilecek. Bu uygulama 

yaygınlık kazandığında ise  sermaye rekabetinin bir sonucu olarak bütün Türkiye’de ücret 

genel seviyelerinde büyük düşüşler yaşanacak 

İşsizlik yoksulluğu da arttırıyor. 

Türkiye’de yoksulluk farklı biçimleriyle toplumsal hayatı etkilemeye devam ederken, 

suistimal edilen bir alan olmayı da sürdürüyor.  

Resmi istatistiklere göre %16 ,1olan yoksulluk oranı, yoksulluğun farklı biçimleri göz önüne 

alındığında daha da katlanıyor.  

2009 yılında sürekli yoksulluk riski altında yaşayanların oranı %17,3 iken 2010 yılında bu 

oran %18,5’e yükseldi. 

Bugün 5 milyonun üzerinde asgari ücretle çalışan emekçinin aldıkları net ücret 740 lira. 

4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 958 lira iken yoksulluk sınırı ise 3 bin 120 lira. 

Yine temmuz 2012 baz alındığında memurların ortalama maaşı 2 bin lira dolaylarında iken, 

en düşük memur maaşı 1.758 lira. 

Türkiye’de 1 milyon 856 bin memur çalışırken kamuda toplam personel sayısı 2 bin 800. 

Sayıları yaklaşık 9 milyon 300 bini bulan emekli maaşları ise T ürkiye de yoksulluğun bir 

diğer nedeni. SSK emekli aylığı 886 lira, tarım bağ-kur 535 lira, esnaf  bağ-kur 719 lira, 

mamur emeklisi ise 1,084 lira alıyor. 

Bunun yanı sıra Türkiye’de bir diğer yoksulluk alanı ise artan görece yoksulluktur. Yılladır 

uygulanan neoliberal ekonomi politikaları ve bütçelemeler sonucunda halkın belli kesimleri 

arasındaki gelir uçurum makası daha da arttı ve toplumsal adalet büyük yaralar aldı. 

Toplumun en zengin %20 lik grubu toplam gelirin  %46,7 sini alırken, en alt gelir gurubunda 

bulunan %20 lik kesim ise toplam gelirin sadece %5,8 ini alabiliyor. 
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İstanbul ve çevresi 14 bin 873 lira ile yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir gelirinde birinci 

sırada iken, İzmir 12 bin 924 lira ile ikinci oldu. Ancak Güneydoğu Anadolu bölgesi 5 bin 

418 lira ile en son sırada yer aldı. 

Toplumun fertleri arasında yaşam standartlarını belirleyen ölçüler arasında da fark arttı. 

TÜİK’e göre kurumsal olmayan nüfusun; 

• % 59,6’sı kendilerine ait konutta oturmaktadır.  

• % 41,6’sının konutunda “sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb.” 

sorunlar söz konusudur. 

• % 41,7’sinin oturduğu konutta “izolasyondan dolayı ısınma sorunu” yaşanmaktadır. 

• % 61,8’inin hanesinin taksit ödemeleri ve borçları (konut alımı ve konut masrafları 

dışında) bulunmakta, bu borç ödemeleri, % 26,2’sinin hanesine çok yük getirmektedir. 

• % 86,5’i “evden uzakta bir haftalık tatili”, % 67,6’sı “beklenmedik harcamalarını” ve 
% 80,3’ü “yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını” ekonomik 
nedenlerle karşılayamamaktadır.  

 
Ciddi finansal sıkıntıyla karşı karşıya olan nüfusun oranı olarak tanımlanan ve belirlenmiş 9 
maddeden en az 4 tanesini karşılayamama ya da mahrum olma durumunu tanımlayan “maddi 
yoksunluk” oranı 2009 yılında % 63, 2010 yılında % 66,6 iken 2011 yılında % 60,4 olarak 
hesaplanmıştır.  
 
AKP iktidarları döneminde sosyal adalet göstergeleri daha da gerileyerek çöküş kaçınılmaz 
hale geldi. 

AKP iktidarında sosyal devlet algısı daha da çöktü. 

Sosyal koruma alanında yapılan kamu harcamaları oldukça geri bir noktada durmaktadır. 

2006-2008 yıllarında sosyal güvenlik, sağlık, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlardan oluşan 

harcamaların GSYH ya oranı %11,5 de kalırken, 2010 yılında bu oran %12.87 oldu. 2012 

yılında %12,9 olan bu oran 27 AB ülkesinin sosyal koruma harcamalarının GSYH ya oranı 

olan  %29,5 baz alındığında,  oldukça düşük bir noktada seyir etti.  
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Yoksullara yönelik sosyal yardım, sosyal hizmetler ve yeşil kart harcamalarının GSYH içinde 

ki payı 2011 yılında %1,33 gibi küçük bir noktada kalırken, 2012 yılında da bu oranda 

niteliksel bir değişim yaşanmayacak. 

Çalışanların kendi paylarından ayırdıkları kaynakla oluşturulan işsizlik fonu amacı dışında 

kullanıldı. Türkiye de işsizlerin %90 ı bu fondan faydalanamamaktadır. GAP eylem planı için 

işsizlik fonundan alınan kaynağın kullanım alanları sosyal göstergeler üzerindeki  niceliksel 

ve niteliksel etkileri kamuoyuyla paylaşılmadığı gibi, bugün GAP halen bir enerji projesi 

olarak varlığını sürdürüyor. 

GAP için GAP eylem planı çerçevesinde 2012 yılında bitirilmesi öngörülen projeler 

bitirilmedi, bizzat başbakanın telaffuz ettiği istihdam rakamları şimdi unutulmuş durumda. 

Başbakanın 10 yılda bölgeye aktardığını iddia ettiği 35 milyar liralık kaynağın ne  kadarının 

savunmaya, ne kadarının ise bölgenin kalkınmasına harcandığı belli değil.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Güneydoğu halkını elektrik kaçakçılığıyla suçlayarak, bu 

bedelin batıda yaşayanlar tarafından ödendiğini ifade ederek farkı kültürel, siyasal ve etnik 

grupları karşı karşıya getirecek şekilde toplumda ki nefret söylemlerine katkıda bulundu. 

Oysa Güneydoğu illerinde kullanılan elektriğin niceliksel karşılığı ile batının büyük 

metropollerinde kullanılan elektrik miktarları ve kaçakları rakamsal olarak bakanı haksız 

çıkarmaktadır. Güneydoğuda’ki enerji nakil hatlarının bakımsızlığı ve özelleştirme 

programına alındıkları taktirde alıcılara düşük bedellere satmanın yöntemi haline getirdikleri 

altyapı yatırımları yapmama politikası enerji kayıplarını oldukça arttırmaktadır.  

GAP ta bugüne kadar üretilen elektrik miktarının parasal karşılığı 21 milyar dolar 

civarındadır. Bu rakam dikkate alındığında bölgenin ülke ekonomisine katkı sağlamadığı 

yönlü hem hükümet hem de farklı çevrelerin beyanlarının haksız ve art niyetli olduğu ortaya 

çıkmaktadır.  

Halklarımız adil bir eğitim ve sağlık hakkından mahrum bırakılmaya devam ediliyor. 

AKP politikaları sonucunda en yoksul %20’ lik kesimin toplam eğitim harcamaları içindeki 

payı %3,4 iken, en zengin %20’lik kesimin toplam eğitim harcamaları içindeki payı %62,3.  

En zengin kesimden bir önceki %20’lik kesimin payı ise %18,2 oldu. 
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Eğitim alabilme hakkı toplumsal adalet göstergelerinden biri olmakla beraber,  diğer 
göstergelerden daha yapısal içeriklere sahiptir. Eğitimde sınıflar arası uçurum attıkça 
toplumsal adaletin gelecek kuşaklardaki tezahürü  çok daha derin ve telafisi zor olacaktır.  

Toplam sağlık harcamaları içerisinde toplumsal kesimlerin paylarına bakıldığında en yoksul 
%20’lik kesim bu harcamaların %10’unu yapabiliyorken, en zengin % 20’lik kesim 
%39,7’sini yapabiliyor.  

Toplumsal adaletin temel unsurlarından biri olan, sağlığın toplumsal kesimler arasında 
ulaşılabilirliği uçurumu oldukça vahim bir noktada. Üst sınıfların, maddi koşullarından 
kaynaklı olarak (beslenme barınma vb.) sağlık koşulları da daha  olumlu bir noktadadır.  Bu 
da göz önüne alındığında, toplumsal kesimlerin sağlık şartları arasında da formel 
kıyaslamaları aşan bir uçurum söz konusu. 

Yine toplam haberleşme harcamaları içerisinde en yoksul %20’ lik kesimin harcama oranı 
%7,2 iken, en zengin %20’lik kesimin payı %37,6 olarak gerçekleşti. En alt gelir grubunun 
kültür ve eğlence harcamaları da adaletsizliği açık bir şekilde gösteriyor. Alt gelir grubu için 
bu oran %4,5 iken üst gelir grubunun bu harcamalar içindeki payı %47,6 oldu. 

AKP’ nin sağlık alanındaki politikaları ve uygulamaları toplum sağlığını tehdit ediyor. 

Türkiye kişi başına sağlık harcaması alanında Avrupa’nın en son sırasında yer alıyor. Sağlık 
harcamalarının GSYH içindeki oranı 2011 yılında %4,4 olarak gerçekleşirken,  hükümetin bu 
sağlık harcamalarını daha da kısma ve bu alanı özel sektöre bırakma gibi bir politikası olduğu 
da kamuoyunun malumu. 2012’de de bu oranlarda ciddi değişimler olmadığı gibi 2013 de de 
hükümet yaklaşımını değiştirmedi. 

Sağlık harcamalarının sadece %0,58’i gibi küçük bir oranı koruyucu hizmetlere gitmektedir. 
İlaç ve tedavi giderlerine giden pay ise %4’ün altındadır. Koruyu hizmetlere önem vermeyen 
bir sağlık politikası tedavi giderlerini arttırarak yanlış politikalarla halkın yükünü artırdığını 
görmemek istemiyor. 

AKP nin çocuklara yönelik bütçe politikası da oldukça zayıf bir noktadadır. 

SHÇEK tarafından çocuklara ayrılan pay GSYH’nın %0,11 i gibi oldukça düşük bir noktada 
kaldı. 
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Yargılanan çocukların yarısı çocuklara özgü olmayan koşullarda yargılandı. Ortalama 

yargılama süresi 300 günün üzerinde oldu. 

Gençlere yönelik harcamalar orta ve yüksek öğretim harcamalıyla beraber GSYH nın %2’si 

dolaylarında kaldı. Gençlere ayrılan payların %67’si eğitimde olan gençlere ayrılırken, bugün 

15-24 yaş arasında ki gençlerin %60’ının eğitim dışında kaldığı gerçeği uygulamaların 

çarpıklığını gözler önüne seriyor. 

AKP iktidarında da askeri harcamalar hız kesmedi 

Askeri harcamaların denetimi noktasında ki toplumsal ısrar 2012’de de devam etti. Ancak 

AKP askeri harcamalar konusunda toplumu bilgilendirmemekte kararlı görülüyor.  

Maliyeti 100 milyon doların üzerinde olan hava harekatları ve operasyonlar hız kesmeden 

devam etti. 

2013 yılında teslim alınmak üzere ABD’den 130 milyon dolar değerinde süper kobra 

helikopter alımı gerçekleştirildi. 

Yaz aylarında da devam eden yoğun operasyonlar nedeniyle bütçeden silah ve teçhizat 

alımları için ya da maliye bakanının beyanıyla “ terörle daha etkin mücadele etmek için” 650 

milyon liralık ek kaynak Kürt sorunundan kaynaklı sürmekte olan savaşa aktarıldı. 

90’lı yıllarda bir gecede 4 kat artan borç stokları ve yaklaşık 500 milyar doları bulmuş 30 

yıllık savaşın mali bilançosundan AKP iktidarı hiçbir ders çıkarmadı. 

Türkiye bugün dünyada en yüksek askeri harcamalar yapan 14. ülke konumundadır. NATO-

Avrupa askeri harcamalarının GSYH ya oranı ortalama olarak %1,8 iken, Türkiye de bu oran 

en az % 2,35 dir.  

Türkiye de askeri harcamaların sadece %5 kısılmasıyla 12 milyonun üzerinde sigortasız 

kişinin genel sağlık sigortası primi ve 1 milyon yoksula aylık 300 lira dolayında düzenli gelir 

verilebilecekken AKP nin politika tercihlerinin bunun askeri harcamalar lehine oluşması, 

bütçe harcamalarında ki militarist tavrı da ortaya koymaktadır. 
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Aksayan adalet  artık yürümüyor. 

Türkiye’de zaten aksak işleyen adalet mekanizması bütçe yapım sürecinde de göz önünde 

bulundurulmayınca tablo daha da vahim bir noktaya çıkmaktadır. Türkiye’de kişi başına 

düşen savcılık ve adli yardım harcamaları 10,3 euro dolaylarında iken AB ülkelerinde bu 

rakam 47,1 euro dur. Yine adalet harcamalarının GSYH ya oranı % 0,46 dolaylarında iken 

2014 de kadar bu oranın %0,43 e düşürülmesi niyeti aksayan adaleti yürüyemez hale 

getirecektir. 

Avrupa ülkelerinde bir hakim yıllık  ortalama 200 dosyaya bakarken türkiye de bu rakam 

1078 dosyadır. Uzun yargılama süreleri nedeniyle verilen ihlal kararı sayısında Türkiye 

birinci ülke konumundadır.  

2013 merkezi yönetim bütçe yasa tasarısı Türkiye de geniş halk kitlelerinin ihtiyaç ve 

taleplerini karşılayabilecek nitelikte değildir. 

2013 bütçesi de AKP hükümeti tarafından, toplumsal müzakere ve onaya gerek duyulmadan 

yapıldı.  

AKP kendi koyduğu yasaları dahi uygulamıyor. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Eylül ayında  resmi gazetede 

yayınlanması gereken Orta Vadeli Program (OVP) Ekim ayında yayınlandı. 

Bu bütçe de diğer bütçeler gibi katılımcılık ilkesinin es geçildiği bir bütçe oldu. 

2013 bütçesi daha öncekiler gibi AKP hükümeti tarafından, toplumsal müzakere ve onaya 

gerek duyulmadan yapılmıştır.  Bu bütçe demokratik katılımcılığı esas almayan, işçinin, 

köylünün, emeklinin, yoksulun, kadının, çocuğun, gencin, bir bütün olarak toplumsal alanın 

büyük bir bölümünün dışlandığı bir bütçe durumundadır. Bu durum emekçi sınıfların yüzlerce 

yıllık mücadeleleri sonucunda elde ettikleri “Bütçe Hakkı” nı ortadan kaldırdığı gibi AKP 

Hükümetinin kırıntı niteliğindeki sosyal yardımlarla yoksul halkları içermekle sınırlı 

kalacağının da bir göstergesidir.  

AKP bu bütçeyi yaparken  sermaye grupları hariç, toplumsal hiçbir grubu bu çalışmaya dahil 
etmedi. Halktan alınan vergilerle hazırlanan bu bütçenin, yine halka sorularak dağıtılması 
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gerekiyordu. Edirne’ deki çiftçinin, Hakkâri’ deki çobanın, İzmir’de ki esnafın vergileri yine 
AKP nin siyasal ve ideolojik önceliklerine göre dağıtıldı.  

Bu bütçede sendikalar, meslek odları, çiftçi birlikleri, esnaflar, yoksullar işsizler yine 
görmezden gelindi. 

Bu bütçe de “şeffaflık” ve “hesap verilebilirlik” ilkesi yine ihlal edildi. 

Geçtiğimiz haziran ayında AKP tarından 6085 sayılı Sayıştay kanununda değişiklik yapılarak, 
Sayıştay’ın kamu kurumlarının harcamalarını meclis ve kamuoyu adına denetleme yetkisi 
sadece “hukuka uygunluk” la sınırlandırıldı.  

Haziranda yapılan değişiklik ile performans denetimine ilişkin bölümün en önemli kısımları 
budandı. Yani asker 10 uçak alacaksa, Sayıştay sadece bu uçakların alınıp alınmadığını ve 
ihalenin usule uygun olup olmadığıyla ilgilenebiliyor. Sayıştay’ın halk ve meclis adına bu 
uçakların neden alındığına, alınmasına gerek olup olmadığına ilişkin raporlama yetkisi 
kaldırıldı. Avrupa da Sayıştay denetçileri savuna bütçesiyle ilgili oldukça geniş yetkilere 
sahipken, Türkiye’ de bu yetkiler bir bir kırpıldı.  

Ağustos ayında yürürlüğe giren yönetmelik ile de savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili 
kurumların mallarına ilişkin Sayıştay raporlarının “gizlilik esasına” göre yapılması istendi. 
Böylece denetim sonuçlarının kamuoyundan gizlenmesinin yasal alt yapısı hazırlanmış oldu. 

Bugün NATO ya verilen bilgiler Türkiye kamuoyuyla paylaşılmıyor. 

Sayıştay denetimi, halkla asker arasındaki bilgi fakının (asimetrisinin) ortadan kaldırılması ve 
sivilin askeri denetleyebilmesi için olmazsa olmaz bir mekanizmadır.  Uluslararası standartlar 
ayaklar altına alınarak performans denetiminin Sayıştay denetiminden çıkarılması tamamen 
askeri vesayetçi mantığın devamına da büyük güç kattı. 

Sayıştay’ın hazırlamış olduğu 132 denetim raporu meclise sunulmadı 

2013 bütçesi toplumsal cinsiyete duyarlılığın gözetildiği bir teknikle yapılmamıştır. 

Bütçe bir siyasi iktidarın toplumsal ve siyasi önceliklerini yansıtan tablodur. Bu açıdan 
bakıldığında  AKP 2013 tercihlerini de militarizmden, savaştan, yoksulluktan ve toplumsal 
yolsuzluktan yana kullanmıştır. 
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Bu bütçede kadın yine gözetilmemiş, toplumsal cinsiyete duyarlılık arka plana itilmiştir. 

Kadınların toplum içindeki ekonomik ve sosyal konumlarının farklılığı üzerinden bir 

hassasiyet içermeyen 2013 bütçesi yine “erkek” bir bütçe olarak yapılandırılmıştır. 

AKP’nin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme iddiası maalesef sadece sığınma evleriyle 

sınırlı kaldı. Savaş ve yoksulluğu arttıran bir bütçenin kadın duyarlılığı olmayacağı gibi, 

kadınların canını daha çok yakacağı açıktır.  

Savaş devam ettikçe bütçe açık veriyor. Bütçe açık verdikçe doğalgaza elektriğe zam 

yapılıyor. Zamlar arttıkça kadının aile içindeki konumundan kaynaklı yaşadığı maddi ve 

psikolojik zorluklar daha da katlanıyor. 

Türkiye’de bütçe ve kadın temalı istatistikler halen bulunmamaktadır. Bu istatistikler 

tutulmadan, vergi politikalarının kadınlar üzerindeki etkisini hesaplamadan verilen her vaat 

aldatmacadan öte bir anlam ifade etmeyecektir.  

Kamu kaynakları dağıtılırken kadının göz ardı edilmesi cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor.  

Hükümetin, bütçenin cinsiyete duyarlı olduğu iddiası AKP iktidarının toplumsal cinsiyetten 

ne anladığını da göstermektedir. Kız çocuklarının okula yönlendirilmesi, kadın istihdamında 5 

yıl süreyle prim teşviki verilmesi gibi palyatif çözümler tarihsel bir eşitsizliğe yaklaşımdaki 

sorunların göstergesi olarak ön plana çıkıyor. 

Toplumsal cinsiyete duyarlılık, ancak ve ancak tüm ana plan ve politikalarda cinsiyet 

eşitliğinin gözetilmesiyle gerçekleştirilebilir. 

2013 Merkezi Yönetim Bütçesi yüzünü egemenlere, sırtını halklara ve emekçilere 

dönmüş bir savaş ve kriz bütçesidir. Aynı zamanda sermayeyi teşvik ederken halkı 

yoksullaştıran bir bütçedir. 

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi yaklaşık 404 milyar liralık bir harcama ve 370 milyar 

liralık bir gelirin, 19 milyar liralık bir faiz dışı fazlanın hedeflendiği bir iktisadi ve siyasi bir 

belge ve ekonominin bütünü ve toplumsal sınıf ve kesimler üzerinde önemli etkilere neden 

olacak bir politika aracı niteliğindedir.  

Keza öngörü becerisi açısından bu bütçe AKP hükümetinin, kamuoyuna sunulduğunun 

aksine, iktisadi öngörülerde tutarlı olmadığını göstermektedir. Bu durum 2012–2014 ve 2013–
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2015 Orta Vadeli Planlardaki sapmalardan görülebilir. Örneğin ilk planda 2012 yılı için 

büyüme hızı  % 4 olarak hedeflenmişken, ikinci planda bu % 3,2’ye; faiz dışı fazla % 2’den % 

1,1’e düşürülmüştür. Keza ilk planda bütçe açığı  % -1,5 olarak hedeflenmişken, ikinci planda 

% -2,3’e ve enflasyon  % 5,2’den  % 7,4’e yükseltilerek revize edilmiştir. 

Maliye Bakanı Bütçe Kanunu sunuş konuşmasında : “Küresel ekonomide vurguladığım 

belirsizlikler devam ederken Türkiye ekonomisinde yumuşak iniş süreci başarıyla devam 

etmektedir. Yumuşak iniş olarak adlandırdığımız bu süreç, büyüme kompozisyonunun iç ve dış 

talep arasında dengelenmesi, cari açığın daralması ve enflasyonist baskıların azalmasıdır. Bu 

gelişmelere paralel olarak, 2012 yılında ekonomimizin yüzde 3,2 oranında büyümesini 

öngörüyoruz” diyerek son 10 yılda sağlanan büyüme hızının en iyi ihtimalle yarıya ineceğini 

kabul etmekte, yumuşak inişe paralel bir biçimde, geçen yıl ki, konuşmasının aksine, 2013 

bütçesinin büyüme ve istihdam artışı sağlayamayacağını, zira büyümenin temel kaynağı olan 

cari açığın ciddi olarak azalacağını itiraf etmektedir.   

Diğer taraftan mali disiplin ya da mali sıkılaştırma saplantısının süreceği hem rakamlardan 

hem de söylemlerden ortaya çıkmaktadır. Örneğin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 20 

Kasım tarihli konuşmasında  : “Bizim için şu anda 2013, 2014 hassas yıllar. Bu yıllardaki 

çalışmalarımızda çok daha kararlı duracağız. Mali disiplinden asla taviz vermemiz mümkün 

değil. Kamu harcamalarında aynı şekilde hassasiyetimizi koruyacağız ki bu hassasiyeti belki 

daha da artırmamız lazım” diyerek uluslararası sermaye çevrelerine hali hazırda sosyal bütçe 

kesintileri, katkı payları, ÖTV ve KDV artışları ve ulaşım, elektrik, petrol ve doğal gaz 

zamları ile zaten uygulamakta oldukları kemer sıkmaya devam edeceklerinin sinyalini 

vermiştir. 

Mali disiplin halk için kemer sıkma, yoksulluk ve işsizlik demektir.  

2013 bütçesinde bütçe açığı % - 2,2 olarak, faiz dışı fazla % 1,2 olarak hedeflenmiştir. Bu 

durum AKP hükümeti tarafından bütçe performansının mükemmel bir göstergesi olarak 

sunulmaktadır.  

Küresel krizin daha da derinleşeceği 2013 yılında böyle sıkı bir mali disiplin yarardan çok 

zarar getirecektir. Çünkü “mali disiplin”, “faiz dışı fazla”, “mali kurallar” gibi neo liberal 

dayatmalar emekçiler için, ezilenler için daha fazla işsizlik, daha fazla yoksulluk ve daha 

düşük maaş, sosyal harcama kısıntısı, kısaca “kemer sıkma” demektir.   
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Uygulanan kemer sıkma politikaları ile ekonomik krizlerin nasıl sosyal ve politik  krizlere 
dönüştüğünü Yunanistan ve İtalya başta olmak üzere Güney Avrupa ülkeleri deneyimleri 
ortaya koymaktadır.  

2013 Bütçesi bir savaş bütçesidir, zira kaynaklarının önemli bir bölümü iç ve dış 
güvenlik adı altında bu işlev için ayrılmıştır.  

Bütçenin fonksiyonel sınıflandırma adı altında, yani kaynakların hangi hizmetler için tahsis 
edildiği anlamında ele alınması halinde kurumlara ayrılan paylar itibariyle bütçeden 
neredeyse en büyük payın iç ve dış güvenlik hizmetleri altında sırasıyla Milli Savunma 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik, İç işleri Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, MİT, Cezaevleri Genel Müdürlüğü gibi kurumlara ayrıldığı ortaya çıkmaktadır. 
52,3 milyar Lira ile bu kurumların bütçesi Hazine ve Maliye Bakanlığından sonra ikinci 
sırada yer almakta ve bu pay MYB’nin % 13’ünü bulmaktadır. Sağlık harcamaları için ayrılan 
pay ise bunun  üçte birinden daha azdır.(%4).  

Maliye + Hazine % 42 171 Milyar TL 

MEB % 11,7 47,5 Milyar TL 

Asker + Polis % 11,3 45,5 Milyar TL 

Sağlık Bakanlığı % 4 16,7 Milyar TL 

103 Üni. + YÖK + ÖSYM % 3,8 15,22 Milyar TL 

Adalet Bakanlığı % 1,7 6,8 Milyar TL 

Diyanet İşleri Bşk. % 1,2 4,6 Milyar TL 

Kültür + Turizm Bak. % 0,5 1,9 Milyar TL 

Çevre % 0,5 1,9 milyar TL 

Buradan çıkartılacak ilk sonuç AKP Hükümetinin artık iyice gün yüzüne çıktığı gibi, askeri 
harcamaları kısmak gibi bir derdinin olmadığıdır. Yani hükümetin yaratılan algının aksine 
askeri harcamaların yüksekliği gibi sorunu mevcut değildir. Oysa Milli Savunma Bakanlığı’na 
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ayrılan 20,4 milyar TL’lik bütçe ödeneği toplam askeri harcamaların sadece % 89’unu 
oluşturmaktadır. Buna  ilave olarak, % 10’luk bir pay ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu 
(SSDF),  % 0,6’lık bir pay ile  TSKGV ve dış askeri yardımlar söz konusudur.   

Nitekim Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nda 1986 – 2008 arasında biriken para 22 milyar 

doları bulmuş, 2008 krizinde hız kesmeyen tek harcama kalemi ise askeri harcamalar 

olmuştur. Dış askeri alımların kamu borç stokunun % 7 – 10’unu oluşturması bütçe dışı 

kaynakların ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu yıl içinde bütçe açığında gerçekleşen 14 milyar Liralık artışın 9 milyarlık kısmı askeri 

harcamalardaki artışlardan kaynaklanmakta ve bütçenin % 8’ini oluşturan “mal ve hizmet 

alımı”nın yarısını yine aynı türden savunma ve iç güvenlik malzemesi alımları 

oluşturmaktadır. 

Keza Örtülü Ödenek’ten bu yılın ilk dokuz ayında yapılan harcamanın geçen yıla göre 2,5 kat 

artış göstererek 870 milyon Lirayı bulması bu bütçenin savaş bütçesi olduğu savını 

desteklemektedir. 

Kısaca 2013 bütçesi bir asker, polis ve cezaevleri bütçesidir.  

2013 Bütçesi bir muhafazakarlaştırma bütçesidir.  

Tek başına Diyanet İşleri Başkanlığı’na (DİB) ayrılan ödenek 4,6 milyar Liradır. Bu rakama 

dini faaliyetlere hükümet dışı kaynaklardan (cemaatler vb) sağlanan kaynaklar dâhil 

edilmemiştir. Geçen yıla göre  % 18’lik bir artış anlamına gelen bu ödenek toplam 

ödeneklerin % 1,2 tutarındadır.  Bu haliyle DİB’nın bütçesi, Kültür + Turizm; Ekonomi, 

Dışişleri, Kalkınma gibi altı yedi bakanlığın tekil bütçesinden fazladır.  

Diyanetin 2012 Haziran sonu itibariyle Başkanlığın 129 bini kadrolu (tamamı memur) olmak 

üzere toplam 141,233 çalışanı mevcuttur. Diğer taraftan Kültür ve Turizm Bakanlığının 

17,000; Çevre Bakanlığının 27,000; Bilim Sanat Teknoloji Bakanlığının 5,551; Ekonomi 

Bakanlığının 4,912; Kalkınma Bakanlığının 2,266 çalışanı mevcuttur.  

Bu kurumların personel sayıları aşağıdaki tabloda da görülmektedir.  
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1984 yılından bu yana süren KİT‘’lerin  satış yoluyla özelleştirilmesi dışında, 1990‘lı 

yıllardan itibaren, Dünya Ticaret Örgütü kararları ve GATS hükümleriyle bağlantılı olarak 

eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve altyapı hizmetleri de özelleştirmeye başladı. “Yerelleşme" 

politikaları ile su, toprak, orman, kıyılar ve madenler gibi doğal kaynaklar tüm yurttaşların 

yararlanacağı varlıklar olmaktan çıkarıldı, alınıp satılabilir "mal" konumuna dönüştürülmüştür 

ve bu gelişme küresel sermayenin egemenliğinin bir aracı olarak gündeme getirildi.  

Özelleştirmeler 

Diğer yandan özelleştirme esasen AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından sonra hızlanmıştır. 

Türk Hava Yolları (THY), Erdemir, Tüpraş, Petkim, Türk Telekom gibi önemli kuruluşlar 

özelleştirilmiş, yöntem olarak halka arz ve IMKB’de satışların payı ise  % 20’yi geçememiş, 

Türk Telekom’da blok satışların payı % 50’yi bulmuştur.  

Taşınmaz satışlar hariç 2003–2010 döneminde 120’yi aşkın teşebbüs, tesis ve varlık 

özelleştirilmiş ve 2003–2012 döneminde 1986–2012 dönemindeki toplam 43 milyar dolarlık 

özelleştirmelerin 35 milyar doları( % 81’i) AKP Hükümetlerince gerçekleştirilerek, halktan 

alınan vergilerle yaratılan sermaye ile kurulan KİT’ler yerli ve yabancı kuruluşlara (% 40) 

verilmiştir  

Özelleştirmeler ve diğer bütçe gelirleri yine en çarpıcı bir biçimde, uluslararası finans kapitale 

dış borç servisi adı altında en çok AKP Hükümetleri zamanında aktarılmıştır. Öyle ki 1983-

2009 döneminde yapılan toplam 520 milyar dolarlık dış borç servisi ödemesinin 324 milyar 

doları(% 62’si) AKP Hükümetleri döneminde yapılmış, buna karşılık toplam dış borç stoku 

280 milyar dolar civarında kalarak her hangi bir azalma göstermemiştir.  

Bütçe Giderleri Büyüme İstihdam odaklı değil 

Bütçenin % 24’ü personel, % 37’si sosyal güvenlik kuruluşları ve az bir kısmı yerel 

yönetimlere, % 13’ü faizciye / rantiyeye, % 8’ i mal ve hizmet alımlarına ve kalan sadece  % 

8’i çoğu yenileme niteliğindeki kamusal yatırımlara ayrılmış durumdadır. Bu da devletin 

büyüme ve istihdam yaratma gibi işleri tamamıyla piyasalara bıraktığının bir göstergesidir.  
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araç olarak kullanılmasının önüne geçildiği oranda yoksullukla mücadele stratejileri anlam 
kazanır.  

Sermayenin Bütçesi 

Diğer yandan sermaye için cömert vergi indirimleri, istisna ve muafiyetleri ve diğer teşvikler 

mevcuttur. Örneğin 2012 yılında 103 adet  vergi harcaması kalemi altında sermayeden 

alınması gereken 18 milyar TL’lik vergiden vazgeçilmektedir (bütçenin % 5’i). Sermaye için 

ayrıca; işveren primindeki 5 puanlık indirim için 5,5 milyar TL, kredi faiz desteği için 11 

milyar TL ve kobi desteği için 2,8 milyar TL olmak üzere ilave bir % 5 tutarında sübvansiyon 

söz konusudur. Vergi harcamaları ile birlikte bu oran bütçenin % 11’ine denk düşmektedir. 

2013 bütçesinde 116 kalem vergi harcaması tutarı 22,4 milyar olarak öngörülmektedir.  

Bunun yaklaşık 19 milyar TL’si gelir ve Kurumlar Vergisinden istisna ve muafiyet vb 

niteliğinde olup doğrudan sermaye geliri elde edenlere sunulan bir teşviktir.  

Mahalli idarelere ayrılan pay yetersiz olduğu gibi bu pay bölgelerin ihtiyaçlarına göre 

de dağılmamaktadır.  

Genel Bütçe gelirlerinin sadece  % 9’u mahalli idarelere transfer edilmektedir.  Bu rakamlar 

2008’de  14 milyar lira, 2009’da : 15,6 milyar lira, 2010’da  20,2 milyar lira, 2011’de 22,4 

milyar lira ve  2012 yılında  27,6 milyar lira idi.  

Diğer taraftan bu tutarın üçte biri 16 büyükşehir belediyesine gönderilmektedir. Büyük şehir 

belediyeleri (BŞB)  içinde aslan payı İstanbul, Ankara ve İzmir BŞB’lerine aittir: İstanbul 

BŞB 14 Milyar lira, Ankara BŞB 5,3 Milyar TL ve İzmir BŞB 3,6 Milyar lira.   

Ödenek tahsisatı açısından 14.sırada yer alan Diyarbakır BŞB’ ne  sadece 70 Milyon lira, 15. 

sıradaki Eskişehir BŞB’ne  70 Milyon lira ve son sırada yer alan Erzurum BŞB’ne  ise 34 

Milyon lira aktarılmış olacaktır.  

2013 yılında mahalli idarelere  33,4 milyar liralık bir bütçe transferi öngörülmektedir. Bu 

rakam 2012 yılına göre yüzde 18’lik bir artışa tekabül etmektedir. Diğer yandan Yeni Büyük 

Şehir Belediyeleri Kanununa göre büyük şehir sayısı 16’dan 29’a çıkartılmaktadır. Eğer 

mevcut paylar ve ayrılan toplam tutarda bir artış olmaz ise bazı belediye hizmetleri de fiilen 

verilemez hale gelecek, ayrıca köylüler su, arazi, tarla için vergi ödeyecek, buna karşılık ortak 
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kullanımdaki mera ve arazileri büyük şehir belediyelerine devredileceğinden metalaştırılıp, 

ranta açılacaktır. 

Bölgeler arası uçurum artarak devam ediyor. 

Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak iddiasıyla çıkarılan teşvik yasalarının etkisi tam 

tersi yönde olmuştur. Bu teşvik yasalarının sonucunda bölgeler arası ve bölge içi farklar daha 

da artmıştır.  

Son teşvik yasasında ortaya konan yaklaşım, Güneydoğu illerinin bir ucuz emek pazarına 

dönüştürülmesi (Çin’leştirme) yönünde olduğu için oldukça sorunlu ve ayrımcı bir 

yaklaşımdır. Yıllardır savaş koşullarından kaynaklı ekonomik olarak geri bırakılmış 

bölgelerin, sermaye talanına açık hale getirilmesinden başka bir projesi olmayan AKP 

iktidarının 2013 bütçesindeki yaklaşımı da bunun ötesine geçmedi. 

Merkezi Bütçe Asker Polis Harcamaları – İller Bazında 

Geçtiğim yıllarda merkezi bütçeden illere gönderilen rakamlarda büyük adaletsizlikler vardır. 

Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerine gönderilen rakamların büyük bir kısmının savunma, 

kamu düzeni ve güvenliği harcamalarına, yani asker ve polis harcamaları diyebileceğimiz 

alanlara gittiği görülmektedir. 

 

           

   TOPLAM Savunma 

Hiz. 

(%) Kamu 

Düzeni ve 

Güv. 

(%) Toplam Asker 

Polis 

Harcamaları 

(%) 

Sağlık 

Hiz. 

(%) 

  Merkez 99,869,907 1,847,549 1.85 1,150,747 1.15 3.00 178,003 0.18 

  Adana 1,628,005 81,423 5.00 285,723 17.55 22.55 188,073 11.55 

  Adıyaman 458,963 1,270 0.28 68,983 15.03 15.31 65,723 14.32 

  Afyon 

Karahisar 

535,665 29,092 5.43 74,210 13.85 19.28 74,467 13.90 

  Ağrı 429,993 41,292 9.60 90,568 21.06 30.67 37,585 8.74 

  Amasya 394,898 56,486 14.30 53,486 13.54 27.85 43,814 11.10 

  Ankara 11,708,379 1,361,202 11.63 1,380,990 11.79 23.42 600,679 5.13 

  Antalya 1,550,115 17,353 1.12 270,897 17.48 18.60 175,666 11.33 
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  Artvin 352,000 4,221 1.20 33,302 9.46 10.66 26,896 7.64 

  Aydın 773,044 10,288 1.33 141,174 18.26 19.59 102,329 13.24 

  Balıkesir 1,075,879 209,192 19.44 145,074 13.48 32.93 120,063 11.16 

  Bilecik 192,425 1,361 0.71 59,864 31.11 31.82 22,176 11.52 

  Bingöl 334,865 31,495 9.41 83,144 24.83 34.23 35,395 10.57 

  Bitlis 356,545 23,409 6.57 73,113 20.51 27.07 30,954 8.68 

  Bolu 341,336 31,958 9.36 46,040 13.49 22.85 34,560 10.12 

  Burdur 257,991 8,306 3.22 44,548 17.27 20.49 35,150 13.62 

  Bursa 1,825,161 70,192 3.85 275,884 15.12 18.96 214,927 11.78 

  Çanakkale 480,844 92,598 19.26 79,479 16.53 35.79 53,009 11.02 

  Çankırı 210,159 8,628 4.11 35,853 17.06 21.17 25,410 12.09 

  Çorum 432,519 2,130 0.49 75,670 17.50 17.99 59,997 13.87 

  Denizli 714,352 20,661 2.89 102,951 14.41 17.30 98,144 13.74 

  

Diyarbakır 

1,612,910 240,148 14.89 265,572 16.47 31.35 160,117 9.93 

  Edirne 466,803 70,985 15.21 66,840 14.32 29.53 47,607 10.20 

  Elazığ 809,201 26,623 3.29 106,676 13.18 16.47 82,904 10.25 

  Erzincan 302,222 43,967 14.55 54,424 18.01 32.56 31,544 10.44 

  Erzurum 1,093,542 119,395 10.92 134,840 12.33 23.25 117,346 10.73 

  Eskişehir 960,994 171,414 17.84 112,969 11.76 29.59 89,544 9.32 

  Gaziantep 976,587 36,444 3.73 177,555 18.18 21.91 122,486 12.54 

  Giresun 394,492 934 0.24 75,573 19.16 19.39 54,144 13.72 

  

Gümüşhane 

158,865 609 0.38 32,771 20.63 21.01 19,980 12.58 

  Hakkari 493,207 148,152 30.04 127,354 25.82 55.86 21,766 4.41 

  Hatay 977,247 70,415 7.21 185,411 18.97 26.18 108,958 11.15 

  Isparta 579,724 61,905 10.68 62,352 10.76 21.43 66,565 11.48 

  Mersin 1,320,270 27,191 2.06 220,849 16.73 18.79 163,088 12.35 

  İstanbul 7,188,292 730,882 10.17 1,383,167 19.24 29.41 841,484 11.71 

  İzmir 3,530,407 592,734 16.79 562,288 15.93 32.72 398,654 11.29 

  Kars 347,588 46,912 13.50 49,840 14.34 27.84 30,411 8.75 

Kastamonu 493,048 2,472 0.50 67,022 13.59 14.09 50,755 10.29 

  Kayseri 1,193,882 174,567 14.62 140,483 11.77 26.39 117,084 9.81 

  Kırklareli 284,323 66,571 23.41 48,494 17.06 40.47 30,849 10.85 

  Kırşehir 244,316 810 0.33 38,137 15.61 15.94 29,574 12.10 

  Kocaeli 1,402,818 346,779 24.72 161,855 11.54 36.26 122,706 8.75 

  Konya 1,671,210 89,989 5.38 198,378 11.87 17.25 189,350 11.33 

  Kütahya 449,079 25,224 5.62 59,413 13.23 18.85 60,228 13.41 

  Malatya 797,681 106,636 13.37 96,427 12.09 25.46 102,536 12.85 

  Manisa 853,887 24,102 2.82 146,679 17.18 20.00 120,763 14.14 

  K.Maraş 783,189 7,138 0.91 102,954 13.15 14.06 116,470 14.87 

  Mardin 653,324 38,156 5.84 132,191 20.23 26.07 58,563 8.96 
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  Muğla 730,862 109,190 14.94 121,497 16.62 31.56 81,010 11.08 

  Muş 343,781 17,746 5.16 66,869 19.45 24.61 33,739 9.81 

  Nevşehir 254,574 999 0.39 49,175 19.32 19.71 32,179 12.64 

  Niğde 294,082 11,531 3.92 42,030 14.29 18.21 37,392 12.71 

  Ordu 535,473 2,705 0.51 90,043 16.82 17.32 73,645 13.75 

  Rize 302,106 647 0.21 49,246 16.30 16.52 38,611 12.78 

  Sakarya 642,553 65,364 10.17 87,229 13.58 23.75 69,576 10.83 

  Samsun 1,325,543 20,850 1.57 158,178 11.93 13.51 145,574 10.98 

  Siirt 395,461 59,422 15.03 90,358 22.85 37.87 30,552 7.73 

  Sinop 216,497 2,892 1.34 36,763 16.98 18.32 27,655 12.77 

  Sivas 682,674 19,662 2.88 97,393 14.27 17.15 76,248 11.17 

  Tekirdağ 527,743 111,840 21.19 83,390 15.80 36.99 58,679 11.12 

  Tokat 538,103 6,467 1.20 103,173 19.17 20.38 75,085 13.95 

  Trabzon 1,014,243 12,096 1.19 91,567 9.03 10.22 117,795 11.61 

  Tunceli 267,811 65,757 24.55 100,762 37.62 62.18 15,856 5.92 

  Urfa 991,651 32,601 3.29 123,400 12.44 15.73 117,204 11.82 

  Uşak 258,721 824 0.32 45,349 17.53 17.85 40,661 15.72 

  Van 1,199,784 41,548 3.46 186,087 15.51 18.97 92,026 7.67 

  Yozgat 389,260 1,403 0.36 53,427 13.73 14.09 51,596 13.25 

 Zonguldak 460,588 13,973 3.03 61,756 13.41 16.44 60,646 13.17 

  Aksaray 270,155 807 0.30 37,845 14.01 14.31 34,301 12.70 

  Bayburt 103,568 9,658 9.33 17,171 16.58 25.90 11,775 11.37 

  Karaman 208,213 607 0.29 35,560 17.08 17.37 24,594 11.81 

  Kırıkkale 323,393 12,910 3.99 50,578 15.64 19.63 45,384 14.03 

  Batman 440,976 14,527 3.29 101,179 22.94 26.24 47,924 10.87 

  Şırnak 580,290 77,911 13.43 220,294 37.96 51.39 30,798 5.31 

  Bartın 170,676 5,039 2.95 31,722 18.59 21.54 21,819 12.78 

  Ardahan 127,843 18,594 14.54 23,434 18.33 32.87 11,796 9.23 

  Iğdır 188,131 19,581 10.41 40,603 21.58 31.99 18,285 9.72 

  Yalova 169,764 3,195 1.88 32,560 19.18 21.06 21,501 12.67 

  Karabük 229,530 463 0.20 42,183 18.38 18.58 28,266 12.31 

  Kilis 126,397 285 0.23 25,557 20.22 20.45 13,795 10.91 

  Osmaniye 362,472 6,611 1.82 66,318 18.30 20.12 45,026 12.42 

  Düzce 245,904 546 0.22 37,824 15.38 15.60 29,620 12.05 

  Toplam 168,880,975 7,989,511 4.73 11,882,734 7.04 11.77 7,239,109 4.29 

2012 Merkezi Yönetim Bütçesinden İllere Aktarılan- Maliye Bakanlığı 

Eğitim İhmal Edilmiştir 

2013 bütçesinde en fazla payın ayrıldığı ileri sürülen eğitime ayrılan pay açısından MEB’ nin 
47 milyar liralık payının % 81’i personele, sadece % 8’i mal ve hizmet alımlarına ve % 8’i 
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yatırımlara ayrılmıştır. 103 Üniversite, YÖK ve ÖSYM’ ye ayrılmış olan 15,22 milyar lira 
olan (% 19 artış-sonraki iki yıl bu artış oranı % 8’e iniyor)  ödeneğin ise % 66’sı personele, % 
14’ü mal ve hizmet alımlarına ve  % 20’si yatırımlara gidecektir.   

VERGİ ADALETSİZLİĞİ 

2013 bütçesi gelirleri yönünden de son derece adaletsiz bir bütçedir. 

% 85’i vergi gelirlerinden oluşan 2013 bütçesinin vergi gelirlerinin %19’u gelir vergisinden, 

% 10’u kurumlar vergisinden, % 31,5’i katma değer vergisinden (KDV), % 25’i özel tüketim 

vergisinden (ÖTV) ve kalan kısmı diğer vergilerden oluşmaktadır. Bu durum vergilerin eskisi 

gibi ağırlıklı olarak KDV ve ÖTV olarak emekçi sınıflardan ve halktan toplanacağını ortaya 

koymaktadır. 

KDV ve ÖTV hem regresiftir, yani düşük gelirlilerce çok daha ağır hissedilirken kolayca da 

yansıtılabildiğinden son derece adaletsiz vergiler olarak nitelendirilirler. Uygulamada et, süt, 

eğitim ve sağlık harcamalarında KDV % 8 oranında alınırken, pırlanta, elmas ve külçe altın 

ve kıymetli taşlarda KDV oranı sıfır olarak belirlenmiştir. 

Diğer yandan gelir vergisinin % 91’i stopaj yani kaynakta kesme ile tahsil edilmekte ve bu 

stopajın % 65’i ücretlilerden alınmaktadır. Yani dolaysız vergilerin de çok büyük bir kısmı 

emekçiler tarafından ödenmektedir. Öyle ki 2 milyon civarındaki sermaye geliri elde eden 

beyannameli mükellefin ödediği gelir vergisinin toplam gelir vergisi içindeki payı sadece % 

1’dir. 

AKP hükümetleri döneminde vergi yükü sermayenin üzerinden alınarak adım adım 

emekçilerin sırtına yıkılmıştır. Gelir vergisi tarifesi 6 basamaktan 4’e indirilerek artan 

oranlılık etkisizleştirildiği gibi, en tepede gelir edinenlere uygulanan vergi oranı % 45’ten 

önce % 40’a sonrasında da % 35’e indirilmiştir. Keza kurumlar vergisi oranı % 33’ten önce % 

30’a sonra da % 20’ye düşürülmüştür.  

Tüm bunların sonucunda dünyanın hemen hiçbir yerinde görülemeyecek düzeyde adaletsiz bir 

vergi yükü dağılımı söz konusudur. Buna göre bir asgari ücretli net gelirinin % 70’i brüt 

gelirinin % 50’si oranında vergi ve prim yükü taşırken, bankaların efektif vergi yük % 5, dev 

holdinglerin ki ise % 4’ü aşmamaktadır 
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BAKANLIK BÜTÇELERİ 

Başbakanlık Bütçesi 

AKP Hükümeti Başbakanlık kurumunu küçültürken, geçmiş tüm hükümetlerden aldığı 

gelenekle örtülü ödenek harcamalarını büyütmekte sakınca görmemiştir. “Şeffaflaşma” 

ilkesini önüne koyan Başbakanlık kendisini küçültürken masraflarını büyütmekten 

kaçınmamıştır. 

Sekiz aylık dönemdeki örtülü ödenek harcaması, geçen yılın tamamındaki 391.7 milyon 

liralık harcamayı da geçmiştir. Örtülü ödenekten 2003 yılında 103 milyon, 2004'te 107.4 

milyon, 2005'te 84.1 milyon, 2006'da 207.6 milyon, 2007'de 262.3 milyon, 2008'de 276.3 

milyon, 2009'da 316.9 milyon, 2010 yılında da 390.4 milyon lira harcama yapıldı. Bu arada, 

bütçenin örtülü ödeneği de kapsayan ‘gizli hizmet giderleri' kaleminde de bu yılın ocak-eylül 

döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 oranında artış yaşandı. Geçen yılın 

dokuz aylık döneminde 675 milyon lira olan gizli hizmet giderleri bu yılın aynı döneminde 

870  milyon liraya çıkmıştır. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Seri 1 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2012
Seri 2 103.01 107.37 84.088 207.64 262.28 290.98 341.97 383.17 391.68 870.00
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Başbakanlık gibi “denetlenemez” bir makamda böylesine büyük bir finansal kaynağın 
sorgulanamaz durumda bırakılması ne demokratik devlete, ne şeffaf devlete ne de sosyal 
devlete yakışmaktadır.  

Bu bağlamda “küçülen bir kurum” olarak Başbakanlık’ın bu küçülme çabasının samimiyetini 
koruması için “örtülü ödenek” uygulamasına karşı, gerekli anayasal önlemler sağlanmalı, 
başta devlet sırrı olmak üzere birçok kavram açıklığa kavuşturularak yurttaşların parasının 
“hesap vermeksizin” olağan bir kalemmişçesine har vurulup harman savurulması 
engellenmelidir. 

Mevzuatta geçen “Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin 
millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel 
amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık 
bütçesine konulan ödenektir” tanımı, yurttaşların menfaatlerine aykırı kullanımların önünü 
açmaktadır. Devlet itibarına dair yapılan herhangi bir yatırımın “şeffaf olmaması” yahut 
özellikle de istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri gibi konulardaki “ödeneklerin” 
saklanması, “özel savaş uygulamaları” dönemini akla getirmektedir. Çerve ülkerlerdeki ve 
ülkemizdeki siyasal tansiyon göz önüne alındığında bu bütçelerle ilgili olarak sorular 
artmaktadır. 

Milli Güvenlik Kurulu’ nun ( MGK) bütçesi ise 2012 yılına göre %32,34 oranında arttırıldı. 

Milli istihbarat teşkilatı (MİT)  bütçesi bütçesi %32,58 artırılarak, 2013 yılında güvenlik 
politikaları çerçevesinde en çok ihtiyaç duyulan kurumlardan biri olduğunu göstermektedir.  

Bu artışlar AKP hükümetinin demokratikleşme - güvenlik gerilimi ekseninde tercihini 
güvenlikçi politikalar lehine yaptığını göstermektedir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Dünya Ekonomi Forumu raporuna göre (2012), Türkiye kadın-erkek eşitliğinde 135 ülke 
arasında 124. dür. Avrupa ve Orta Asya bölgesi ülkeleri arasında ise sonuncu sırada. 

Dikkat çekici olan nokta cinsiyet eşitliği konusunda geçmiş yıllara kıyasla Türkiye’nin geri 
gitmekte oluşudur. 2006 yılı raporunda 115 ülke arasında 105. sırada olan Türkiye, bu yıl 
124. Sıradadır. 
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Raporda her ülkede erkek ile kadın arasındaki uçurumun derecesini dört kategorideki 

istatistiklere göre belirtilmektedir. Bu dört alt başlığa geçildiğinde, kadınların ekonomik 

hayata katılımı ve fırsat eşitliği konusunda (iş yaşamında kadın/erkek oranları ve cinsiyetler 

arası maaş eşitsizliğine göre hesaplanıyor) dünya sıralamasında 129. sırada olduğumuz 

gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz.  

Türkiye 154 ülke arasında Kadın-Erkek eşitliği sıralamasında 130. sırada.  

 Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin yüzde 34'ü kadın, 

yüzde 66'sı erkektir.  

 Bürokraside üst düzey yöneticilerin yüzde 93'ü erkek, yüzde 7'si kadındır.  

 Fiziksel şiddete uğrayan kadınların oranı yüzde 39'dur.  

 2009 yılı yerel seçimlerde 2.948 belediye başkanı seçilmiş olup bunlardan sadece 

27 tanesi yani binde 9’u kadındır.  

 2011 yılı genel seçimleri sonucu Parlamentodaki milletvekillerinden sadece 78 

tanesi yani yüzde 14’ü kadındır. 

Kadın-erkek eşitliği konusunda çıkarılan kadına yönelik şiddet yasası, kadına yönelik 

şiddetle mücadele eylem planına rağmen giderek gerilemekteyiz.  

Kadın İstihdamı Ve Teşvikler 

OECD istihdam verilerine göre, 2011 yılında kadın istihdam oranı OECD ülkeleri ortalaması 

%56,7iken Türkiye’de %27,8’dir. Türkiye kadın istihdamında OECD ülkelerinin 

ortalamasının yaklaşık olarak 30 puan gerisindedir. 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, 35 OECD ülkesi içerisinde en düşük kadın istihdamına 

sahip ülke Türkiye’dir. 
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Kadın İstihdam Oranı / 15-64 yaş arası nüfus 

  2000 2005 2009 2010 2011 

Avustralya 61,4 64,6 66,3 66,2 66,7 

Avusturya 59,4 62,0 66,4 66,4 66,5 

Belçika 51,9 53,8 56,0 56,5 56,7 

Kanada 65,6 68,2 69,0 68,8 68,9 

Şile 35,1 38,0 42,2 46,7 49,1 

Çek Cumhuriyeti 56,9 56,3 56,7 56,3 57,2 

Danimarka 72,1 71,9 72,7 71,1 70,4 

Estonya 57,0 61,9 63,0 60,5 62,7 

Finlandiya 64,5 66,5 67,9 66,9 67,5 

Fransa 54,8 58,4 59,9 59,7 59,7 

Almanya 58,1 59,6 65,2 66,1 67,7 

Yunanistan 41,3 46,1 48,9 48,1 45,1 

Bulgaristan 49,6 51,0 49,9 50,6 50,6 

İzlanda 81,0 81,2 77,2 77,0 77,3 

İrlanda 53,8 58,2 57,8 56,4 56,0 

İsrail 50,9 52,5 55,9 56,9 57,5 

İtalya 39,6 45,3 46,4 46,1 46,5 

Japonya 56,7 58,1 59,8 60,1 60,3 

Kore 50,0 52,5 52,2 52,6 53,1 

Lüksemburg 50,0 53,7 57,0 57,2 56,9 

Meksika 39,6 41,6 43,0 43,8 43,4 

Hollanda 62,7 64,1 69,6 69,4 69,9 

Yeni Zelanda 63,2 67,6 67,4 66,7 67,2 

Norveç 74,0 72,0 74,4 73,3 73,4 

Polonya 48,9 47,0 52,8 53,0 53,1 

Portekiz 60,5 61,7 61,6 61,1 60,4 

Slovak Cumhuriyeti 51,5 50,9 52,8 52,3 52,7 

Slovenya n.a. 61,3 63,8 62,6 60,9 

İspanya 42,0 51,9 53,5 53,0 52,8 

İsveç 72,2 71,8 70,2 70,3 71,9 
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İsviçre 69,4 70,4 73,6 72,5 73,2 

Türkiye 26,2 22,3 24,2 26,2 27,8 

İngiltere 65,6 66,6 65,6 65,3 65,3 

ABD 67,8 65,6 63,4 62,4 62,0 

OECD 55,0 55,9 56,7 56,6 56,7 

OECD Employment Outlook, 2012 verileri 

Ulusal İstihdam Stratejisi Doğrultusunda Kadın İstihdamı 

2012 Nisan ayında hükümet Ulusal İstihdam Stratejisi Planını açıklamıştır. Türkiye’de 

istihdam sorunu ve özellikle genç nüfus ve kadın istihdamının önemli sorun olduğu belirtilen 

metinde, özel politikalar gerektiren bu gruplar için belirli politikalar önerilmektedir ve 

hedefler bulunmaktadır. Durum tespiti konusunda doğru yaklaşımlar bulundurmasıyla birlikte 

bu alanda çalışan uzmanlar planın özellikle işçi maliyetlerinin düşürülmesi ve esnek 

işgücünün yaygınlaştırılması üzerine kurulu olduğuna dikkat çekmektedir. Kadınlar ve 

gençlerin kısmi çalışma, uzaktan çalışma, dönemsel çalışma gibi çalışma şekilleriyle istihdam 

edilmesi hedeflenmektedir. Belirli süreli çalışma eğer kurallar konulmazsa işverenlerin çok 

fazla istismar edebileceği, süresiz işçi alımı yerine tercih edebileceği bir seçenek haline 

geldiğine dikkat çekilmektedir. Kısmi çalışmada ise fazla mesailerle aslında tam zamanlı 

çalışan kadar çalıştırıp daha az ücret ödemeyi meşrulaştırmaktadır. Tüm bu çalışma şekilleri 

oluşturulması düşünülürse mutlaka önleyici tedbirler ve kısıtlamalarla birlikte yapılmalıdır. 

Diğer yandan uzmanlar, son metnin 2011 yılında hazırlanan metinden çok geri olduğunu 

belirtmektedir. 2011 metninde olan çalışanların, kadınlardan yana olan tedbirlerin çoğu 

çıkarılmıştır. Çocuk bakım hizmeti veren şirketlere teşvik verilmesi, çalışan her kadına belli 

bir miktar devletin destek sunması, çalışan kadınlara yönelik cinsel tacizin önlenmesi, 

ebeveyn izninin tanınması gibi önemli somut hedefler de bu metinden çıkarılmıştır. Plana 

yapılan diğer en büyük eleştiri, somut hedeflerin olmamasıdır. Bu yönleriyle eksik olan planın 

yeniden gözden geçirilerek hazırlanması gerekmektedir. 

Diğer önemli bir sosyal sorun ise sayıları yaklaşık 28 milyon olan 15 yaş üstü kadın 

nüfusunun içinden işgücüne katılmayanların oranının % 75 olması ve işgücüne katılmayan bu 

kadınların eş, çocuk ve babanın sosyal güvencesine bağımlı ya da tümüyle sistem dışında 

kalıyor olmalarıdır. 
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İstihdam önemli olduğu kadar, istihdamın hangi koşullarda olduğu da önemlidir.  

“Korunmasız istihdam”, yani, kendi hesabına çalışan ücretsiz aile işçileri gibi genellikle resmi 

iş düzenlemelerinden ve dolayısıyla sosyal güvenlik ve etkin sosyal diyalog 

mekanizmalarından yoksun biçimde çalışan, yetersiz gelir elde eden, temel işçi haklarından 

yoksun olan istihdamı engelleyici politikalar mevcut değil.  

ILO 2009 yılı verilerine göre, istihdam edilen kadınların yarıdan fazlası korumasız 

istihdam edilmiştir. Kadınların iş güvencesinin olmadığı, emeğin en çok sömürüldüğü, 

ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı tarım sektöründe çalışmaya devam etmektedir. Üstelik 

yapılan teşvik planları, istihdam stratejileri yine kadını sadece tarım ve hizmet 

sektörüne sıkıştırmaktadır. Kadının sanayi gibi diğer alanlarda istihdamı teşvik 

edilmemektedir. 

Kadınların büyük bir kısmı %84,1’i tarım sektöründe istihdam edilirken, sanayi sektöründe 

erkek istihdam oranının sadece 4’te biri kadar istihdam sağlanmıştır. 

 

2011 Tarım Sanayi Hizmet 

Erkek 50,1% 19,5% 30,4% 

Kadın 84,1% 4,7% 11,2% 

 

Kadına Yönelik Şiddet 

2012 yılında Ocak’ta 14, Şubat’ta 13, Mart’ta 12, Nisan’da 21, Mayıs’ta 17, Haziran’da 15 

kadın cinayeti işlendi. 

2011'de erkekler 257 kadın, 14 çocuk ve iki bebek öldürdü; en az 102 kadın ve 59 kız 

çocuğuna tecavüz etti; 167 kadını taciz etti; 220 kadını yaraladı. 2011'de koruma talep ettiği, 

savcılığa veya polise şikayette bulunduğu ya da sığınma evlerine yerleştirildiği halde 11 kadın 

öldürüldü, üç kadın ağır yaralandı. Kimi zaman şikayet ettikleri erkekle nikahı olmadığı için 

kadının koruma talebi reddedildi, kimi zaman yeterli önlem alınmadığı için kadınlar 

öldürüldü.  
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Kadınların öldürülme sebeplerinde yer alan başka yüksek bir oran ise ayrılma ve boşanma ile 

%28,5, kıskançlık ile %22 ve reddetme ile %8. 

 2008-2011 veriler raporunda kadınların %88’i tanıdıkları erkekler tarafından 

öldürülüyordu, bu oran şimdi %100’ü buldu. 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulduktan sonra aile meclisi kararıyla 

öldürülme oranı %50 artmıştı. Bu oran ciddiyetini koruyor:  

 Kadınların aile içinde katledilme oranı %54. 

 Koruma talep eden kadınların %75’ine kâğıt üzerinde tedbir kararı çıkarıldı. 

Ancak bunlar gerçek koruma olmadığı için bu kadınlar öldürüldü.  

 Sığınma evine yerleştirilen kadınların %37,5’u öldürüldü. 

Koruma tedbirleri, sığınma evleri yetersiz kalırken cinayetlerin de önüne geçmede etkili 

olmamaktadır. Dolayısıyla kadını şiddetten korumak için çıkarılan yasanın “ailenin 

korunması” adı altında çıkarılması bu alanda istediğiniz kadar acil hatlar, butonlar yapsanız da 

işe yaramayacaktır. Çünkü şiddetin geldiği yer kutsanarak kadın sadece ailenin devamı için 

korunması gereken bir nesne haline getirilmektedir. Bu yaklaşım kabul edilemez. 

Geçen sene de belirttiğimiz üzere Avrupa Ülkelerinde olduğu gibi toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanması için Eşitlik Bakanlığının kurulması gerekmektedir. Kadının isminin bile 

olmadığı bir bakanlık Kadın-erkek eşitliğini sağlamada işlevsiz olacağı, aksine aile içinde 

şiddeti yeniden üretmede rol alacağı ortadadır. Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için 

toplumsal her alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikalar uygulanması 

elzemdir. Aksi takdirde ne yaparsak yapalım şiddeti önleyemeyiz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan bütçe her yıl düzenli olarak arttırılmakta ve herkesten 

toplanan bu vergiler sadece Hanefi mezhebi doğrultusunda kullanılmaktadır. Kürtlerin büyük 

çoğunluğu Şafi Mezhebine mensupken Türkiye’de Şafilik üzerine herhangi bir enstitü ya da 

bu konuda Diyanet’in bir çalışması bulunmamaktadır. Yine Alevilerin hiçbir talebi 

Diyanet’ten karşılık bulmamaktadır. 7 tane Alevi Çalıştayı yapıldı. Sonuç olarak Diyanet 

Alevilerin Cem evleri İbadethane olsun talebini haklı bulmadığını açıkladı. Bu ülkede 

yaşayan ciddi bir Alevi kesimi bulunmakta ve bu kişilerde vergileriyle Diyanet Bütçesini 
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beslemektedirler. Ama söz konusu Alevi hakları olunca ne ibadet yerlerine saygı gösteriliyor 

ne de zorunlu din dersleri almalarının önüne geçilebiliniyor. 

Bunun dışında Türkiye’de yaşayan yüz binlerce Gayrimüslim’in de dini ibadet yerlerine 
herhangi bir bütçe ayrılmamaktadır.  

Din – devlet işlerinin birbirinden ayrılması gereken yerde devlet ve din birbirlerini kontrol 
eden bir yapı şekline bürünmüşlerdir. Son dönemde Kürdistan Bölgesinde Cuma namazlarının 
devlet imamları arkasında kılınmasını protesto eden Kürtler, dini vecibelerini devlet 
kontrolünde olmayan kişiler arkasında kılmaya başlamışlardır.  

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 

Artan dünya nüfusuna paralel olarak gıda ihtiyacının karşılanması en önemli sorun haline 
gelmekte, bu da tarım sektörünü içinde yaşadığımız yüzyılın en stratejik sektörü haline 
getirmektedir. Bunun yanı sıra, istihdam, tüketim harcamaları, diğer sektörlere hammadde 
temini, milli gelir ve ihracattaki payı, tarım sektörünün sosyoekonomik açıdan sahip olduğu 
önemi daha da artırmaktadır. Geniş bir etki alanına sahip olması nedeniyle, tarım politikaları, 
ülkelerin; siyasal, ekonomik ve sosyal politikalarının en önemli unsurunu oluşturmaktadır. 

Son on yılda Türkiye nüfusu yaklaşık 8 milyon artarken tarım alanları maalesef dramatik bir 
şekilde azalmış, bitkisel ürünlerin çoğunda üretim ya gerilemiş ya hiç artmamış. Toplam 
işlenen tarım alanlarında 2,5 milyar hektar alan azalmış, uygulanan tarım politikaları 
nedeniyle hayvan varlığında azalmalar ve 1996 yılından beri yasak olan kırmızı et ithalatına 
da başlanmış oldu.  

Tarım, maalesef en istikrarsız sektör hâline geldi. Bu dönemde tarımdaki yıllık ortalama 

büyüme yüzde 2,2’dir oysa aynı dönemde büyüme oranı yüzde 4,6 oranında 

gerçekleşti.Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülke durumundan, ne yazık ki son on 

yılda net ithalatçı konumuna gelmiştir. Türkiye meyve ve sebzede ihracatçı, yağlı tohumlarda 

da ithalatçı durumuna düşmüştür. 2011 yılında tarım ürünleri ithalatı cumhuriyet tarihinin 

rekorunu kırmış ve tarım ürünlerinde dış ticaret açığı 2,3 milyar dolara varmıştır. Son on 

yıldır buğday ve mısır ithalatına para ödenmektedir. 21 milyon ton buğday ithalatı yapıldı, 

karşılığında 6 milyar dolar para ödenmiş. Mısırda, 8 milyon ton ithalatın karşılığında 1,7 

milyar dolar ödenmiş. Pamuk da, yıllık ithalat 1,5 milyar doları aştı. Yağlı tohum türevlerinde 

yıllık ithalat 2,5 milyar doları aştı.Ne yazık ki Türkiye yılda ortalama 8 milyar doların 
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üzerinde tarım ürünü ham maddesi ithal eden bir noktaya gelmiştir. Tarım ülkesi olan Türkiye 

tarihinde ilk kez SAMAN ithal etmek zorunda kalmıştır. 

2000 yılında, tarımın istihdamdaki payı yüzde 36 iken 2011 sonunda yüzde 25.5’e düşmüştür. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde tarımın istihdamdaki payı yüzde 1,6; Avrupa Birliği 

ülkelerinde 3,6; OECD ülkelerinde 5,1’dir. 2000 yılında tarımdan geçimini sağlayan çiftçi 

sayısı 7.8 milyon iken, 2011 sonunda 6.1 milyon kişi olmuştur. Yani 1.7 milyon çiftçi 

tarımdan kopmuştur. Bu düşüş yaşanırken, Türkiye modern tarıma geçtiği ya da sanayi ülkesi 

olduğu için değil, çiftçi ezildiği ve borç batağında boğulduğu için üretimden vazgeçmiştir.  

Bugün çiftçinin kullandığı krediler, çiftçiyi yüksek faizlerle borç altına ve bataklığına 

sürüklemişken çiftçinin son on yılda kullandığı kredilerin ve faizlerin enflasyon oranı yüzde 

30 civarındadır. Bu da çiftçiye daha fazla faiz yüklemek anlamına gelmektedir, bugün çiftçi 

maalesef yüksek kredi faizleri altında ezilmektedir. 

Şeker pancarında 22 milyon ton olan üretim, 16 milyon tona düştü. Muş Ağrı, Bingöl, 

Bitlis’teki üreticiler, hala şeker pancarının kilosunu 152 kuruştan satmaktadır. 

2002 yılında Türkiye’de buğday 30 kuruştu, mazot 1 liraydı. 3,5 kilo buğday satan bir üretici 

1 litre mazot alabiliyordu. Bugün ise mazot 4 lira, buğday 60 kuruştur. 1 litre mazot alabilmek 

için 7 kilogram buğday satmak gerekiyor.  

Bugün üretici fiyatlarıyla market fiyatları arasındaki fark yüzde 400’leri bulmuştur. Ürün 

grupları itibarıyla baktığımızda ise bu oranın yaş sebzede ve meyvede yüzde 498, kurutulmuş 

ürünlerde yüzde 286, baklagillerde yüzde 252, pirinçte yüzde 199 ve hayvansal ürünlerde 

yüzde 206’lara kadar çıktığı da görülmektedir.  

Tarım reformu kapsamında, amacından saptırılarak başlatılan arazilerin toplulaştırılması 

çalışmaları köylüyü ve çiftçiyi karşı karşıya getirmiş, amaçlananın tersine sonuçlar 

doğurmaya başlamıştır 

Tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da iç açıcı bir tablodan söz etmek mümkün değildir. 

Hayvancılığa oldukça elverişli bir ülke olmamıza rağmen Türkiye, canlı hayvan üretiminde de 

“ihracatçı” konumundan “ithal eden ülke” durumuna gelmiştir. Ülkemiz, bir tarım ve 

hayvancılık ülkesiyken şimdi dünyanın en pahalı etini yiyen bir ülke oldu.  
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Otuz yıllık hayvancılık politikasının geldiği nokta: 1980’de 16,5 milyon olan büyükbaş 

hayvan sayısı 10,5 milyona düştü. 50 milyon olan koyun sayısı 25 milyona, 16 milyon olan 

keçi sayısı 5 milyona düştü.  

Son 30 yılda Türkiye'nin nüfusu 44 milyondan 72 milyona yükselmiştir. Hayvancılık 

politikası yanlış olan Hükümetin, hayvancılığın yeniden üretiminin önünü kestiği ve ithalata 

doğru kayan bir sistem oluşturduğu da bir gerçektir. Et ithalatını serbest bırakmasına karşılık 

rağmen düşmedi. Tarım ülkesi olan Türkiye, halkımızın et ihtiyacını Amerika ve Avustralya 

kıtalarından getirdiği hayvanlarla sağlamaya çalışan bir ülke durumuna geldi. Hayvan 

üreticileri, başta ihtal edilen canlı hayvan ve karkas et ile birlikte ülkeye giren kaçak hayvan 

nedeniyle, elindeki hayvanları yok pahasına satmaktadır. Süt hayvanlarını kesime 

göndermektedir.  Bunlara ek olarak yüksek maliyetli yem ve saman fiyatları da eklenince 

üretici elindeki hayvanları satmak zorunda kalmaktadır. Türkiye’de hayvancılık sektöründe 

yaşanan sorunların en büyük nedeni de son otuz yıldır bölgede devam eden çatışma ve şiddet 

ortamıdır. Bu çatışma süreci bölge ekonomisini çok ciddi boyutlarda sarsmıştır.  

Getirilen mera ve yayla yasakları bölgede tarım ve hayvancılığı durma noktasına getirmiştir. 

Binlerce hektar mera ve yayla güvenlik gerekçesiyle yasaklanmış, bu yasaklar ise hâlâ devam 

etmektedir.  

Binlerce dönüm arazi mayınlanmış ve bu mayınlar hâlâ temizlenmemiştir. Hükümet 

mayınların temizlenmesi için gerekli kaynağı 2013 yılı bütçesine koymadı. Temizlenecek bu 

araziler de yöre halkına tarımsal üretim için tahsis edilmelidir. Birinci ve ikinci sınıf tarım 

arazilerinin çoğunlukta olduğu bölgenin mayınlardan temizlenmesi için yapılacak harcama 

beş yıl gibi kısa bir süre içerisinde geri dönecek bir karakter taşımaktadır.  

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından günümüze gerçekleştirilen tarım politikaları ve buna bağlı 

olarak tarımda üretimin dağınık olması ülke ekonomisi açısından büyük bir dezavantajdır. Bu 

anlamda tarım üzerindeki olumsuz politikalar çerçevesinde TEKEL politikalarında düşülen 

uygulama yanlışları da önemli bir yer tutmaktadır. Özelleştirme politikaları sonucunda tütün 

ve tütün mamullerinden geçinen binlerce aile işsiz kalmakla beraber bu aileler tütün ve tütün 

mamulleri üretimin yoğun olarak gerçekleştirildiği doğu illerinden göç etmek zorunda 

kalmıştır. Tekel de son on yıllık dönemde, 500 bin olan ekici sayısı 65 bine, 200 bin 

hektardan 80 bin hektara, üretimde de 145 bin tondan 52 bin tona inmiş oldu. 
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Örneğin 2000-2002 yılları arasında tütün ve tütünden geçinmeli aile sayısı 119.728’dir. Bu 

ailelerin hepsi “Ekici” konumundadır. Adıyaman, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Malatya, Batman 

ve Siirt illerini kapsayan bu rakamsal veri diğer tütün ve tütün mamulleri üretilen illerde 

hesaba katıldığında devasa bir nüfusa tekabül etmektedir. Yine aynı dönemde tütün üretimi 

yapılan köy sayısı 1.247’dir.   

 

Özelleştirme politikaları sonucu satılan neredeyse bütün Tütün fabrikalarına kilit vurulmuş ve 

yeniden üretim gerçekleştirilmemiştir. Dolayısıyla tütün ve tütün mamulleri anlamında 

yabancı sermayeye bağlı bir durum meydana gelmiştir. Bu anlamıyla toplamda geçimini tütün 

ekiciliğinden kazanan 1 milyonu aşkın insan yok sayılarak işsiz bırakılmıştır. Özellikle 2002 

yılında tütün üretici sayısı 406 bin civarındayken 4733 sayılı kanunla birlikte tütünde 

destekleme alımları ortadan kaldırılmış bu çerçevede üretici sayısı yıllara yayılarak giderek 

azalmış ve son verilere göre 2011 yılında 350 bin kişi azalarak 50 bin kişiye kadar 

gerilemiştir. Bahsi geçen 350 bin üretici kişinin aileleri de hesaba katıldığında ortaya çıkan 

neredeyse bir milyon kişilik bir nüfustan bahsetmek mümkündür. Bu nüfusun hangi şartlarda 

nasıl yaşadıkları araştırılmalıdır. Aynı şekilde üretilen tütün miktarında da kayda değer bir 

biçimde azalma meydana gelerek toplam üretim 9 yıl içerisinde 160 bin tondan 45 bin tona 

gerilemiştir.  Şuanda Tütünü üreten değil ithal eden bir konumda olduğumuz gerçeği göz ardı 

edilmemelidir. TEKEL Fabrikalarının özelleştirilmesi binlerce emekçinin işsiz kalmasına 

neden olmuştur. Özelleştirilen Tütün Fabrikalarında hâlihazırda çalışan yüzlerce işçi işten 

çıkartılmış ya da özlük hakları ellerinden alınmıştır.   

Özelleştirmeler çerçevesinde TEKEL’in fabrikaları Amerikan menşeli şirketlere satılmış, bu 

şirketler aldıkları fabrikaları yeniden üretime açmaktan ziyade işçileri ile birlikte bir tasfiye 

sürecine girmişlerdir. Örneğin TEKEL’in en büyük üretim kampüslerinden olan İstanbul 

Kartal’da ki Cevizli Sigara Fabrikası kapatılarak 1700 işçi sermayeye kurban edilmiştir. Bu 

alan, ticaret ve alışveriş merkezi yada üniversite olarak değerlendirilmek istenmektedir. Aynı 

şekilde Tekel’in içki bölümünün bulunduğu Beykoz’daki arsa da “turizm ve ticaret” 

merkezine dönüştürülme planı vardır.  
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Tekel’in “tekel”liğinin kaldırılmasından kârlı çıkanlar patronlar olurken, zararlı çıkanlar 

işçiler ve emekçiler olmuştur. 4733 sayılı yasayla kotalar konularak üretici sayısı azaltıldı, 

üreticiler sözleşmeli olarak tüccarların insafına terk edildi. Bu anlamıyla üretimin düşmesi 

kaçınılmazdır.  

Kapatılan ya da işlevsizleştirilen Tütün Fabrikalarının yanı sıra bu fabrikalarda işten çıkartılan 
binlerce işçi ile birlikte özlük hakları ellerinden alınan işçiler ve ailelerinin mağduriyeti acilen 
giderilmelidir. İşçi çıkartılmasına TEKEL’in fabrikalarını satın alan şirketler tarafından 
yapılan açıklamalar mesnetsizdir. Şirketlere göre işten çıkartmaların sebepleri daralan Pazar 
payı ve sigara üzerindeki vergilendirmelerdir. Oysaki yapılan araştırmalar sigara ve tütün 
mamullerine yapılan zammın Pazar payını ve tüketimi düşürmediği doğrultusundadır. AKP 
hükümeti özellikle sigara ve alkolü bir zam aracı olarak görmekle beraber ekonomik 
krizlerden çıkış için sigara ve alkoldeki ÖTV’ yi (Özel Tüketim Vergisi) kullanmaktadır. Bu 
anlamda AKP hükümeti her ekonomik kriz durumunda ya da ekonomik hedeflere ulaşmadaki 
yetersizliklerinde ilk olarak sigara ve alkole zam yapmakta ve bu kalemlerden gelen ÖTV 
oranı çerçevesinde açıkları yamalamaya çalışmaktadır. AKP iktidarı Sigara ve alkole getirilen 
zamları kamuoyuna “sigara ve alkolle mücadele ediyoruz” sözleriyle lanse etmekle beraber 
tüm vergi gelirleri içerisinde 6,3 lük bir paya sahip olan sigara ve alkoldeki vergilerle açıkları 
kapatmaya çalışmaktadır.  

 

2004 yılında yaklaşık 5,9 milyar TL olan tütünden alınan reel ÖTV geliri (2003 
fiyatlarıyla),2010 yılında yüzde 40 artışla yaklaşık 8,3 milyar düzeyine çıkmıştır. Ayrıca, 
2007 yılından itibaren nominal ÖTV gelirlerinin nominal toplam vergi gelirleri içindeki 
payının belirgin biçimde arttığı görülmektedir. Bir bakıma krizde düşen vergi gelirlerini, 
sigara zamlarının kısmen de olsa telafi ettiği söylenebilir. 2010 itibariyle tütün mamullerinden 
alınan ÖTV’nin toplam vergi gelirleri içinde yüzde 6,3 gibi küçümsenmeyecek bir paya sahip 
olmasının altı çizilmelidir. Sigara tüketiminin zam kaynaklı nispi fiyat artışlar ile sigara karşıtı 
kampanya ve yasaklara direnmesi, Maliye açısından sağlam bir vergi kaynağı anlamına 
geliyor. Sigaraya yönelik vergi-zam politikası Hükümet’in gelecekte de en azından sigaranın 
nispi fiyatının düşmesine izin vermeyecek bir zam politikası sürdüreceğini gösteriyor. Bunun 
anlamı, sigara fiyatlarının ÖTV artışları ile TÜFE artışına paralel olarak yükseltilmesidir. 
Ancak reel gelir artışlarına(büyümeye) bağlı olarak sigara nispi fiyatının artmaya devam 
etmesi de mümkündür. Bu da daha yüksek ÖTV zamları demektir. Bu politikanın enflasyon 
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katılığına katkı yapmaya devam edeceği muhakkaktır. Son tahlilde sigara zamlarının amacının 
halk sağlığını korumaktan ziyade vergi gelirlerini artırmaya yaradığı anlaşılmaktadır.  

TEKEL üzerinden örneklendiğinde özelleştirmelerin ülke ekonomisine getirdiği ekonomik 
zarar ortadadır. Özelleştirmeler sonucunda elde edilen gelirlerin nereye ve nasıl harcandığı 
bilinmemekle beraber işsiz kalan bir milyonu aşkın yurttaşın durumunun ne olacağı da 
meçhuldür. Bu anlamda yabancı sermayenin insafına bırakılan tütün üretimi ülke 
ekonomisinde büyük kayıplara neden olmaktadır.  

Dışişleri Bakanlığı 

Dışişleri Bakanlığı ile ilgili olarak 2012 bütçe görüşmelerinde olduğu gibi aynı hataların 
sürdürüldüğü görülmektedir. Suriye ile ilgili tehlikeli bir sürecin gelişebileceği yönünde BDP 
olarak uyarılarımızı kürsüden deklare etmiştik. Yine aynı şekilde Türkiye’nin müdahaleci 
yaklaşımıyla sorunun Ortadoğu’da genelleşmesine ve derinleşmesine sebep olduğu 
görülmektedir. 

Geçen yılda da olduğu gibi Neo-Osmanlıcılık etkisi altında yürütülen bir dış politikanın 
sürdürülmeye devam edildiği görülmektedir. Enver Paşa maceracılığı gibi bugün de Ahmet 
Davutoğlu, Türkiye’yi bir bataklığa çekmek için elinden geleni yapmaktadır. 

Türkiye, dolayısıyla AKP Hükümeti,  içinde bulunduğu coğrafyada sahip olduğu stratejik 
avantajı dezavantaja dönüştürmüştür. Türkiye, başta Kürt Sorunu olmak üzere çözümsüzlüğü 
dayattığı İç sorunlarıyla ne Ortadoğu’da, ne Balkanlarda ne de Kafkaslarda istikrar sağlayıcı 
bir güç olabilmektedir. Tam tersine aynı travmatik sorunu Suriye’ye ve Irak’a enjekte etmeye 
çalışmaktadır. Kısacası değişen yeni Ortadoğu’da Kürt karşıtı bir kamp oluşturmaya çalışarak, 
sorunları katmerleştirmeye neden olmaktadır. 

Bir diğer konu ise İran ilişkilerindeki gerilemedir. Hem füze kalkanı hem de Suriye Krizi 
nedeniyle İran ile olan ilişkiler giderek kriz boyutuna ulaşmaktadır. Hiçbir dönemde olmadığı 
kadar Başta NATO ve Sünni odaklı politikalar nedeniyle İran’ın Türkiye’ye olan yaklaşımı 
olumsuz bir duruma girmiştir.   

Kıbrıs’ta da herhangi bir adım atılmamış, çözümsüzlük bir gelenek olmuştur.  Bunun acısını 
kuzeyiyle de güneyiyle de bir bütün olarak Kıbrıs halkı yaşamaktadır. Kıbrıs güven arttırıcı 
önlemler temelinde derhal askersizleştirilmelidir. 
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Avrupa Birliği ile ilişkiler, “reform-müzakere başlığı” denklemine göre değil, 

demokratikleşme ve istikrar perspektifine göre anlamlandırılmalıdır. Türkiye’nin AB 

kriterlerine uyum sağlaması gerekirken, AB’nin Türkiye’nin kriterlerine uymasına 

çalışılmaktadır. Başta kolektif haklar olmak üzere, adem-i merkeziyetçilik, insan hakları ve 

bağımsız yargı gibi alanlarda reformlar AB standartlarına göre geliştirilmelidir. Ne yazık ki, 

reformların uygulanmasında daha kötüye doğru giden bir sonuçla karşılaşılmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı  

Türkiye’de bugüne kadar uygulanan eğitim politikaları; toplumsal değişim ve dönüşüm 

taleplerini karşılamaktan uzak, tek tip, ezberci, bilimsel niteliği zayıf bir noktada oldu.2013 

bütçesi de eğitimin bu temel nitelik eksikliğini karşılamaktan uzak bir noktada inşa edildi. 

2013 de Milli Eğitim Bakanlığı’na 47 milyar 496 milyon 378 bin liralık bir bütçe ayrıldı.  

Bu rakam bütçenin %11,76 sına tekabül ediyor.  

Bu bütçe ile MEB nın önünde duran dağ gibi sorunların ve toplumsal beklenti olarak 

karşımızda duran bilimsel, özgürlükçü ve anadilde eğitimi de içeren taleplerin karşılanması 

mümkün olmadığı gibi 2013 yılında da hükümetin bu yönlü bir niyetinin olmadığı ortaya 

çıkıyor.  

Bu bütçenin %70’i personel giderlerine harcanırken, en önemli harcama kalemlerinden biri 

olan mal ve hizmet alımlarına ayrılan pay ise 3 milyar 952 milyon lirada kaldı. bu rakam 

MEB bütçesinin sadece %8’i gibi küçük bir miktara denk geliyor. 

MEB bütçesinden yatırıma ayrılan pay da oldukça düşük bir noktada kaldı.  
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   Yıllar 

MEB Bütçesinin 

Merkezi Bütçeye 

Oranı (%) 

MEB Bütçesinin Milli 

Gelire Oranı (%) 

MEB Bütçesinden 

Yatırıma Ayrılan Pay 

(%) 

2002 7,61 2,66 17,18 

2003 6,91 2,85 14,53 

2004 8,53 3,00 9,68 

2005 9,53 3,07 8,27 

2006 9,50 2,95 7,49 

2007 10,42 3,40 6,98 

2008 10,51 3,13 5,66 

2009 10,64 2,51 4,58 

 2010 9,80 2,74 6,32 

2011 10,92 2,81 5,85 

2012 11,16 2,74 6,64 

2013 11,76* 3,02* 8,32* 

Kaynak. MEB İstatistikleri Örgün Eğitim 2011-2012 

MEB bütçesinde 2012 yılına göre meydana gelen %20 dolaylarındaki artış, büyük oranda 
4+4+4 sistemine geçişle birlikte ortaya çıkacak maliyetleri karşılamaya dönük bir artıştı. Bu 
sistemin 4 yıllık maliyetinin 40 milyar lira olduğu ifade edilirken, bununla birlikte 
önümüzdeki dönemlerde halkın sırtındaki eğitim harcamaları yükü daha da büyüyecektir. 
Çünkü bugün eğitim harcamalarının önemli bir kısmını  merkezi bütçenin dışında doğrudan 
veliler sağlamaktadır. 

Örneğin 2010-2011 eğitim öğretim yılında bir ilköğretim öğrencisinin bir veliye maliyeti 
ortalama olarak 3 bin 131 lira olmuştur. 2011 yılında halkın cebinde eğitim harcaması için 
yaklaşık 15 milyar lira çıktı. 

Yine bir ailenin bir çocuk için eğitim öğretim yaşamı boyunca yaptığı harcama servis, etüd, 
özel kurs, dershane hariç 60 bin TL civarlarındadır.  

2010–2011 eğitim öğretim yılında velilerin yapacağı ortalama eğitim harcamaları aşağıdaki 
tabloda görülmektedir. 
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Kayıt Parası (“gönüllü bağış”) 300 TL Defter-kitap kaplığı (15 adet) 6 TL 

Servis Ücreti (8 aylık) 1.500 TL Fon kartonu (10 adet) 4,50 TL 

Katkı payı 100 TL Pastel boya (12’li) 4 TL 

Etüt ya da kurs 420 TL Kuru boya 4,50 TL 

Kantin harcamaları 180 TL Oyun hamuru 4 TL 

Fotokopi ücreti 75 TL Resim Defteri 4 TL 

Çanta 45 TL Sözlük  6 TL 

Önlük 42,50 TL Deyimler ve atasözü sözlüğü 11 TL 

Okul Kıyafetleri  115 TL Büyük tarih atlası 8 TL 

Ayakkabı 60 TL Kurşun kalem (12’li) 5 TL 

Kaynak kitaplar 80 TL Kırmızı kalem (12’li) 5 TL 

Müze, gezi, tiyatro 20 TL Kalem tıraş 1 TL 

Paso 20 TL Sulu boya  3 TL 

Karne parası 20 TL Yapıştırıcı  2 TL 

Spor parası 10 TL Akrilik boya (12 renk) 9 TL 

Beslenme çantası 10 TL Silgi, elişi kağıdı vs 2 TL 

Proje çantası 10 TL Makas 2,50 TL 

Suluk 7,50 TL Melodika 12 TL 

Fotokopi kağıdı 5 TL Flüt  9 TL 

Kalem kutusu 4 TL Abaküs, sayı fasülyesi 4 TL 

TOPLAM 3.131 TL 

 

2013 bütçesi öğretmen yetiştirme sistemini desteklemekten uzaktır. 

Bu gün itibarıyla 79 adet eğitim fakültesinde öğretmen yetiştirilmektedir. Bu fakültelerin en 

temel sorunlarından birisi öğretim elemanı yetersizliğidir. Öğretim görevlisi başına düşen 

öğrenci sayısı ortalama 35-40 civarındadır. Kırsal kesimde bu sayı 100 öğrenciye kadar 

çıkmaktadır.  Diğer bir sorun altyapı yetersizliğidir. Pek çok eğitim fakültesinde biyoloji, 

fizik, kimya ve yabancı dil laboratuvarları bulunmamaktadır. Bu dersler sadece teorik olarak 

işlenmektedir. 49 eğitim fakültesinde 2. Öğretim programı uygulanmaktadır. Bu uygulama 
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zaten yetersiz olan öğretim elemanlarının iş yükünü arttırmakta ve verimliliklerini 

düşürmektedir. Alan bilgisi derslerin sayı ve süresi yeterli düzeyde değildir. 

Bu bütçede öğretmenler yok 

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmelikleri ve zamanlaması da öğretmenlerin 

istihdamlarında ciddi sorunlar yaratmaktadır. Bir yandan atanamayan 400 bin öğretmen 

gerçeği varken öte yandan yaklaşık çoğu eğitim fakültesi mezunu bile olmayan vekil ve 

ücretli öğretmen istihdam edilmektedir. Ayrıca 70.000 civarında ücretli öğretmen istihdamı 

mevcuttur. Bu öğretmenlerin çoğu ucuz işgücü ve iş güvencesiz bir şekilde adeta katmerli 

sömürüye tabi tutulmaktadır.  

1 milyon 250 bin çocuk ilave olarak okula başlamasına rağmen; bu sayıya uygun derslik ve 

öğretmen alımları gerçekleşmemiştir. Önceki yıllardan süregelen derslik ve öğretmen 

sayısındaki yetersizlik çığ gibi büyümektedir. Bu yıl okula başlatılan çocuklar için 25 er 

kişilik dersliklerden 50.000 adet derslik ve 50.000 sınıf öğretmeni ihtiyacı doğmuştur. Yeterli 

alt yapı hazırlanmadığı için öğretmen ihtiyacı yerine mevcut öğretmenlerden 30.000 

civarındaki sınıf öğretmeni fazlalık durumuna düşmüştür. Çünkü 20-25 olması gereken sınıf 

mevcutları ortalama 40-50 civarında kırsal kesimde bu sayı 60-70’i bulmaktadır. 

Türkiye’de öğretmen maaşları satın alma gücü bakımından OECD ortalamasının 

altındadır. 

Türkiye’de öğretmen maaşları 10 yılda ikiye katlanmasına karşın deneyimli bir lise 

öğretmeninin Türkiye’de satın alma gücü paritesi OECD ortalamasının altında kalmıştır. Buna 

göre, bir öğretmenin Türkiye’de yılda satın alma gücü paritesine göre 27 bin 237 dolar 

kazanırken, OECD kazanç ortalaması 49 bin 721 dolar olarak belirlenmiştir. Türkiye’de 

eğitimin her kademesinde görevli olan öğretmenlerin en yüksek ve en düşük maaşları 

arasındaki fark yüzde 30 dur. 

2013 bütçesinde anadilde eğitim hakkına dönük bir bütçeleme ortaya çıkarılmamıştır. 

Günümüzde dünya ülkeleri incelendiği zaman BM üyesi 194 ülkenin 113 tanesinde birden 

çok resmi dillin olduğu ve İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç, Almanya Çin, Hindistan, Rusya vb 

birçok ülkede anadilde eğitim ve öğretim yapıldığı görülmektedir. Halkların anadillerini 

sahiplenmek için verdiği mücadeleler sonucu kazanılan haklar ile bugün Birleşmiş Milletler 
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Sözleşmesinde, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde, Çocuk Hakları Sözleşmesinde, 

Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Paktında, UNESCO Sözleşmesinde, Ulusal 

Azınlıkların Korunması Hakkında Çerçeve Sözleşmesinde ve buna benzer birçok uluslararası 

metinde anadilde eğitimin önemi vurgulanmakta ve hiç kimsenin ana dilini öğrenmekten 

alıkonamayacağı belirtilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti yıllardır Kürtçe ve sınırlar dahilinde konuşulan diğer bütün dilleri adeta 

lanetli ilan etmiştir. Dünyanın en zengin dil coğrafyasına sahip bu topraklar gittikçe 

çoraklaştırılmış, Bir asırı tamamlamak üzere olan Cumhuriyet tarihi kültürel ve dilsel 

çeşitliliği yok etme tarihine dönüşmüştür.  

Anadilde eğitim hakkı içermeyen bir bütçenin bir çocuğun gelişim sürecinde engel olduğu 

belli başlı düşünsel  nitelikler şunlardır. 

1. Açıklık ve mantıkla düşünme yeteneği 

2. Çözümleme yeteneği 

3. Sentez yeteneği 

4. Muhakeme yürütme yeteneği 

5. Eleştirme yeteneği 

6. Yararlı bilgileri anımsama yeteneği 

7. İmgeleme yeteneğinin gelişmesi 

8. Akılda tutma yeteneği 

9. Sezgisel Düşüncenin gelişmesi 

2013 bütçesi bütün bu gelişim potansiyellerinin önünde engeldir. 

Şartlı Eğitim Yardımları Ve Taşımalı Eğitim  

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 30 TL, İlköğretime devam eden kız öğrenci 

için/aylık 35 TL, Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 45TL, Ortaöğretime 

devam eden kız öğrenci için/ aylık 55 TL, Şartlı eğitim yardımı 2,2 milyon öğrenciye yapılan 

toplam yardım miktarı ise 2 milyar 13 milyon lira olarak gerçekleşti.   

Bu yardımlarla eğitimdeki ticarileştirme ve eğitimi paralı hale getirme uygulamaları 
gizlenmektedir. Çünkü çocuğu okula giden her aile çok iyi bilmektedir ki; verilen bu tutarlarla 
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çocukların sağlıklı bir eğitim almasına imkan yoktur. AKP  iktidarı adeta sadaka kültürünü 
hayatın her alanına yaymakta bir sakınca görmemektedir. 

4+4+4 Eğitim Sisteminin yarattığı sorunlar 2013 MEB bütçesiyle çözülemeyecektir. 

Çocuk gelişim uzmanları ve eğitimciler 0-6, 3-5,5-6 gibi yaş kategorilerini genellikle oyun 
çağı çocuğu ve okul öncesi çocuğu olarak sınıflandırmaktadır. Bu yaş grubu çocukların dikkat 
süreleri, bir konuya motive olma durumları ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamada başkasının 
yardımına gereksinim duyan grup olarak ifade etmektedir.( tuvalet ihtiyacı, beslenme ihtiyacı, 
eşyasına sahip çıkma ve koruma vb.) 

 Bu yaş grubu çocukların kendi gelişimsel özellikleri gereği anaokullarında durumlarına 
uygun okula hazırlık, okul öncesi eğitim almalarının gerekli olduğu belirtilmektedir. Kaldı ki 
kanun çıkmasaydı bu çocukların tamamı okulöncesi eğitime devam edecekti. Şimdi bu 
çocuklar hem okulöncesi eğitimi almadan ilkokula başladılar, hem de okul öncesi eğitim alan 
72-84 aylık olan büyükleriyle aynı sınıflarda ders alacaklardır. 

1 milyon 250 bin çocuk ilave olarak okula başlamasına rağmen; bu sayıya uygun derslik 
ve öğretmen alımları gerçekleşmemiştir. Önceki yıllardan süregelen derslik ve öğretmen 
sayısındaki yetersizlik çığ gibi büyümektedir. Sadece bu kanunla okula başlatılan 
çocuklar için 25 er kişilik dersliklerden 50.000 adet derslik ve 50.000 sınıf öğretmeni 
ihtiyacı doğmuştur. Eğitim için gerekli olan diğer donanımlar hariç.  

Yatılı bölge okulları (YİBO) sorunu çözülmüyor. 

Kamuoyunda kısaca YİBO olarak bilinen yatılı ilköğretim bölge okulları Kürt çocukları 
açısından adeta asimilasyon merkezleri olarak işlev görmüştür. Halen çoğu bölge okullarının 
sık sık askeri amaçlarla kullanılması buraların eğitim amaçlı işlevleri yerine getirmediğini 
göstermektedir. 

Bu bütçe yüksek öğretim kurumlarını daha da niteliksiz kılacaktır. 

2013 bütçesinde yükseköğretime ayrılan rakam 15 milyar 227 milyon liradır. Yükseköğretim 
kurumunun bütçesinin %52,72 si personel harcamalarına gitmektedir. Mal ve hizmet 
alımlarına ise sadece 2 milyar 196 milyon lira ayrılmıştır. Bu rakamlar yükseköğretimin 
içinde bulunduğu sorunları çözmekten bir hayli uzak bir bütçedir. 
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Bütün iller kurulan üniversiteler sonrası ve vakıf üniversiteleriyle birlikte üniversite sayıları 

katlanırken yükseköğretim bütçesinin GSYH içindeki payı AKP iktidarı döneminde oldukça 

düşük bir noktada, %1 in altında kalmaya devam etmiştir. 

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı 

Giderek yakıcı bir sorun boyutlarına ulasan bütçe açığının kapanmasında kullanılabilecek 

kaynak arayışı içinde olan siyasal iktidarın bulduğunu düşündüğü bir çözüm de “2B 

arazilerinin” satmak olmuştur. “2B” vb uygulamaları; kamuoyunda artık yaygın olarak “2B 

arazileri” olarak anılan yerlerin herhangi bir yolla satılmasına indirgenemeyecek denli çok 

boyutlu bir sorundur.  

AKP iktidarı, öteki kamusal varlık ve hizmet alanlarında olduğu gibi, “2B arazilerini”de 

satarak, “devlet ormanı” sayılan yerleri doğrudan ve dolaylı yollarla özelleştirerek gelir 

sağlamayı, dayandığı toplumsal sınıf ve katmanlara doğrudan ve dolaylı yollarla kaynak 

aktarmayı amaçlamaktadır 

“2B arazilerinin” satısı yoluyla; 

-siyasal iktidarın “sıcak para” gereksinmesinin karsılanması, 

-büyük sermayeli insaat firmalarına arazi sağlanması, 

-yandaş belediyelere yeni yapılasma arazilerinin açılması, 

-“orman” sayılan arazilerin isgalcilerin durumlarına yasallık kazandırılması istenmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  

İnsanlık, ekolojik kriz nedeniyle yok oluş tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kapitalizmin "üretim 

için üretim" ile "tüketim için tüketim" mantığı doğal varlıkların talanına yol açarken,  

Kapitalist ekonomik kriz, ekolojik krizle iç içe geçerek bir uygarlık krizine dönüşmektedir.  

Endüstriyel anlamda üretilen enerji, bugün insanların temel ihtiyaçlarına yanıt vermekten çok, 
tüketim toplumunun sonu gelmeyen, yaratılmış gereksinmelerine (ve üretilen israfa) yanıt 
veren bir araç olarak kullanılmaktadır. Sınırlı enerji kaynaklarının adaletsiz paylaşımı ve 
emperyalist ülkelerin daha çok enerji tüketme hırsları, dünyada enerji savaşlarına neden 
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olmakta ve bu nedenle binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Yine sınırlı ve belli güç 
odaklarının kontrolünde olan bu enerji kaynakları, ülkelerarası tehdit unsuru olarak da 
kullanılmaktadır. 

Ortadoğu’da, Kafkasya’da ve Orta Asya’da, petrol, maden ve su kaynaklarının kontrol altına 
alınması için yaratılan savaşlar, nükleer silahlanmanın boyutu bölgemizde de ciddi bir risk 
oluşturmaya başlamıştır. Dolayısıyla ekoloji merkezli bakış açılarının yaygınlaşması barış ve 
demokrasi mücadelesinin de ilerletilmesiyle eşanlamlı olarak görülmelidir. 

Kapitalizmin ortaya çıkışından günümüze kadar enerji ihtiyacı çok büyük oranda fosil 
yakıtlardan (petrol, kömür) karşılandı. Bu enerji kaynaklarının yoğun kullanımı biyosferik 
dengede onarılmaz hasarlara yol açtı. Küresel çapta büyük bir hızla değişen iklim rejimi, 
milyonlarca yılda oluşan ekosistemleri ve binlerce yıldır coğrafi koşullar çerçevesinde 
şekillenen uygarlığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Atmosferdeki yüksek 
düzey karbondioksit, aşırı kurak ya da aşırı yağışlı hava koşullarına neden olabilecek 
istikrarsız iklim değişimlerine yol açarak, türlerin yok olmasına neden olmakta ve bu da bu 
türlere dayalı ekosistemlerin çökmesine ya da ağır şekilde hasar görmesine neden olmaktadır. 
İnsanların ve diğer canlıların üzerinde yaşayacakları bir dünyanın var olmaya devam 
edebilmesi, küresel iklim değişikliğinin önlenmesine bağlıdır. 

İklim değişikliği etkilerini öncelikle yoksul ülkeler, yoksul kesimler, bitki ve hayvan türleri 
üzerinde göstermektedir. Fosil yakıt kullanan ekonomiden doğayla uyumlu ekonomiye 
geçilmesi için, kömür ve doğalgaza dayalı enerji, petrole dayalı ulaşım ve sanayi politikalarını 
gözden geçirmek gerekmektedir. 

HES’ler 

Su sorunu; iklim değişimi, besin üretimi, endüstrileşme, kentleşme, ekonomik büyüme ve 
sömürü, nüfus artışı, ormansızlaştırma, enerji üretiminin ve büyük sulama projelerinin büyük 
barajlar eliyle yapılması,e ndüstriyel tarım, sürdürülemez ve doğa (ve tarih) karşıtı boyutları 
olan bir sorundur. 

Suyun ekonomik bir kaynak olarak kullanımı ve ticari bir metaya dönüşümü sonucu 
kıtlaştırılan bir doğal zenginlik olduğuna; su kıtlığı, su krizi gibi kavramların da işaret ettiği 
kıtlığın suyun kendisinden değil, onu ekonomik bir kazanca dönüştüren şirket 
küreselleşmesinden, kapitalist ekonomiden, sürdürülemez (yani sürdürüldüğünde çevre ve 
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bağlı olan insan yok edici) endüstrileşmeden, ekonomik büyüme mantığından, toprağı 
kullanan değil onu sömürgeleştiren endüstriyel tarımdan kaynaklandığını vurgulamak gerekir. 

 

İnsan yaşamının vazgeçilmezi olan su, günümüzde piyasa mantığı içinde metalaşan bir değer 

olarak görülmekte, bu durum su kaynaklarına vahşice saldırılmasına neden olmaktadır.  

HES konusuna santralin tipi, türbin yapısı, kurulu gücü, şebekeye bağlantı şekli gibi sadece 

mühendislik projesi temelinde değil, tüm boyutları ile yaklaşılmak zorundayız. Tümüyle özel 

sektörün kâr hırsına terk edilerek piyasalaştırılan enerji sektörü içinde, sularımızın 49 yıllık 

anlaşmalarla devredilmesi, ciddi eko-sosyal tahribatlara sebep olmaktadır. 

Özelleştirme uygulamalarının 1984 yılında başladığı enerji sektörü, 2001 yılında çıkarılan 

4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu ile tamamen piyasanın kontrolüne girmiştir. Bu tarihten 

sonra, her şey şirketlerin insafına bırakılmış; enerji, şirketlerin plansız ve denetimsiz azgın kâr 

hırslarına terk edilmiştir. Yüksek kârlılık vaat eden, tahsilat garantili alan haline getirilen 

elektrik piyasası, kâr arayışındaki sermaye grupları için cazibeli bir alan haline getirilmiştir.  

2003 yılından sonra çıkarılan Su Kullanım Anlaşması ile tüm nehirlerimiz 49 yıllığına 

şirketlere devredilmektedir. HES’lere karşı mücadele eden kesimlerin ilk dikkat çektikleri 

nokta bu santrallerle suyun ve su havzalarının ticarileştirilmesi gerçeğidir. Yurttaşların bu 

sulara erişimi kısıtlanırken şirketler suyu kullanarak hızlı bir sermaye birikimine 

ulaşmaktadır. 

Su yapılarının planlama ve projelendirilmesi:Su yapıları; fizibilite, planlanma, inşaat ve 

işletme gibi farklı çalışma alanları bulundurması nedeniyle, değişik meslek disiplinlerinin 

birlikte uzun süreli ve kapsamlı çalışmalarını gerektirir.  Su yapıları projelendirilmesinde 

bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Su 

yapılarının planlama ve projelendirilmesinde bu temel ilkeye uyulmamaktadır.  

Fizibilite raporları gerçekçi değil:Lisans almış birçok HES projesinde sonradan kurulu güç 

değişikliği yapılarak lisans tadilatına gidilmektedir. Kaynak kullanımına ait ölçümler, çoğu 

zaman gerçeği yansıtmamaktadır. Üretim santralinin sisteme bağlantısında gerek güzergâh 

açısından gerekse mesafe açısından sorunlar yaşanmakta, bağlantı hatlarının geçtiği 

güzergâhlar da en az santral yeri kadar zarar görmektedir. Özellikle su yatağının değiştirilmesi 
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ve bağlantı hatları güzergâhı üzerindeki çevre tahribatı, bölge sakinlerinin haklı tepkisine 

neden olmaktadır. 

Hidrolik ölçümlerde uzun yıllar ortalaması alınmıyor:Hidrolojide kullanılan genel kriterlerde, 

su yapısı için hidrolojik ve meteorolojik etütlere bağlı yapıların durumuna göre, akım 

değerlerinin en az 20 ila 25 yıllık süreleri kapsaması gerektiği belirtilmiştir. Ancak 4628 sayılı 

Yasadan sonra ortaya konan projeler için bu normların kullanıldığını söyleyebilmek mümkün 

değildir. 

HES’lerin denetimsizliği:Projeler hazırlanırken normlara uygun olmayan mühendislik 

çalışmalarının yapıldığı, birçok HES için gerekli ölçümlerin yapılmadığı, projelerin sanal 

değerler ile gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu durum ekonomik ve ekolojik sorunlar ile 

taşkın gibi ileride telafi edilemeyecek zararların oluşmasına neden olmaktadır. İlgili kamu 

kurumları bilimsel ölçeğe göre proje denetimi yapmak yerine, firmaların isteklerini onaylayan 

ya da müdahil olmayan bir tutumu sürdürmektedir. Bunun sonucu olarak da; mühendislik 

normlarına uymayan denetimsiz projelerde, ya yapıya yönelik olarak öncekinden daha fazla 

yatırım yapılarak iyileştirmeler söz konusu olmakta ya da tesisin kabulü firmanın 

sorumluluğuna bırakılarak işlemleri yapılmakta ve tesis işletmeye açılmaktadır. Bu durum her 

açıdan kamusal zarara yol açmaktadır. 

Denetimin, proje aşamasının başından itibaren yerinde ve saha koşullarında gerçekleştirilmesi 

bir zorunluluk olmalıdır. Ancak HES yapıları için proje aşamasından inşaat aşamasına kadar 

tam bir denetimsizlik hâkimdir. Denetimin; kamusal kaynakları koruma, bilim ve mühendislik 

gereklerini yerine getirme noktasında, toplum yararı öncelikli olarak yapılması gereklidir. 

Ancak, enerji sektörü piyasalaştırılırken denetim de piyasa mantığı içinde özel şirketlere 

devredilmektedir. 

Can suyu sorunu: HES projelerinin olduğu yerlerde köylülerin en çok itiraz ettiği konulardan 

biri can suyudur. Can suyu her havza için ayrı ayrı belirlenmek yerine tek değerle 

geçiştirilmeye çalışılmaktadır. Uygulamada ise, can suyu şirketlerin tasarrufuna bırakılmış 

durumdadır. 

İşletmede olan tesislerin bazıları hiç can suyu bırakmamaktadır. Bazılarının can suyu ise 

bırakmaları gereken değerin çok altındadır. Maalesef can suyu için de sağlıklı işleyen bir 

kontrol mekanizması oluşturulamamıştır.  
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Türkiye HES çöplüğü olmaktadır:Yapılan ve yapılması planlanan HES yatırımları içerisinde 

Türbin-Generatör grubu (elektromekanik aksam) maliyetleri, yatırımın nerdeyse yüzde 50’sini 

oluşturmaktadır. Çoğu yatırımcı firma elektromekanik aksamı yurtdışı sermayeli şirketlerden 

temin etmektedir. Bu noktadan bakıldığında HES’lerin ülkemizde çok fazla katma değer artışı 

sağlamadığı görülmektedir. 

Türkiye’deki yatırımcılar; gerek ucuz olması, gerek temin sürelerinin kısa olması, gerekse de 

ödeme koşullarının daha uygun olması sebebiyle daha çok Çin ve eski Doğu Avrupa 

ülkelerinin ürünlerini tercih etmektedir. Genelde kullanılan ürünler kalitesi belirsiz, tamamen 

ucuzluk ve kısa temin süresi nedeniyle tercih edilmiş ürünler olmaktadır. Ürün kalitesi ve 

uygunluğunu kontrol eden herhangi bir mekanizma kurulmadığından bu konuda tek 

belirleyici yatırımcı olmaktadır. Bu durumda orta vadede ülkemizin bir HES çöplüğü olması 

kaçınılmazdır. 

Esnek çalışma ve taşeronlaşma uygulamaları: Şirketler, artan yatırım maliyetlerini 

düşürebilmek ve/veya geri alabilmek için yatırım ve işletme yapmaya çalışmaktadırlar. Bunun 

sonucu olarak da kalite, iş ve işletme güvenliğini ortadan kaldıran bir anlayış ortaya 

çıkmaktadır. Yapım aşamasında olduğu gibi işletme aşamasında da taşeronlaşma başlamıştır. 

Yatırımcı firmalar işletmeleri taşeronlaştırarak birçok sorumluluktan kurtulmakta, taşeron 

(işletmeci) az sayıda elemanla birkaç tane santral çalıştırarak işletme maliyetini minimize 

etmektedir. 

Kamusal bakış açısıyla, havza planlaması: Bazı tesislerin ek düzenlemelerinin, mühendislik 

kuralları yok sayılarak yapıldığı, imalatta açığa çıkan hafriyatların hiçbir kural gözetilmeden 

gelişi güzel döküldüğü, bazı firmaların daha fazla düşü sağlama adına üretim tesislerini taşkın 

yatağının içerisine yerleştirdikleri, özellikle "balık geçitlerinin" sadece yasak savma amacıyla 

yapıldığı gözlenmiştir. 

HES'ler su yapıları ile birlikte havzanın bütünselliği içerisinde değerlendirilmelidir. 

Hidroelektrik santraller, havza bütünlüğünde, bilimin ve tekniğin ışığındaki bir plan¬lamayla 

ve yöre insanının onayıyla geliştirilecek projeler olmalıdır. Elektrik enerjisi doğal bir tekeldir. 

Bölgede üretim, iletim, dağıtım ve tüketim birlikte ele alınarak kamusal çıkarları gözeten 

merkezi bir planlama yapılmalı, bu planlamaya yöre halkının katılımı ve katkısı 

sağlanmalıdır. 
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Nükleer Enerji 

Nükleer santraller yolu ile elektrik elde edilmesi, bütün diğer enerji elde etme teknolojileri ve 
yatırımları gibi; teknolojisi ve yer seçiminden tutun da normal çalışma koşullarında ve kazası 
halindeki sağlık ve çevre etkileri, beklenen fiyat artışlarına rağmen süreklilik arzeden, 
tamamen dışa bağımlı yakıt desteği gereksinimi; savaş halinde koruma zorluğu; radyasyonlu 
atıklarının yok edilmesi, ekonomik ömür sonu santral sökümü ve bütün bunların maliyet 
hesaplarına değin, bilimin bütün dallarını ve toplumun bütün çıkar gruplarını ilgilendiren 
teknik bir konudur. 

Nükleer Enerji ve Zararları 

-Çevreye yayılan zararlı radyasyonun en önemli kaynağı olan nükleer santral kazaları ve 
radyoaktif atıkları; karşılaştığımız çevre sağlığı riskleri bilimsel tabloda en ağır risk grubu 
olan hem "gözlemlenemez", hem de  "denetlenemez" riskler arasındadır. 

-Nükleer santral ve zararlı radyasyon konusunda Türkiye’nin hukuk metinlerinde nükleer suç 
ve cezası tanımlanmamıştır 

-Çevreyi ve sağlığı etkileyen nükleer santral gibi önemli yatırım kararlarında danışma ve 
karar verme süreçlerine katılıma dair birey hakları, ülkemizde eksik ve engellerle doludur.  

-Enerji ve nükleer enerji yalnızca sanayi sektörüyle değil; tarım, orman, turizm, sağlık gibi 
tüm sektörlerle yakın ilişki içindedir.  

-Küresel ısınmanın çözümü olarak nükleer santral yatırımı yapmak yağmurdan kaçarken 
bataklığa saplanmaktır. 

-Ülkemizde ÇED, ticari bir iş olarak özel firmalara yaptırılmaktadır. Bu nedenle işletme 
ÇED’e değil; ÇED işletmeye uydurulmakta; bazı (madencilik, petrol arama gibi) sektörler 
kapsam dışında tutularak ÇED anlamsızlaştırılmaktadır. Ülkemizin uygulanmayan mahkeme 
kararları ile dolu bozuk çevre koruma sicili bizlerin ve tüm yurttaşların nükleer santraller 
konusunda son derece ihtiyatlı olmasını gerektirmektedir. 

Nükleer santraller, hiçbir ülkede sigorta şirketlerince sigortalanmaz; çünkü bir nükleer kaza 
sonucunda oluşacak ve kuşaklar boyu sürecek, Çernobil Felaketi’nde olduğu gibi bir kaç 
ülkenin ekolojik felâket bölgesi ilan edilmesine neden olabilecek insan ve çevre sağlığı 
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kayıplarının maddi ve manevi boyutu, tahmin edilemeyecek ve karşılanamayacak ölçüde 
büyük olabilir. 

-Riskin en büyüğü atıkların yönetimi ile ilgilidir. Ne yazık ki, bazılarının yarısının yok olması 

için 210 000 (iki yüz on bin) (teknetyum) ila 15,8 milyon (onbeş milyon sekizyüz bin) (iyot-

129) yıl gereken radyasyonlu atıkları tehlikesiz olarak yöneten bir teknoloji henüz 

geliştirilememiştir.  

-Nükleer santraller, gerek yatırım ve işletme aşamasında; gerekse de atıkları ve ekonomik 

ömrünün sonunda yüzyıl süren radyasyonla kirlenmiş santral parçaları nedeni ile kirli, 

yatırımı ve ürettiği enerji maliyeti pahalı olduğu kadar tümüyle dışa bağımlı ve yakıt 

kaynakları sınırlı teknolojilerdir. 

Nükleer Santral Gerekli mi? 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2013 Bütçe sunumunun 26. sayfasında Türkiye için 

Nükleer enerjiden elektrik üretilmesinin elzem olduğu bir kez daha ifade edilmiştir. 

Bu elzem durum “artan talebin karşılanması ve ithal yakıtlara bağımlılıktan kaynaklı risklerin 

azaltılması” olarak belirtilmiştir.  

Yine aynı raporun ilerleyen satırlarında nükleer santralın ayrıca karbon salınımlarının 

artmasını önlemek için de gerekli olduğunun altı çizilmiştir. 

AKP’nin bu gerekçelerini teker teker ele alarak nükleer santral yapımı gerçekten elzem mi, 

artan talebin karşılanması için başka yollar yok mu, nükleer santral gerçekten ithal yakıtlara 

bağımlılık riskini azaltıyor mu diye incelemek gerekmektedir. Çünkü eğer Akkuyu Nükleer 

Santralı yapılırsa bu santralın işletmeye alınacağı yıldan itibaren 15 yıl süre ile üreteceği 

elektriğin bedelinin yarısının karşılığı olan yaklaşık 51 milyar Doları doğrudan  Türkiye 

Cumhuriyeti yani  halk vergileri ile ödenecek. Artık bu bedelle devletin aldığı elektriği evde 

kullanırken, kullanıcıların kw saat başına ne ödeyecekleri belli değildir. Ayrıca santralın 

sahibi olan Rus çoğunluk hisseli şirket, üreteceği elektriğin alım garantili bölümü haricindeki 

üretimini eğer ihraç etmez ise hangi bedelden satacak ve biz ne ödeyeceğiz; o da belli değil. 

Yani sonuçta bir kaza ya da arıza halinde karşı karşıya kalacağımız hayati ve çevre tehlikeleri 

yanında olayın bir de halkı doğrudan ilgilendiren ekonomik tarafı var. Şunu da belirtelim ki 

nükleer santrale devletin bir kilovat saat için ödeyeceği bedel TETAŞ’ın şimdiye kadar satın 
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aldığı en pahalı yıllık ortalama elektrik ücretinden yüzde 40 daha pahalı ve son 10 yıllık 

elektrik ücretleri ortalamasının ise iki katı. Dolayısı ile pahalı satın alınan enerji daha pahalı 

satılacağından sorun aylık elektrik gideri için bir bütçe ayırmak zorunda olan vatandaşı 

doğrudan ilgilendirmektedir. 

Akkuyu Nükleer Santralı’nın Bakanlıkça belirtilen gerekçelerden ilki olan artan talebin 

karşılanmasına ilişkin olarak yine Bakanlığın 2013 bütçe sunumunun 28. sayfasında özel 

sektöre verilen üretim lisanslarına ilişkin verdiği bilgilere göre:  

Bugün itibarı ile: 

-Lisans verilen özel sektör yatırımlarının toplamı 70 bin 472 MW. Bunun yanında lisanslama 

süreci devam eden kapasite de 73 bin 229 MW olarak belirtilmektedir. Verilen lisanslardan 

işletmede olanlar dışında bugün için inşası devam edenler yaklaşık 46 bin 600 MW 

gücündedir. Bu santrallara lisanslar verilmeden önce fizibiliteleri incelenmiş ve uygun 

bulunmuştur. Yani teorik olarak 119 bin 829 MW kapasite bugün için yapılma aşamasındadır.  

Yine aynı sunumda mevcut elektrik üretim kapasitesi de 55 bin 785 MW olarak 

belirtilmektedir. Basit bir hesapla muhtemel kapasite 55 bin 785 MW kesin, 46 bin 600 MW 

inşa halinde ve 73 bin 229 MW muhtemel olmak üzere toplam 175 bin 614 MW’tır. 

2013 bütçe sunumunda 2023 yılı hedef kapasitesi de  100 bin MW olarak belirtilmiştir. 

Akkuyu Nükleer Santralı’nın kapasitesi olan 4 bin 800 MW’ın yaklaşık 25 misli muhtemel 

santral kapasitesi vardır. Tüm dünya tarafından kuşku ile bakılan güvenlik tedbirlerinin 

artırılması için yıllardır çalışmalar yapılan, muhtemel bir arıza, kaza durumunda önlenemez 

yaşam ve çevre felaketine neden olacak olan bu tesis için, bu denli büyük oranda başka 

kaynak imkanı varken, AKP’nin bu konudaki ısrarı kabul edilebilir değildir. 

Sonuç olarak, Bakanlığın nükleer santral yapım gerekçelerinin hiçbirinin vazgeçilmez 

olmadığı ve alternatiflerinin olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle bu yatırımın şimdi 

yapılmasında mantıki hiçbir açıklama bulunmamaktadır. 

Kesintisiz, güvenilir, kaliteli ve ucuz enerji kullanımının insanın en temel/doğal hakkı ve 
enerji tedarikinin de zorunlu bir kamu hizmeti olduğu bilinciyle politikalar hazırlanmalıdır. 
Tüm dünyada genel olarak güvenliğin özel olarak enerji güvenliğinin sağlanması, ancak 
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barışla, her ülke halkının kendi doğal kaynakları üzerinde tasarruf hakkına sahip olmasıyla 
mümkün olabilir. Başta ABD olmak üzere, küresel ısınmanın da esas sorumlusu olan gelişmiş 
ülkelerin emperyalist emellerine karşı uluslararası baskı gücü oluşturulmalıdır. 

Enerjinin kamu eliyle her türlü kar/rant ilişkisinden arındırılmış olarak, sürekli (kesintisiz), 
güvenilir, temiz ve ucuz (erişilebilir) olarak halka sunulması esas olmalıdır. Üretimden 
tüketime bir bütün olan enerjinin, ülkeye özgü koşullarda ve bütüncül bir anlayış içinde 
değerlendirildiği özerk ve dikey entegre kamusal - merkezi bir yapı içinde ele alınmalı, enerji 
üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilerek mevcut potansiyeller 
değerlendirilmelidir. Enerji üretiminde çevreci ve temiz teknolojilere yönelmeli ve hızla 
uygulamaya konulmalıdır. Enerji santralı kurulurken tarihi, kültürel ve çevresel dokunun 
korunması göz önüne alınmalıdır.  

-Enerji temel, yaşamsal bir ihtiyaçtır.  Bedelini ödeyebilenin enerji hakkından yararlandığı, 
ödeyemeyenin enerji hakkından mahrum bırakıldığı, enerjiyi meta olarak gören anlayış kabul 
edilemez. Enerji meta olarak görülmemelidir. Temel yaşamsal bir ihtiyaç olarak enerji parasız 
olmalıdır. 

-Doğanın metalaştırılmasının önemli adımlarından biri olan enerji alanında; insan- doğa-enerji 
ilişkisini değişim değeri üzerinden değil, kullanım değeri üzerinden üretiminden dağıtımına 
kadar enerji alanı, kamusal bir alan olarak düzenlenmelidir. 

-Kapitalizm bir yandan aşırı üretim diğer yandan aşırı tüketim ile enerji tüketimini artırmakta, 
bu enerji talebi  ise doğanın metalaştırılması ve tahribatı ile karşılanmaktadır. Üretim ve 
tüketimin piyasa tarafından değil, ihtiyaçlar üzerinden planlandığı ve enerji tüketim 
alışkanlığı, insan – doğa ilişkisi ile birlikte yeniden tariflenmelidir. 

-Kayıp-kaçak birbirinden ayrılması gereken iki kavramdır. Kayıp; işletmenin kendi 
eksikliklerini ifade ederken, kaçak ise özellikle yoksul halkın ve özel olarak Kürt halkının 
üzerine bir suçlama olarak atılmaktadır.  Bugün konutlardaki kaçak oranı toplam kaçak 
oranının çok az bir kısmını oluşturmakta, kaçak elektrik asıl olarak sanayi tarafından 
kullanılmaktadır.   

-Yoksul halkın evlerindeki kaçak elektrik kullanımı hırsızlık olarak görülmekte ve kaçaktan 
kaynaklanan tahsilat oranlarındaki düşüş genel olarak tüm halkın faturalarına yansıtılarak 
dağıtım şirketleri tarafından telafi edilip halk birbirine düşman edilmektedir. Yoksul halkın 
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enerji faturalarını ödeyemediği için başvurdukları bu yöntem sebebi suçlu ilan edilemez, suç 
yoksul halkı enerji hakkından mahrum bırakanlarındır. 

-Kamu hizmet binalarında ve alanlarında(okul, hastane, itfaiye, sokak aydınlatma vb.) 

kullanılan enerji sadece, bedeli ödendiğinde kullanılan bir meta olarak düşünülemez. Bu 

sebeple kamu hizmet binaları ve alanlarında kullanılan enerji faturalandırılamaz. 

-Yaşamsal ihtiyaçları karşılayabilecek oranda enerji halka ücretsiz olarak sunulmalıdır. 

-Kesintisiz, güvenilir, kaliteli ve ucuz enerji kullanımının insanın en temel/doğal hakkı ve 

enerji tedariki de zorunlu bir kamu hizmetidir.  

-Üretimden tüketime bir bütün olan enerjinin, ülkemize özgü koşullarda ve bütüncül bir 

anlayış içinde değerlendirildiği özerk ve dikey entegre kamusal - merkezi bir yapı içinde ele 

alınması gerekmektedir.  

Ne Yapmalı? 

-Enerji üretiminde ulusal ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilerek ülkemizdeki 

mevcut potansiyellerinin değerlendirilmesi, 

-Rüzgar, güneş, jeotermal, biyogaz, biyokütle, hidrojen gibi enerji kaynaklarının elektrik 

enerjisi üretimi içindeki paylarının artırılması ve bu konuda ulusal teknolojiler oluşturmak 

üzere Ar-Ge çalışmalarına genel bütçeden yeterli bir pay ayrılması, 

-Elektrik enerjisinde kayıp-kaçak tanımlarının ayrıştırılması ve kayıp ile kaçak elektrik 

kullanımının, gelişmiş ülkelerdeki oranlara düşürülmesi, 

-Ülkemizin elektrik enerjisi talebini karşılamak ve kaynak çeşitliliği için öngörülen, ancak 

uluslararası lobilerin pazarladığı, zenginleştirilmiş kaynak kullanımından, atık durumu ve 

maliyetine kadar birçok sorunu da beraberinde taşıyan, sökülmesi yapılmasından kat kat 

pahalı olan Nükleer Santral sevdasından vazgeçilmesi,  

-Enerjinin üretimi ve tüketiminde, enerji-çevre-insan ilişkisinin mutlaka gözetilmesi, 
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-Tamamına yakını ithal edilmekte olan doğal gaza bağımlılığımızın bir an önce normal 

seviyelere (%15-20) indirilmesi ve buna paralel olarak ithalatın yapıldığı ülke sayısının da 

çeşitlendirilmesi, 

Gereklidir. 

Adalet Bakanlığı 

Tutuklu Vekiller 

Şu gün yasama faaliyetlerini yerine getiren meclis, eksik irade ile çalışmakta, halkın seçtiği 

kişilerin iradelerine zincir vurulmaktadır. Üstelik uzun tutukluluk hallerinin çözümü için 

geliştirilen ve hayata geçirilen 3. Yargı Paketi uygulamaları vekillerimiz için söz konusu 

olmamış, hukuk yine adaletin tecellisinde bir aktör olamamıştır.  

Uzun Tutukluluk 

HSYK’nın Haziran 2012 verilerine göre, Türkiye genelinde 5 bin 147’si hakim, 4 bin 34’ü 

savcı olmak üzere toplam 9 bin 181 hakim ve savcı görev yapmakta olup AB üyesi ülkelerde 

her 100 bin kişiye düşen hakim sayısı 18-20 iken Türkiye’de bu sayı 10.5 olarak 

hesaplanmıştır. Yine AB ülkelerinde her 10 bin kişiye 10 savcı düşerken Türkiye’de her 100 

bin kişiye 5.3 düşmektedir. Bu veriler ışığından yargılamanın uzun sürmesinde Avrupa 

standartlarına göre Hakim ve Savcı sayısının az olmasının etkisi büyük oranda kendini 

hissettirmektedir. 

Dünya standartlarında Sanıkların 1/3 ü tutuklu iken bu sayı Türkiye’de ortalama olarak 1/2 

dir. Dünya standardına göre Türkiye’de tutuklu sayısının yüksekliği dikkat çekmektedir. Bu 

oranın düşürülmesine yönelik olarak çalışmaların yürütülmüş ise de 3. Yargı Paketinin de bu 

soruna ilaç olmadığı açıktır. KCK adı altında yürütülen operasyonlar kapsamında 

tutuklananların büyük kısmının iddianameleri dahi hazırlanmamıştır.  

Türkiye, tutukluluk süresinin uzunluğu ile alakalı olarak AİHM ve AİHS hükümlerini ihlal 

ettiği AİHM in tutukluluk süreleri ile alakalı Türkiye Aleyhine vermiş olduğu 500 den fazla 

kararla sabit olmuştur. AİHM' e üye olan 47 devletten tutukluluk süreleri ile alakalı olarak 

sicili en bozuk olan Türkiye olmuştur.  
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Uzun Yargılamalar 

AİHM verilerine göre 2011 yılı sonu itibarıyla Türkiye aleyhine AİHM önünde toplam 

derdest başvuru sayısının 15 bin 940 olduğuna işaret edilmiş, bunlardan yaklaşık 2 bin 500 

adedi uzun yargılama iddiasını içerdiğine değinilmiştir. Bu sayının 2012 yılı sonuna kadar 3 

bin 500'ü bulabileceği tahmin edilmektedir.  

KCK Yargılamaları 

KCK adı altında yapılan operasyonlar kapsamında; BDP’li milletvekillerimiz, belediye 

başkanlarımız,İl Genel Meclisi Başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz, belediye meclisi 

üyelerimiz, eş genel başkanları, eş genel başkan yardımcıları, genel merkez yöneticilerimiz, il 

ve ilçe başkanlarımız, il ve ilçe yöneticilerimiz üyelerimiz, parti çalışanlarımız, 

seçmenlerimiz, demokratik kitle örgütü yöneticileri, çalışanları, üyeleri, kadın örgütleri 

yöneticileri çalışanları, üyeleri, insan hakları derneği yöneticileri, çalışanları, üyeleri, gençlik 

derneği çalışanları üyeleri, kültür merkezleri çalışanları üyeleri, yazarlar, avukatlar, 

akademisyenler, gazeteciler, öğretmenler tutuklanmış ve hala bu süreç devam ettirilmektedir. 

Bu operasyonlar adı konulmamış siyasi bir darbedir. Resmi rakamlara göre de dava sayıları ve 

tutuklama oranları 1980 askeri darbe dönemini geride bırakmıştır.  

Hâkim-Savcı alımları  

Hükümet son yıllarda ‘her ile üniversite’ kampanyası çerçevesinde her ilde üniversiteler 

kurmuştur. Bunların çoğunda hukuk fakülteleri açmış, mevcut hukuk fakültelerinin kapasitesi 

neredeyse iki katına çıkarılmış, daha önce açılıp da hukuk fakültesi bulunmayan üniversiteler 

de bunlara yenilerini eklemiştir. Bu durum göz önüne alındığında çok değil beş seneye yakın 

bir dönemde hukukçu enflasyonu yaşanacağı pek açıktır. Hakim savcı alımlarında yaşanan 

haksızlıklar, kadrolaşma çalışmaları, meydan gelen hukuksuzluklar ve şaibeler ise bir diğer 

tartışma konusudur.  

Personel Eğitimi  

Hakim – Savcı alımı sürecinde başlayan sorunsal, devamında hakim –savcıların ve diğer 

adalet personelinin yetiştirilmesinde de ortaya çıkmaktadır. Vatan duygusu vicdan 

duygusunun önüne geçmiş, adalet duygusu hiçleşmiştir. BDP’ye yönelik saldırılar karşısında 
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susan hukuk; öğrenciler, gazeteciler, insan hakları savunucuları gibi muhalif kesimin sesini 

kısma aracına dönüşmüştür.  

Adalete erişim ve HMK  

Vatandaşların adalete erişiminin önündeki maddi engeller de adalet mekanizmasının ne denli 

işlevsizleştiğinin diğer boyutudur. Bireyin uzun süren yargılamalar neticesinde kavuşabildiği 

“adalet” sadece zaman değil, aynı zamanda maddi güce de dayanmaktadır. Zira mahkeme 

harçları, bilirkişi ücretleri, sair yargılama giderleri; kişileri hakkını aramaktan caydırıcı bir 

unsur olarak gündeme gelmekte idi. Ancak Hukuk Usülü Muhakemeleri Kanunu’nda gecen 

yıl yapılan değişiklik ile bu durum genelleşmiştir. Çünkü yeni adı ile HMK, kişinin tüm 

mahkeme masraflarını en başından mahkeme veznesine yatırılması esasını getirmiştir. 

Böylelikle nisbi olarak yatırılan mahkeme harçları yerini tamamının yatırılmasına 

bırakılmıştır. Örneğin işten çıkarılan bir işçinin işe iade davası açması ya da işyerinden 

alamadığı alacakları için dava açması maddi bir külfet getirmekte; vatandaş da ne kadar 

sürede sonuçlanacağı belli olmayan bir dava için gerekli meblağı kullanmaktan 

kaçınmaktadır. “Hak” kavramı, kişinin cüzdanının boyutlarına indirgenmiş, bu hukuk ayıbı da 

yargı alanında yenilik adıyla topluma sunulmuştur.  

Adli Tıp Kurumu 

Türkiye’nin adli tıp alanındaki en büyük bilirkişilik kurumu ATK, bilirkişiliğin en öncelikli 

koşulu olan güvenilirliğini bütün toplum nezdinde kaybetmiştir. Adli Bilimlerin olmazsa 

olmaz kaynağı olan üniversitelerden, bilim insanlarından ve bilimsel incelemelerden destek 

almaksızın düzenlenen raporlar bilimsel ve hukuksal olarak kabul edilemez niteliktedir. 

Bilirkişi ve bilirkişilik kurumlarının yeterlik ve yetkinliklerinin bağımsız kurumlar tarafından 

değerlendirilmesi hukukun saygınlığı ve toplumun adalete güven duyması için 

önemlidir.  ATK’nın bu koşullarda bilirkişilik yapmaya devam etmesi adalete olan güveni de 

derinden sarsmaktadır. 

Bu durum sürdürülebilir değildir ve Türkiye’deki adli tıp organizasyonunun hızla gözden 

geçirilmesi ve bilimsel veriler doğrultusunda yeniden yapılandırılarak özerk ve bağımsız bir 

nitelik kazandırılması gerekmektedir. 
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Ceza ve tevkif evleri Genel Müdürlüğü 

Cezaevlerine ayrılan bütçe, kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için değil, yeni 

cezaevleri yapımı için harcanmaktadır. Başbakan yaptığı bir konuşmada, cezaevlerine ilişkin 

olarak “yatırımlarımız devam edecek” şeklinde bir cümle sarfetmiştir. Hükümetin 

cezaevlerine bakış açısı bu sihirli cümlede gizlidir. Amaç daha fazla cezaevi yapmak, hatta 

tüm cezaevlerini kampus cezaevlerine dönüştürmek olup tüm muhalifleri bu cezaevlerinde 

tutsak etmektir. Bu yatırımların en son örneği olan Şakran Cezaevi örneği, hak ihlalleri 

açısından bakıldığında toplama kamplarını dahi aratacak özelliktedir.  

Cezaevinde kalan mahpuslara asgari yaşam şartları dahi sunulmamakta, beslenme hakkından 

sağlık hakkına kadar türlü ihlaller yaşanmaktadır.  Yaşanan hak ihlallerini sıralayacak 

olursak; 

• Üç öğün yemek yemek her insanın en doğal hakkıdır. Hiçbir gerekçeyle mahpusların 

beslenme hakkı kısıtlanamaz. Ancak en temel insan hakkı olan beslenme hakkının 

dahi cezaevlerinde ihlal edildiği, hasta mahpuslara diyetlerine uygun yiyecek 

verilmediği gözlemlenmaktedir.  

• Sıcak-soğuk su ihtiyacını karşılamak ve cezaevlerinde hijyeni sağlamak cezaevi 

idaresinin yükümlüğündedir. Ancak mahpusların temizliğini sağlayacak koşulların 

sağlanmadığı ve su ihtiyacının giderilmediği, hatta arsenikli su verildiği gözlenmiştir. 

Bu olumsuzluklar, tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunlarını da gündemde 

tutmaktadır. 

• CGTİK m. 88/1. hükmünce cezaevi idareleri, hükümlünün kişiliğini geliştirecek, yeni 

beceriler edinmesini sağlayacak sosyal amaçlı faaliyetler düzenlemekle yükümlüdür. 

Ne var ki, cezaevlerinde yasaca güvenceye alınmış bu hak yok sayılmaktadır.  

• Cezaevi içi sohbet ve görüş hakkı; Adalet Bakanlığı’nın 22/01/2007 gün ve 45/1 sayılı 

genelgesinin ortak etkinlikleri düzenleyen 3. Bölüm’ünün 13. maddesine ile 

düzenlenmiş ve buna göre hükümlü ve tutukluların, 10 kişiyi aşmayacak gruplar 

hâlinde ve idarenin gözetiminde, açık görüş alanlarında veya diğer ortak yerlerdeki 

sosyal faaliyetler çerçevesinde haftada toplam 10 saati aşmamak üzere sohbet 

amacıyla bir araya getirilebileceği hükme bağlanmış olduğu halde bu hak uygulama 

alanı bulamamıştır.  
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• Ziyaretçi ve görüş hakkı bireyin en temel haklarındandır. Ancak mahpusların uzak 

cezaevlerine sürgün edilmeleri neticesinde ekonomik yetersizliklerden ötürü aileler 

ziyarete gidememekte, ya da idarenin görüş günlerini keyfi biçimde değiştirmesi 

nedeniyle mahpuslar ile aileler bu haktan mahrum kalmaktadırlar. Sürgünlerin gayesi 

mahkûmları yalnızlaştırmak alenen yok etmektir. Görüşçüsü gelmeyen mahkûmlar, 

yalnızlaşmakta, yaşamdan iyice ümitlerini kesmekte, intihara yönelmektedirler. 

• Haberleşme ve iletişim hakkı da cezaevlerinin keyfi uygulamalarından nasibini 

almıştır. 

• Süreli ya da süresiz yayınlardan yararlanma hakkı idarenin keyfi uygulamalarına 

kurban edilmektedir.  

• Uygun fiziki koşulların sağlanması; CGTİK Madde 63 hükmü ile güvence altına 

alınmıştır. Ancak uygulamada, oda ve yatak sayıları yetersiz olup, yine cezaevi 

yönetiminin yatakları mahpuslara para karşılığı sattığı mahpusların, şikâyetleri 

arasında yer almaktadır. Hijyen koşulları ise olumsuz olup hastalıklara davetiye çıkarır 

niteliktedir. 

• Hükümlünün muayene ve tedavi hakkının ihlal edildiği, mahpusların adeta ölüme 

gönderildiği bir başka olumsuz haldir. Mahpusların pek çoğu sürekli tedavi gerektiren 

ve ölümcül sonuçlara yol açabilecek hastalıklara yakalanmış durumdadır. Olumsuz 

cezaevi koşullarının da bu hastalıklara yol açtığı gözlenmiştir. Cezaevinde kalan 

tutuklu ve hükümlülerin yaşamlarından devlet sorumludur. Devletin alacağı tedbirler 

ile tutuklu ve hükümlülerin fiziksel ve ruhsal koşullarını en iyi şekilde sağlamakla 

yükümlü olması gerekirken, hükümet cezaevlerini adeta ölüm kuyularına dönüştürmüş 

durumdadır. Bu kişilerin tahliye edilerek tam teşekküllü hastanelerde tedavi altına 

alınması gerekmektedir. Fakat ne var ki, cezaevi doktorları dahi bu hastalarla 

ilgilenmemekte, önüne gelen vakıaları psikolojik rahatsızlık kategorisine sokarak 

geçiştirmektedirler. Ve neticede her geçen gün bu hasta tutuklu ve hükümlüler ölüme 

biraz daha yaklaşmaktadır. Oysa devletin görevi öldürmek değil yaşatmak olmalıdır.  
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Son 1 Yılda Cezaevlerinde Meydana Gelen Olaylar 

• Cezaevi Ring Aracında Yangın: Van'dan İstanbul ’a mahkum götüren cezaevi 

aracı, Malatya - Kayseri karayolunda cayır cayır yandı. Araçtaki 2 şoför ve 2’si rütbeli 10 

jandarma kendilerini alevler arasından dışarı atıp yaralı kurtulurken, bulundukları bölümün 

kilidi açılamayan 5 tutuklu ve hükümlü diri diri yanarak can verdi. Demir yığını haline gelen 

cezaevi arasında kömürleşmiş cesetler saatler sonra çıkarılabildi. [16 Eylül 2011] 

• Şanlıurfa Cezaevi’nde Yangın: Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde aşırı sıcak ve 

yoğunluktan bunalan tutsaklar, cezaevi idaresinin vantilatör vermemesi nedeniyle nefes 

alamaz hale gelmişler, neticede seslerini duyurabilmek adına çıkardıkları yangın neticesinde 

13 kişi hayatını kaybetmiştir. [17 Haziran 2012] Şanlıurfa Cezaevinin kapasitesinin 300 

kişilik olmasına rağmen kalan kişi sayısı 1000’in üzerindedir. Tuvalet sayısının azlığı, suyun 

günde 4 kez 1’er saat verildiği, hijyene dair hiçbir olanağın sunulmadığı, tutsaklarda ciddi 

sağlık sorunlarının başladığı bir ortamdan söz konusudur. Neticede tehlike göstere göstere 

gelmiştir ve 13 kişinin hayatına mal olmuştur. Daha evvel, 22 Temmuz 2010 tarihinde de 

Erkan Gümüştaş adlı tutuklu kendini yakarak intihar etmişti. Bundan 2 sene evvel de bu 

sorunlar gündemde idi ancak ne cezaevi yetkilileri ne de bakanlık bu sorunları çözmemiş, 

ölümler üzerine ölümler eklenmiştir. 

• Pozantı Cezaevinde Çocuk Mahkûmlara Tecavüz: Pozantı Çocuk Kapalı Ceza 

İnfaz Kurumu’ndaki şiddet ve tecavüzle ilgili olarak duyurulan yakınmalar Nisan 2011’den 

başlayarak İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi’ne başvuran çocukların doldurdukları şikayet 

formlarına girmeye başlamıştı. Dernek Temmuz ayında cinsel taciz ve tecavüz de dahil bütün 

hak ihlallerini şikayetçi ve suçlananların adları ile olayların yer ve zamanını belirterek TBMM 

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Adalet Bakanlığı, Adana Cumhuriyet Savcılığı’na ve 

THİV ve İHOP gibi insan hakları kuruluşlarına duyurmuştu. Ancak tecavüz olayları medyaya 

taşınıncaya kadar kamu otoritelerinin hiçbiri sorunu ciddiyetle ele almamıştır. TBMM İnsan 

Hakları İnceleme Komisyonu, 23. Dönemde aynı cezaevinde yapılan inceleme sonunda 

kurumun kapatılması tavsiyesinde bulunulduğunu göz ardı ederek konuyu Adalet 

Bakanlığı’na havale etti. Pozantı Cumhuriyet Savcılığı ise; Ağustos 2011’de eline ulaşan 

iddialarla ilgili cezai soruşturmayı halen sonuçlandırmış olmadığı gibi, suçlanan çocuklar ve 

cezaevi yöneticileriyle ilgili hiçbir idari soruşturma da açmış değildi. Olayın medyaya 

duyurulmasının ardından, çocuklar Sincan Cezaevi’ne getirilmiş ancak köklü bir çözüm 

yoluna gidilmemiştir. Olayı haber yapan gazeteci tutuklanmış, tacize uğrayan çocuklar 

Ankara’da ailelerinden uzakta bir cezaevinde bulunmalarının dışında cezaevi görevlilerinin 
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suimuamelelerine maruz kalmışlar, geçtiğimiz aylarda da Pozantı mağduru çocuklardan bir 

tanesi yaşadığı şiddete dayanamayarak intihar etmiştir.  
• Osmaniye Cezaevi’nde hak ihlalleri :Başta tutuklu ve hükümlüler olmak üzere 

mahkûm yakınlarına da çıplak arama yapılmaktadır. Cezaevi yönetimi, uygulamayı 

“güvenlik” gerekçesine dayandırarak, ‘jilet olabileceği düşüncesiyle’ ağız içlerine kadar 

ziyaretçilerin arandığı itirafında bulunmuştur.1-2 günlük sakalı uzayanların kesmemeleri 

halinde disiplin cezaları uygulanmakta, mahkumlar yakınlarıyla, telefonla 

görüştürülmemektedirler. Sayımlar sabah-akşam, tutuklular  sıraya sokularak yapılmakta; 

tutuklu ve hükümlüler, ancak ‘esas duruşta’ konuşabilirken, duvar dibine bakarak 

yürütülmektedirler.  

14 koğuşlu Osmaniye C Tipi’nin kapasitesi 196 iken 19.03.2012 tarihi itibari ile 124 tutuklu 

ve 103 hükümlü olmak üzere toplam 227 mahpus bulunmaktadır. Komisyon koğuşların 

kalabalık olduğu (18 kişilik koğuşta zaman zaman 30 kişi kaldığı), belirtilmiştir.  

• Erzurum Cezaevi’nde hak ihlalleri: Mahkemeye ve hastaneye getiriliş ve 

götürülüşleri sırasında adli tutuklu erkekler ile aynı araçta tutulduklarını belirten kadınlar, 

araç içerisinde erkeklerin sözlü tacizlerine, küfür ve hakaretlerine maruz kaldıklarını ifade 

etmişlerdir. Kadınlar, cezaevinde yaşanan bir diğer hak ihlalinin ise, üst aramalarında 

yaşananlar olduğunu söylemişlerdir. Kendilerini ziyarete gelen ailelerinin ince üst aramasına 

maruz kaldıklarını dile getiren kadınlar, kendilerinin de cezaevi ve hastane dönüşü sırasında 

ince aramaya tutulduklarını dile getirerek, "İç çamaşırlarımızı bile çıkartıyorlar” demişlerdir. 

• Şakran Cezaevi’nde hak ihlalleri : Cezaevine kabul işlemleri sırasında mahpusların 

çıplak arama uygulamasına tabi tutulduğu, üzerlerindeki (iç çamaşırları da dâhil) tüm 

elbiselerini çıkarmaya zorlandıkları,  gerek iç hukuk, gerekse uluslararası sözleşmelerce onur 

kırıcı kabul edilen bu uygulamaya karşı çıkanlara şiddet uygulandığı, 

-İç çamaşırlarını çıkarmak istemeyen tutuklu/hükümlülerin dövülerek darp edildiği, saçlarının 

çekildiği, yerde tekmelendikleri, kıyafetlerinin zorla hatta yırtılarak çıkarıldığı, hakaret ve 

tehdide maruz kaldıkları, 

-Yine aramalar sırasında mahpusların elle taciz edildikleri, çıplak arama dışında bacak araları 

ve göğüs bölgelerinin elle arandığı, cezaevi içinde olmalarına rağmen mahkemeye gidiş, 

görüşe çıkma gibi durumlarda dahi 3-4 kez üst araması yapıldığı, 

-İlk günlerde rutin sayımlar sırasında mahpusların hukuka aykırı bir şekilde ayakta sayım 

yapılmaya zorlandıkları, 
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-Başka bir cezaevinden sevkle gelen mahpusların yanlarında getirdikleri eşyaların büyük 

kısmının kendilerine verilmediği, özellikle günlük kıyafetleri, ayakkabıları, terlikleri, ilaçları, 

kişisel bakım ve temizlik ürünleri kendilerine verilmediğinden ciddi sıkıntılar yaşandığı, 

-Cezaevinde inşaat kirleri bulunmasına rağmen genel temizlik malzemelerinin verilmemesinin 

hijyen koşulları iyice kötüleştirdiği, bu kalıntı ve artıkları mahpusların kendi imkânları ile 

temizlemek zorunda kaldıkları, 

-Mahpusların getirdikleri gıda malzemelerinin verilmediği, iaşenin az olduğu, kantinde ise 

ihtiyaç malzemelerinin bulunmayışı, yetersiz oluşu nedeniyle beslenme sorunları yaşandığı, 

-Cezaevinin açıldığı İlk günlerde içme suyu sağlanmadığı, 

-Açlık grevinde olan tutuklu/hükümlülere dahi ilk zamanlar su verilmediği, iaşe karşılığı olan 

şekerin ve limonun halen verilmediği, İlk günler B-1 vitamininin verilmediği, 

-Astım hastası olan bir kadının ilaçlarının odaya verilmemesi nedeniyle sağlık sorunu 

yaşadığı, şeker hastası olan bir başka mahpusun ise perhiz yemeğine ihtiyaç duyduğu halde 

halen perhiz yemeği alamadığı, 

-Sevk öncesi bulundukları cezaevinde kullandıkları ve kendilerine ait olan malzemelerin ve 

iletişim araçlarının yenilerini kantinden almaya zorlandıkları, 

-Fiziki anlamda dahi tamamlanmayan, şehir merkezinden oldukça uzak bir mesafede, 

ulaşımın ancak özel araçlarla sağlanabildiği cezaevinin açılmasında neden bu kadar acele 

edildiği merak edilmektedir. Cezaevine giden avukatların müvekkilleriyle görüşme 

yapabilmek için uzunca bir süre beklemek zorunda kalması, henüz görüşmeye tam hazır 

olmayan odalarda görüşmelerin yapılması fiziki ortamın ve personelin yetersizliğine örnek 

oluşturmaktadır. 

-Bununla birlikte görüşülen hemen her mahpusun benzer yakınmalar dile getirmesi, yeni 

açılan cezaevinin bundan sonra çizeceği yolun ve takınacağı tutumun habercisidir. Cezaevine 

kabulde çıplak aramayı dayatmak ve kabul etmeyenleri darp etmek ve diğer hak ihlalleri, 

mevcut cezaevleri uygulamasının bu cezaevinde de uygulanmaya devam edeceğini 

göstermektedir. 

• Tekirdağ Cezaevinde hak ihlalleri :Sorunların ve çözüm ihtiyacının en yoğun olarak 

yaşandığı cezaevlerinin başında Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi gelmektedir.  Daha önce 

basına çıplak arama, fiziksel saldırı ve kanuni haklarından yararlandırmama şikâyetleriyle 

gündeme gelen bu cezaevindeki sorunlar mahkûmları ikinci bir cezalandırma, yakınlarını ise 

cezaya tabi tutma olarak ifade edilmektedir. Partimizin Milletvekilleri ve ilgili kurumları 
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birçok defa mevcut sorunların çözümü konusunda çalışmalar yapmasına rağmen Tekirdağ 2 

Nolu F Tipi Cezaevi’ndeki sorunlar çözüm bulmak bir yana artarak devam etmektedir. 

• Mardin Cezaevinde hak ihlalleri :23 Nisan 2012 günü Mardin E Tipi Cezaevi’nde 

kalan yaklaşık 800 tutuklu ve hükümlü yedikleri yemeklerden zehirlenmiştir. Bu zehirlenme 

sonucu 10 kişiye serum tedavisi uygulanmıştır. Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 

Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da zehirlenen tutuklular arasındadır. İHD Mardin 

Şubesi’nin açıklamasına göre cezaevinde neredeyse her iki ayda bir toplu zehirlenme vakaları 

yaşanmaktadır. Kapasitesinin üç katı kadar tutuklu ve hükümlü barındıran Mardin E Tipi 

Cezaevi’nin koşulları maalesef insan onuruna yaraşır olmaktan uzaktır.   

• Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hak ihlalleri:  Cezaevi 

yetkililerinin, kurumda bulunan hükümlülerin sosyal yardım almalarını sağlayarak alınan 

yardımları cezaevi ihtiyaçlarına harcaması, yine cezaevi yetkililerince cezaevinin boyanması 

için mahkumlardan usulsüz yardım alınması, mahpuslardan boya malzemesi alımı için parasal 

yardım toplanması, kurumlardan fazlaca ödenek talep edilerek ödeneğin bireysel harcamalara 

aktarımı, üniversite sınavına girmek isteyen mahkumların başvuru evraklarının gönderilmesi 

ve sınavlara gidiş-gelişlerinin engellenmesi şeklinde yoğunlaşmıştır. 

Tutuklu ve Hükümlülerin emek sömürüsü 

Birçok cezaevinden gelen mektup ve sair yollarla iletilen şikayetlerden birisi de mahpusların 

emek sömürüsüdür. Yukarda da dile getirdiğimiz üzere tutuklu ve hükümlülere zorla boncuk 

ördürülmesinden başlamak üzere cezaevinde yapılan inşaat ve tadilat işleri emek 

sömürüsünün örneklerindendir. Yine çeşitli cezaevlerinde mahkumlara üretim yaptırılmakta 

ve elde edilen gelir mahkumlara yansıtılmamaktadır.  

Tecrit ve İmralı Sistemi 

İmralı Kapalı Cezaevi, doğrudan tek bir bireye göre konumlandırılmış ve “yüksek güvenlikli” 

cezaevlerinin en temel eleştiri noktası olan, bireyi doğrudan hedef alan özelleştirilmiş 

cezalandırma mantığına  göre kurgulanmış uygulamaları ile bu anlamda belki de 

dünyadaki  tek örnektir.  

İç yönetmelikle sağlandığı iddia edilen yasal statünün pratik ya da işlevsel bir sonucu 
olmamış; sistem bir kişi özelinde siyasal süreçleri doğrudan gözeten devletin ilgili 
birimlerinin  müdahalesi ile cezalandırma, cezanın doğrudan bireyin kişiliğini hedef alan 
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özelleştirilmesi, bireyselleştirme mantığını da aşan daha karmaşık bir seyir izlemektedir. 
Yasal süreçler ve mevzuat daha çok başta Kürt kamuoyu olmak üzere ulusal ve uluslararası 
çevrelerin olası müdahale veya itirazlarının önlemekte bir araç işlevini görmektedir. Bu 
haliyle İmralı Cezaevi “yüksek güvenlikli” cezaevleri içinde doğrudan bireyin konumu ve 
izolasyonu, yalnızlaştırılması sistemini bireyden yola çıkarak izleyen, bir birey özelinde 
uygulamalar çerçevesinde kurulmuş olması ile ayrımcı bir işleyiş ve mantığa sahiptir.  

İmralı  Cezaevindeki yüksek güvenlik önlemleri, Abdullah Öcalan’ ın ailesi/yakınları ve 
avukatları ile görüştürülmesi/görüştürülmemesi sırasındaki  keyfi tutumlar ve engeller, dış 
dünya ile bağlantısı önündeki engeller,  tüm bu koşulların etkisi sonucu oluşan fiziksel ve 
ruhsal etkenler bir bütün olarak düşünüldüğünde, insan onuruna saygı gösterilmesi hakkının 
ihlali yanında, bu uygulamalar  ile zalimane ve olağandışı bir ceza boyutu baş göstermiştir. 

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi;2011 yılında 35 milyar TL iken, 2012 yılında 
bütçeden ayrılan pay yüzde %12 azaltılarak, 31 milyar 552 milyon TL düzeyine indirilmiştir. 
Çalışma Bakanlığı adına 2013 yılı için öngörülen bütçe payı 32 milyar 113 milyon TL’dir. 
Çalışma yaşamında yaşanan onca sorun ve hak ihlallerine rağmen Çalışma bakanlığı 
bütçesinin ihtiyacı karşılayacak düzeyde artmaması, Hükümetin çalışma yaşamına verdiği 
değerin görülmesi açısından dikkat çekicidir.  

Bakanlığın 2013 bütçe ödeneklerine baktığımızda 32 milyar 113 milyon TL’lik Bakanlık 
bütçesinin yüzde 99’unun (31 milyar 823 milyon TL) cari transferlere ayrılması dikkat 
çekmektedir. Cari transferlerin tamamına yakınını Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım 
Hizmetleri oluşturulduğu dikkate alındığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
“çalışma” kısmının, bakanlığın 2013 bütçesi içinde kayda değer bir payı olduğunu söylemek 
mümkün değildir.  

Bakanlık bütçesinin yüzde 99’u cari transferlere ayrılırken geride kalan yüzde 1’lik pay içinde 
personel giderleri 115 milyon 561 bin TL; Sosyal Güvenlik devlet pirimi giderleri 15 
milyon 523 TL; Mal ve hizmet alım giderleri 33 milyon 134 bin TL; sermaye gideri 31 
milyon 150 bin TL Sermaye transferi ise 94 milyon 700 bin TL olarak belirlenmiştir.   

Bakanlığın bütçesinde son yıllarda yaşanan belirgin azalmanın en somut sonucu 
denetimsizliğin artması ve kayıt dışı istihdamın yaygınlaşması olarak kendisini 
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göstermektedir. Özellikle son yıllarda bakanlık bütçesinden işyeri denetimlerine yeterince pay 
ayrılmaması nedeniyle çok sayıda işçinin iş cinayetlerine kurban gittiği bilinmektedir. İşçi 
sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler yapılmasına karşın, bu alanda 
denetimlerin sağlıklı yapılmaması nedeniyle önümüzdeki dönemde yeni iş cinayetlerinin 
yaşanması kaçınılmaz görünmektedir.  

Bakanlığın öncelikli gündemi olması gereken çalışma yaşamına ilişkin sorunların geçmişte 
olduğu gibi, 2013 yılında da gündem olmayacağını 2013 bütçesine bakarak görmek 
mümkündür. 2002 yılında 387 bin olan taşeron işçi sayısı, 2011 yılında 1 milyon 611 bine 
yükselmiştir. Taşeron işçi sayısındaki dikkat çekici artışın en önemli sebebi, hizmet alım 
yönteminin doğrudan istihdam sağlamaya göre çok daha ucuza gelmesidir. Bu sebeple kamu 
kurumları dahil birçok kurum, ulaştırma, güvenlik, temizlik gibi birçok hizmeti taşeron 
firmalar aracılığıyla yürütmeye başlamıştır.  

Birçok kamu kurumunda daha önce memurların yaptığı işler artık taşeron firmaların 
elemanları eliyle yürütülmektedir. İçinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da 
bulunduğu bütün bakanlıklar ve belediyeler de hizmet alımına yoğun ilgi gösteren kurumlar 
arasındadır. Kamu, “daha ucuza geldiği için” hizmet alımı yöntemiyle taşeron işçi çalıştırma 
yoluna gitmektedir. Özellikle hastanelerde geçmiş yıllarda memurlar tarafından yapılan evrak 
kaydı ve sekreterlik gibi birçok hizmeti taşeron firmalarının elemanları sunmaya başlamıştır. 
2002 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan taşeron işçi sayısı sadece 11 bin 
iken, bugün bu rakamın 150 bini bulmuş olması, çalışma yaşamının nasıl bir bütün olarak 
taşeronlaştırıldığının en somut ifadesidir.  

Taşeron firmalar, daha çok kâr elde edebilmek için örneğin 10 işçi ile yapılması gereken işi 7 
işçi ile yapmaktadır. İşçiler 8 saatten fazla çalıştırılmakta, çoğu zaman haftalık izin 
kullandırılmamakta, ücretleri düzenli verilmemekte, devletten alacağını hemen alan firmalar, 
işçilere geç ödeme yapmaktadır. Tazminata hak kazanmasın diye 11 aylık olan işçi, işten 
çıkmış gibi gösterilip bir iki gün sonra tekrar işe alınmış gibi gösterilmektedir. Bu yöntemle 
10 yıl boyunca aynı taşeron firmada çalışan işçinin bile tek kuruş kıdem tazminatı 
birikmemektedir. Mesai sınırlaması olmaksızın çalıştırılan bu işçiler, fazla mesai durumunda 
mesai ücreti alamamaktadır. Yıllarca çalışmalarına rağmen ücretleri hep asgari ücret 
düzeyinde kalan taşeron işçilerin sorunlarının çözülmesi için adım atması gereken merci 
Bakanlık olmasına karşın, bugüne kadar taşeron işçilerin sorunlarını çözmek adına somut 
adımlar atılmamış olması dikkat çekicidir.  
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşeron işçilerin sorunlarını çözmek bir yana, asıl 

işlerde de taşeron çalıştırmanın önünü açarak, çalışma yaşamını bir bütün olarak 

taşeronlaştırmayı hedeflemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2013 bütçesi, 

hükümetin çalışma hayatına verdiği önemi bütün boyutlarıyla göstermekte, işçi sınıfı ve 

emekçiler bir kez daha kendi kaderi ile baş başa bırakılmaktadır. 

İşsizlik Sigortası Fonu Amacı Dışında Kullanılmaktadır 

İşsizlik sigortasına ilişkin kanun 01.06.2000 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. 
Ancak o tarihten günümüzü kadar Fonun kullanımı, değerlendirilmesi ve yönetimine dair pek 
çok değişiklik gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu değişiklikler fonun sahibi olan işsizler lehine 
değil, tersine sermaye çevrelerine teşvik, ucuz iş gücü sağlama ve fonun yağmalanması 
yönündedir. Yine, İşsizlik Sigortası Fonu’nun yönetimi ve kullanılmasından sorumlu olan 
İŞKUR’un 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle teşkilat yapısı değiştirilmiştir.  

Siyasi iktidar, işsizlik sigortası fonundan; 4447 sayılı kanuna göre, işsizlik ödeneği dışında, 
kısa çalışma ödeneği, sağlık güvencesinin devamlılığı, toplum yararına çalışma, iş bulma, 
meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi, teşvikler, GAP ve yönetim giderleri adı 
altında sermaye çevrelerine partizanca fon kaynaklarını transfer etmektedir. 

İşsizlik Sigortası Fonunun uygulamaya konulduğu 01.06.2000’den,  31 Ekim 2012 tarihine 
kadar Gelirler Toplamı 76milyon 945bin 06TL, Giderler Toplamı ise, 19milyon 41bin,972 
TL’dir. 31 Ekim 2012 tarihi itibariyle fonun mevcudu 59.676.697TL’dir. 

2000-Ekim 2012 tarihi itibariyle Fondan yapılan gider kalemleri ve tutarları şöyle: 

İşsizlik ödeneği: 5.343,57Tl, 

Teşvik giderleri: 1.094.780TL 

GAP Giderleri:  11.223.30TL, 

Eğitim Giderleri: 959.34TL, 

Yönetim Giderleri: 938.90TL 

Diğer Giderler…….. 
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Gider Toplamı:19milyon 41bin,972TL. 

Fonun kuruluşundan beri, kullanımına dair İŞKUR verileri incelendiğinde,  işsizlik fonunun, 

işsizlere kullanılmak yerine sermayenin ihtiyaçları ve siyasal iktidarın bütçe açıklarının 

finansmanı için kullanıldığı açıkça görülmektedir. 

İşsizlik Sigortası Fonunun amacı dışında kullanımının önlenmesi, fondan işsizlerin 

yararlanmasının kolaylaştırılması, işsizlik ücretinin arttırılması,  fonunun gelirlerinin 

arttırılması ve işsizlik ödeneği dışındaki gider kalemlerinin kaldırılması, fonun yönetimi ve 

denetiminin işçilere, onların sendikalarına devredilmesi yönünde yeni bir yasal düzenleme 

ihtiyacı bulunmaktadır.  

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği  

Fabrikalarda, atölyelerde, inşaatlarda, madenlerde, tarlalarda… Kısacası her yerde işçi 

cinayetleri sürüyor. Son 10 yılda 10 bin 723 işçinin öldüğü Türkiye’de her yıl ortalama bin 72 

işçi hayatını kaybediyor.  

Sermaye ve devlet işçilerin sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını hiçe saymaktadır. 

Ülkemizde ekonomik kalkınma ve büyüme söylemlerini AKP iktidarı dilinden düşürmüyor. 

Ancak ekonomi işçilerin güvencesiz koşullarda çalıştırılması üzerinden yükseliyor. 

Güvencesizliğin en çıplak görüntüsü ise işçi ölümlerinin her geçen yıl artarak devam 

etmesidir. SGK verilerine göre 2008’de 865, 2009’da 1171, 2010’da 1444 ve 2011’de 1563 

işçi hayatını kaybetmiştir.  İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin aylık raporlarına 

göre, Ekim 2012 tarihi itibariyle 710 işçi iş kazalarında yaşamını yitirmiştir.  Gerçek 

rakamları bilemiyoruz, çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre 25 

milyonu aşkın çalışanın sadece 11 milyonu sigortalı. Sigortalıların geçirdiği iş kazalarının 

birçoğu da kayıtlara yansımıyor.  

Meslek hastalıkları ile ilgili bir çalışma ise mevcut değildir. SGK her yıl 400-500 civarı 

işçinin meslek hastalığına yakalandığını belirtirken bazı yıllar meslek hastalığı kaynaklı hiç 

ölüm olmadığı açıklanmaktadır. Oysa kot kumlama işçilerini, diş teknisyenlerini, mesleki 

asbest ölümleri kamuoyunca bilinmektedir. Diş teknisyenlerinde slikozis kaynaklı 4 ölüm 

olduğu halde SGK verilerinde bu durum kayıtlı değildir. Türkiye genelinde sadece üç adet 

Meslek Hastalığı Hastanesi bulunmaktadır. 1 milyon 820 bin işyerinin ve 30 milyona yakın 
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işçinin bulunduğu Türkiye’de 3 meslek hastalıkları hastanesi, Bakanlığın, Hükümetin işçiyi 

meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı koruma amacını taşımadığını göstermektedir.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 1milyon 500 bin 

özel iş yeri, 320 bin civarında kamu işyeri, bulunmaktadır. Bakan’ın 1 Kasım 2012 tarihli 

açıklamalarına göre,  25.5 milyon istihdam var, ancak bunun sadece 18.5 milyonu sigortalı 

kayıtlı çalışırken, 6.7 milyon kişi ise kayıt dışı olarak ev temizlik işlerinde, hasta, yaşlı 

bakımın hizmetlerinde, tarım, inşaat vb. işlerinde kayıt dışı çalışmaktadır. Bu işçilerin işçi 

sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı gibi, işçiler meslek hastalıklarına karşı da 

korunmasız durumdadırlar. 

Sendikalar Ve Toplu Sözleşme  

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Yasası, işçilerin sendikal örgütlenme, toplu sözleşme ve grev 

haklarının kullanımı önündeki engellerin kaldırılması beklentilerinin gerisinde kalmıştır. İşçi 

sınıfı ve sendikal hareketin önündeki en önemli engellerin başında gelen 2821 ve 2822 sayılı 

Kanunlar yürürlükten kalktığı halde, barajlar, grev yasakları, toplu pazarlık ve örgütlenme 

hakkının kullanımı önündeki engeller, sendikaların tüzüklerine,  iç işleyişine müdahale ve 

lokavt bir hak olarak varlığını sürdürmektedir. 

Kanunda yapılan sendika tanımı ile işçi ve işverenler eşitlenmiştir. Sendikanın işçi ve 

emekçilerin örgütlenme ve hak arama merkezleri olduğu gerçeği teslim edilmemiş, yasanın 

adı değişmiş, ancak özü aynen korunmuştur. Sendika üyeliğinin noter şartından arındırılması 

olumlu bir gelişme olmakla beraber, Kanunla getirilen e-devlet uygulaması, sendika üyeliğini, 

işveren baskısı ve Bakanlık bürokrasisinin cenderesine sokmaktadır.  

Sendikal Güvence Yok 

Yapılan düzenlemeyle, otuzun altında işçinin çalıştığı işyerlerinde, sendika temsilcisinin, 

sendikal nedenlerle işten atılması halinde, tazminat davası açması engellenmiştir. Sendika 

yöneticilerinin işe dönme talepleri halinde işverenin işe başlatma zorunluluğu getirilmemiştir. 

Bu yönüyle haklar geriye çekilmiştir. 
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Kamu Emekçilerinin Grev Hakkı Gaspedilmiştir 

2002 tarihinden bu yana yürürlükte olan ve yürürlüğe konulduğu tarihten bugüne kamu 
emekçilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak, 12 Eylül anayasasında olduğu gibi “özüne” ve 
“ruhuna” yasak ve sınırlamaların hâkim olduğu 4688 sayılı kanunun, yasakçı özüne ve ruhuna 
uygun bir düzenleme yapılmıştır. Yasa değişiklikleri, tıpkı işçi sendikalarında olduğu gibi, 
kamuda örgütlü kamu emekçileri sendikalarını bir bütün olarak denetleme ve hareket 
alanlarını kısıtlama mantığı ile hazırlanmıştır. Özgür bir toplu pazarlık sisteminin en temel 
öğesi olan grev hakkının olmaması bile, tek başına yasa değişikliğinin aldatmaca olduğunu 
göstermektedir.  

AKP’nin çıkardığı pek çok kanunda olduğu gibi, 4688 sayılı yasada sadece göstermelik 
değişiklikler yapılmış olup, bu haliyle “zarfı farklı ama mazruf aynı” olan bir düzenlemedir. 
Kamu emekçilerinin insanca yaşabileceği ücreti ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 
demokratik, sosyal, özlük ve mesleki haklarının ilerletilmesi için, her aşamasında söz 
haklarının olduğu, her sendika ve konfederasyonun kendi üyeleri adına toplu pazarlık 
yapabileceği, GREV HAKKI ile güvenceye alınmış bir toplu sözleşme sistemi kurulmadıkça, 
özgür bir toplu pazarlık düzeninden bahsedilmesi mümkün değildir.  

İçişleri Bakanlığı: 

İçişleri Bakanlığının 2013 bütçesi 2012 yılına oranla %11,7 oranında arttırılmıştır. 

Türkiye 2012 yılını da AKP iktidarının her türlü toplumsal gösteri, basın açıklaması ve 
kamuoyu yaratmaya dönük temel demokratik etkinliklerin yasaklandığı ve doğrudan polis 
şiddeti kullanılarak baskılandığı bir yıl olarak geçirmiştir. Gaz bombası, biber gazı, jop ve 
kaba fiziki saldırının her türlüsünü halka layık gören, AKP hükümetine bağlı Emniyet Genel 
Müdürlüğünün bütçesi de 2012 yılına göre %21,93 oranında arttırıldı.  

Yine İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığının bütçesi de %18,9 oranında 
arttırılarak 2013 genel bütçesi artış oranının üzerinde oluşturuldu. Sahil güvenlik 
komutanlığının bütçesi ise %14,9 oranında arttırılmıştır. 

Yaklaşık 24 milyar lirayı bulan içişleri bakanlığının bütçesi 2005-2012 yılları arasında kırsal 
kesimin kalkındırılması için harcanan 7,58 milyar lirayla kıyaslandığında, bu bütçenin büyük 
oranda toplum üzerinde polis terörünü daha da arttıracak bir bütçe olduğu anlaşılmaktadır. 
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Milli Savunma Bakanlığı 

 Önümüzdeki dönemde 2 tanesi 2015 yılında teslim edilmek üzere 100 adet F-35 savaş uçağı 

alınması planlandığı bizzat Milli Savunma Bakanlığı tarafından ifade edilmiştir. Bu uçakların 

savaş programı ve silah/ mühimmat entegrasyonu için toplam 16 milyar dolar ödeme 

yapılacağı ifade edilmiştir. .F-35 projesi için bugüne kadar 315 milyon dolar ödenmiştir.  

Bütçenin binde 5 oranında yasal kullanım hakkı olan örtülü ödenek 2012 yılının ilk 9 ayında 

870 milyon lirayı aşarken diğer yıllara göre belirgin bir şekilde  gerçekleşen bu artış yeni bir 

savaş görüntüsü vermektedir. Gizli devlet faaliyetleri için de kullanılan örtülü ödeneğin 

nerelere kullanıldığı bütçe şeffaflığı için zorunluyken AKP bugün bu şeffaflığı göstermekten 

oldukça uzak bir bütçeyi topluma dayatmış bulunmaktadır.  

Zorunlu Askerlik 

Milli Savunma Bakanlığı bütçesi, merkezi bütçeden en fazla pay alan kurumlardan biridir. 20 

milyarı aşan bir ödenek ayrılması, bu ülkenin vatandaşlarının ödediği vergilerin büyük bir 

kısmının da bu kuruma aktarılmasına neden olmaktadır. Bütçeden bu kadar büyük bir pay 

ayırmak elbette devletin yapısal problemlerinden ve kronikleştirilmiş sorunlarından 

kaynaklanmaktadır. 

Bu sorunlardan ilki zorunlu askerliktir. Dünyada demokratik gelişimini tamamlayan hiçbir 

ülkede zorunlu askerlik diye bir olguya rastlayamayız. Zorunlu askerlik devletin vatandaşa 

eziyetine dönmektedir. İnsanlar askere gitmemek için sürekli uygun koşullar yaratmaya 

çalışmaktadır. Burada bulunan hemen herkesin takdiri de bu yöndedir. Toplumumuzda hiç 

kimse çocuğunu askere göndermek istememektedir. Ama maalesef hükümet vatandaşların bu 

isteğine kulaklarını kapamamaktadır. Oysa cumhuriyetlerde olması gereken halkın 

taleplerinin ve isteklerinin esas alınmasıdır. Ama maalesef bu husus dikkate alınmamaktadır. 

Daha önce kamuoyunda asker kaçaklarının görüldükleri yerde askere alınması ciddi bir tepki 

oluşturmuştu. Bunun üzerine yapılan değişiklik ile askere alınmadan önce savcı ile görüşme 

şartı getirildi. Askerlik yapmak istemeyenlerin taleplerini hükümet bu şekilde karşıladığını 

düşünmektedir. Oysa toplumda çoğunluğu aşan bütün gençler askerliğe zorunluluk dışında bir 

anlam atfetmemektedirler. Zorunlu askerlik gençler ve aileleri için çok büyük bir azaba 

dönüşmüştür. Ve bu zorunluluk kaldırılmalıdır. Başka türlü bu durumdan duyulan rahatsızlık 

yok edilemez.  
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Asker İntiharları 

Askerlikte yaşanan sorunlar bunlarla da sınırlı değildir. Askerdeyken şüpheli şekilde hayatını 

kaybeden askerler vardır. Genelkurmay Başkanlığı bu konuya oldukça duyarsızdır. 

Kamuoyundan takip edebildiğimiz kadarıyla bu konuda açılan herhangi bir soruşturma da 

mevcut değildir. Yapılan açıklamalar da oldukça gerçekdışı ve konunun ciddiyetinden uzaktır. 

Askerlerin sırtlarından vurularak öldürüldüğü olayların ailelere intihar diye aktarıldığı 

belirtilmektedir. Şu an Türkiye’de askerlik yapan hiçbir yurttaş kendi can güvenliğinden emin 

değil. Bunun tek sorumlusu da bakanlığın kendisidir. Gerçekten de intihar etmiş olsalar bile, 

buna neden olan bu koşullarda yaşamaya zorlanmalarıdır. Bu bile konunun vahametini ortaya 

koymaktadır. Bakanlık kesin bir şekilde bu askerlerin ölüm nedenlerini tüm açıklığıyla 

kamuoyuyla paylaşmalıdır.  

 

Vicdani Red 

Zorunlu askerliğin kaldırılması hepimiz için elzemdir. Bunun için atılması gereken en önemli 

adın vicdani red hakkının anayasal güvenceye alınmasıdır. Hiç kimse iradesi dışında, zorla 

askerlik hizmeti yapmaya mecbur bırakılamaz. Bu demokratik normların tamamına aykırı bir 

durumdur. Vicdani reddini açıklayanlar ise herkesin malumudur. Dönem dönem askere alınıp 

bırakılmalar, askeri cezaevlerinde maruz kaldıkları işkenceler sosyal hayatta ikinci sınıf bir 

vatandaşa indirgenerek yaşamaya zorlanmaktadırlar. Bu asla ama asla kabul edilebilir bir şey 

değildir.  

PKK ile TSK arasında devam eden savaşta kaç askerin yaşamını yitirdiği bilinmemektedir. 

Askerlerin ölümü kamuoyundan gizlendiği yönünde iddialar ve itiraflar vardır. Paralı asker 

olarak görev yapan askerlere imzalatılan sözleşmede kamuoyunu bilgilendirme hakkı devletin 

tasarrufunda mı tutulmuştur, bilinmemektedir.  

Roboski Katliamı 

Suriye ve benzer ülkelerdeki katliam ve hak ihlallerine karşı çıkarak içeride tabanını 

güçlendirme gayreti içine giren AKP iktidarı,  Türkiye’de yaşanan katliam ve hak ihlallerine 

karşı tam bir diktatoryal tavır içine girmiştir. 2011 Aralık ayının sonunda Şırnak’ın Uludere 

ilçesinin Roboski köyünde 19’u çocuk 34 yurttaş Türkiye Cumhuriyeti savaş uçakları 

tarafından yaklaşık 1 saat boyunca bombalanarak katledilmiştir. Bu olay Türkiye tarihinin en 

büyük sivil katliamlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Bombalama, devlet hiyerarşisi 

içerisinde alınan bir karar olmasına rağmen, bu katliamın failleri 1 yıla yakın bir süre zarfında 
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ortaya çıkarılmadığı gibi, soruşturmanın gizliliği kılıfı altında kamuoyu soruşturmanın ne 

aşamada olduğunu halen bilememektedir. 

Bu katliamın hemen akabinde Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın, bu katliamın birinci 

derece faillerinden olan Genel Kurmay’a teşekkür etmesi ise militarist ve ayrımcı zihniyeti 

tam olarak ortaya koymuştur.  

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Alt Komisyon da 1 yıllık 

süre zarfında Roboski katliamında “vur” emrini kimin verdiğine dair bilginin ortaya 

çıkarılmasını sağlayacak nitelikte bir rapor ortaya çıkaramamıştır. Bir çok katliam ve faili 

meçhul gibi bu katliamın da devlet tarafından üstünün örtüleceğine dair kamuoyu kuşkusunu 

giderecek düzeyde bir hükümet yaklaşımı ve beyanatı halen söz konusu değildir. 

Bütün bu gelişme ve sorun alanlarını doğru okuyamayan 2013 Merkezi Yönetim Bütçe Yasa 

Tasarısı’na muhalifiz. 
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T.C.
Başbakanlık 17/10/2012

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101 - 236/4491

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8/10/2012

tarihinde kararlaştırılan “2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte
gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
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KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN



- 528 -

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 361)

yasemin



- 529 -

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 361)

yasemin

2013 YILI
MİLLİ BÜTÇE TAHMİN RAPORU



- 530 -

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 361)

yasemin



- 531 -

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 361)

57

MİLLİ BÜTÇE TAHMİN RAPORU

2013 Yılı Programının temel amaçları, ülkemizin refah seviyesinin artırılması nihai hedefi
doğrultusunda; büyümeyi potansiyel seviyesine çıkarmak, istihdamı artırmak, kamu dengelerini
iyileştirmek ve fiyat istikrarını sağlamaktır.

2013 Yılı Programında gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 4 oranında artacağı öngörülmüştür.

2013 yılında toplam yurtiçi talebin sabit fiyatlarla yüzde 3,9 oranında artacağı, toplam sabit sermaye
yatırımlarındaki artış oranının ise yüzde 6,8 olacağı tahmin edilmektedir.

Programda toplam tüketimin sabit fiyatlarla yüzde 3,1 oranında artması öngörülmektedir. Bu oranın,
kamu tüketiminde yüzde 3,6, özel tüketimde ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
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GENEL GEREKÇE
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanununa uygun olarak ve aşağıda yer alan hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır:

• Makroekonomik istikrarı sürdürerek büyümeyi potansiyel seviyesine çıkarmak,

• Cari işlemler açığındaki düşüş eğilimini sürdürmek,

• Yurt içi tasarruf seviyesini artırmak,

• Dışsal şoklara karşı ekonominin dayanıklılığını artırmak,

• Para ve maliye politikalarını uyumlaştırarak enflasyonla mücadele politikasına devam etmek,

• Gelir, gider, bütçe dengesi ve borç hedefleri ile ilgili orta vadeli mali hedeflere ulaşılmasına katkı
sağlamak,

• Mali disiplin anlayışına uygun olarak kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
elde edilmesini ve kullanılmasını temin etmek,

• Bütçe harcamalarını sağlam gelir kaynaklarıyla karşılamak ve kaynak-harcama dengesini göz
önünde bulundurmak,

• Eğitim, sağlık ve sosyal nitelikli, büyümeyi ve istihdamı destekleyen harcamalar ile bölgesel
gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik harcamalara daha fazla kaynak sağlamak,

• Sosyal yardımlarda yerindelik ve harcamalarda etkinlik sağlamak,

• Kamu yatırımlarının etkinliğini artırmak,

• Yatırımları öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki
altyapılara yönlendirmek,

• Rekabet edebilirliği ve verimliliği artırıcı, üretimi teşvik edici, aynı zamanda gelir ve fiyat
istikrarını sağlamaya yönelik bir tarımsal destekleme politikası oluşturmak ve kırsal kesimin alt yapısını
güçlendirmek,

• Hesap verebilirliği ve mali saydamlığı güçlendirmek.

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, büyümenin potansiyel seviyesine çıkarılması, istihdamın
artırılması, mali disiplinin güçlendirilerek sürdürülmesi ve kamu dengelerinin iyileştirilmesi başta olmak
üzere yukarıda sayılan hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır. Bütçe ödenekleri, Orta Vadeli
Program ve Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika, hedef ve öncelikler ile idarelerin geçmiş yıllar
harcama eğilimleri, yürüttükleri önemli faaliyet ve projeler dikkate alınarak belirlenmiştir. Bütçe gelir
tahminleri ise, makroekonomik göstergeler, geçmiş yıl gelir tahsilatları, Orta Vadeli Program ve Orta
Vadeli Mali Planda belirlenen gelir politikası hedef ve önceliklerine göre oluşturulmuştur.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 15 inci

maddesinde merkezi yönetim bütçe kanununda yer alması gereken genel hükümler sayılmıştır. Bu
çerçevede, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu
idarelerine, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere ve (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici
ve denetleyici kurumlara 2013 yılında yapacakları hizmetlerin karşılığı olarak verilen toplam ödenek
tutarları bu maddede belirlenmektedir.

Madde 2- Bu maddede 5018 sayılı Kanunun 15 inci maddesi çerçevesinde kamu idarelerinin 2013
yılı gelir tahminleri toplamına yer verilmektedir. 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan
genel bütçenin gelir toplamı, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (III) sayılı cetvelde yer
alan düzenleyici ve denetleyici kurumların öz gelir toplamı ile bu idarelere yapılacak olan Hazine yardımı
tutarı toplamı ayrı ayrı gösterilmektedir. Ayrıca, 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan
kamu idarelerinin net finansman toplamlarına da yer verilmektedir.

Madde 3- 5018 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında, varsa bütçe açığının nasıl
kapatılacağı hükmünün merkezi yönetim bütçe kanununda yer alması gerektiği belirtilmiştir. Bu madde
ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine tahsis edilen ödenekler toplamı ile genel bütçe gelir
tahmini toplamı arasındaki farkın net borçlanma ile karşılanacağına dair hükme yer verilmektedir.

Madde 4- 5018 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında, bağlı cetvellere merkezi
yönetim bütçe kanununda yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde, Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununa (A), (B), (C), (E), (F), (H), (İ), (K), (M), (O), (P), (T) ve (V) cetvellerinin
bağlanması hüküm altına alınmaktadır.

Madde 5- 5018 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen
hizmet ve amaçları gerçekleştirmek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için gerektiğinde aktarma
yapılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde yedek ödenek bulundurulabileceği ve bu
ödeneklerden aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm kapsamında, Maliye Bakanlığı bütçesine "Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği",
"Yedek Ödenek", "Yatırımları Hızlandırma Ödeneği" ile "Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği"nin
konulmasına ve ilgili kuruluşların bütçelerine aktarılmasında uyulacak usul ve esaslara ilişkin hükümlere
yer verilmektedir.

Madde 6- Maddenin;

Birinci fıkrasında, yıl içinde meydana gelecek gelişmelerin zorunlu kıldığı durumlarda bütçe
ödenekleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin esaslar yer almaktadır. Bu kapsamda;

- Personel giderleri ile ilgili olarak, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli
idarelerin bütçelerinin "Personel Giderleri" ile "Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri"
tertiplerinde yer alan ödenekleri Maliye Bakanlığı bütçesinin "Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği"
ile gerektiğinde "Yedek Ödenek" tertibine ve diğer ekonomik kodlara ilişkin tertiplerde yer alan
ödenekleri ise Maliye Bakanlığı bütçesinin "Yedek Ödenek" tertibine aktarmaya,

- Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak olan kamu idaresinin isteği
üzerine bütçesinden hizmeti yürütecek idarenin bütçesine aktarma yapmaya,

- 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak
yıl içinde yapılacak değişiklikler çerçevesinde proje ödeneklerini ilgili kuruluşların bütçeleri arasında
aktarmaya,
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- Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesin
hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri için gerekli
düzenlemeleri yapmaya,

Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır.
İkinci fıkrasında, 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesine istinaden genel bütçe kapsamındaki kamu

idareleri ile özel bütçeli idarelerin aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20'sine kadar kendi
bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabileceğine, yüzde 20'yi geçen diğer her türlü kurum içi
aktarmalarını yapmaya ise Maliye Bakanının yetkili olduğuna ilişkin hükme yer verilmektedir. Ayrıca,
2013 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde
bu değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamının 5018 sayılı Kanunun
21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın idarelerce yapılabileceği
hükme bağlanmaktadır.

Üçüncü fıkrasında, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıracağı işlerde, söz konusu işlere ilişkin ödeneklerini
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine işi yaptıran idarenin doğrudan aktarması sağlanmaktadır.

Dördüncü fıkrasında, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığının cari yıl içinde aralarında yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacıyla bütçeleri
arasında karşılıklı aktarma yapmalarına olanak sağlanmaktadır.

Beşinci fıkrasında, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı; bütçelerinde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken hizmetlerine
ilişkin ödenekleri fonksiyonlar arasında karşılıklı olarak aktarmaya yetkili kılınmaktadır.

Altıncı fıkrasında, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B) işaretli
cetvellerinde belirtilen gelir, (F) işaretli cetvellerinde belirtilen net finansman tutarlarını aşan finansman
gerçekleşme karşılıklarının ödenek olarak eklenmesine Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde kamu idareleri yetkili kılınmaktadır.

Yedinci fıkrasında, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasındaki kaynak transferlerinin
ödenek aktarması suretiyle, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler ve kurumlar arasındaki diğer
kaynak transferlerinin ise tahakkuk işlemleriyle gerçekleştirileceğine ilişkin hükme yer verilmektedir.

Sekizinci fıkrasının;
(a) bendinde, hizmetin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet

Genel Müdürlüğü için tahsis edilen ödeneklerden 2012 yılı içinde harcanmayan kısmını, ödeneklerinin
yüzde 30'unu aşmamak üzere ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye,

(b) bendinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtma amaçlı ödeneklerinin harcanmayan tutarlarını
ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,

(c) bendinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projelerinin desteklenmesi için
konulan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye,

(ç) bendinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Tezleri Projesi için konulan ödeneklerden
harcanmayan kısımları ertesi yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin aynı tertiplerine devren
ödenek kaydetmeye,

(d) bendinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan
protokoller çerçevesinde KKTC'ye taahhüt edilen mali yardımlara ilişkin ödeneklerden harcanmayan
kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye,
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(e) bendinde, hizmetin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine
güvenlik hizmetleri yatırımları için tahsis edilen ödeneklerden 2012 yılı içinde harcanmayan kısımları
ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye,

(f) bendinde, ilgili mevzuatı gereğince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarları, idare
bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kullandırmak üzere
genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine
göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, yılı içinde harcanmayan ödenekleri ertesi yıl bütçesine devren
gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları
belirlemeye,

Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır.
Madde 7- Maddenin;
Birinci fıkrasında, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yer alan ödeneğin kullanım

esaslarına yer verilmektedir.
İkinci fıkrasında, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (d) bendi, 44 üncü, 46 ncı, 58 inci, ek 25 inci, ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeleri ile
yükseköğretim kurumlarında ikili öğretim yapılmasını düzenleyen 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı
Kanunun 7 nci maddesi uyarınca tahsil edilen tutarlar ve diğer gelirlerin öz gelir olarak kaydedilmesi
ve karşılığında ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine tefrik edilen ödeneklerin gelir gerçekleşmesine
bağlı olarak kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Üçüncü fıkrasında, 09.6.0-Eğitime yardımcı hizmetler fonksiyonu altında tertiplenen ödenekler
arasındaki aktarmalar hariç, fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyi itibarıyla tefrik edilen öz
gelir karşılığı ödenekler arasında aktarma yapılmaması öngörülerek, belirli hizmetlere tahsis edilen
gelirler karşılığında bütçelenen ödeneklerin sadece bu hizmetlerin yürütülmesinde kullanımı
amaçlanmaktadır.

Dördüncü fıkrasında, yabancı ülkeler ile uluslararası kuruluşlara yapılacak hizmet karşılıkları
sonucu elde edilen tutarları, aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan
ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek
kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye Maliye Bakanı yetkili
kılınmaktadır.

Madde 8- Maddenin;
Birinci fıkrasında, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin

geçici hizmet karşılığı yapacakları ödemelerin niteliği ve ödemelere ilişkin esaslar hükme
bağlanmaktadır.

İkinci fıkrasında, bütçe ödeneklerinin kullanılmasında etkinliği artırmak amacıyla (T) işaretli
cetvelde yer alan taşıtların ancak acil ve zorunlu hallerde Bakanlar Kurulu kararı alınmak suretiyle
edinilebilmesi öngörülmektedir.

Üçüncü fıkrasında, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin
istihdam edeceği sürekli işçiler ile 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geçici
işçilerin ödeneklerle sınırlı olarak çalıştırılması ve fıkrada belirtilen istisnalar dışında işçilere ilişkin
ödeneklerin yer aldığı tertiplere işçi ücreti ve fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeleri
için "Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği" ile "Yedek Ödenek" tertiplerinden aktarma yapılmasına
sınırlama getirilmesi düzenlenmektedir.
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Dördüncü fıkrasında, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu
idarelerindeki işçilerin fazla çalışmaları karşılığı bütçede öngörülen ödeneğe göre iş programlarının
yapılması ve fıkrada belirtilen istisnalar dışında fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeleri
için ödenek aktarması yapılmaması hükme bağlanmaktadır.

Beşinci fıkrasında, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından
kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği üye olunan uluslararası kuruluşlar dışındaki
uluslararası kuruluşlara üyelikleri hususunda bütçe disiplinini bozmamak ve söz konusu idarelerin
kendilerine tahsis edilen ödeneklerin üzerinde harcama yapmalarının önüne geçmek amacıyla, üyelik için
gerekli ödeneğin temini hususunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan üye olunamayacağı
ve katılma payı ile üyelik aidatı adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağına ilişkin hükme yer
verilmektedir.

Altıncı fıkrasında, Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uluslararası anlaşma, kanun ve
kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine
(katılma payı ödemeleri dahil) beşinci fıkrada yer alan hükmün uygulanmayacağı belirtilmektedir.

Yedinci fıkrasında, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince işletilen sosyal tesislerin
giderlerinin bu tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirlerle karşılanacağı ve merkezi yönetim
bütçesinden ya da döner sermaye ve fonlardan ücret vermek suretiyle 2013 yılında ilk defa istihdam
edilecek personel görevlendirilemeyeceği belirtilmektedir.

Madde 9- Maddenin;

Birinci fıkrasında, yatırımların yıllık programlar dahilinde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla
2013 Yılı Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama
yapılamayacağı hükme bağlanmaktadır. 2013 Yılı Programında yer verilecek yatırımlara hız
kazandırmak ve 2013 yılında işe başlanılabilmesini sağlamak amacıyla, proje veya işin öngörülen ilk yıl
yatırım ödeneğinin toplam proje bedelinin yüzde 10'undan az olamayacağı koşulu getirilmektedir. Bunun
yanında, söz konusu koşuldan bazı projeler istisna tutulmaktadır. Kurumlara gerektiğinde projeleri için
yatırım ödenekleri içinde kalmak kaydıyla revize imkanı tanınmaktadır.

İkinci fıkrasında, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yatırım programında ödenekleri
toplu olarak verilmiş projeler ve bu projelerin alt kalemleri ile ilgili değişiklikler konusunda uyacakları
esaslar düzenlenmektedir.

Üçüncü fıkrasında, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine yatırım projeleri
ile ilgili olarak yapılacak ödenek ekleme, devir ve aktarma işlemlerinin 2013 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre yatırım
programı ile ilişkilendirileceği hükme bağlanmaktadır.

Dördüncü fıkrasında ise, 2013 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması
zorunlu değişikliklerin, 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Kararda yer alan usullere uyularak yapılacağına dair hükme yer verilmektedir.

Madde 10- Bu maddede,

(a) bendinde, 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanun ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
kaldırılması sonucunda il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerine devredilen personelin özlük
haklarının 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde ödenmesi,
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(b) bendinde, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yolu veya suyu
olmayan köylerin altyapılarının desteklenmesi,

(c) bendinde, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu
ve atıksu projelerinin İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla desteklenmesi,

amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili tertiplerdeki ödeneklerin kullanımına ilişkin
hususlara yer verilmektedir. SUKAP kapsamında ihtiyaç olması halinde genel bütçe kapsamındaki ilgili
kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek aktarılabileceğine ilişkin düzenleme
yapılmaktadır. Ayrıca, bu kapsamda ilgili idarelere yapılan Hazine yardımlarının veriliş amacına uygun
olarak kullanılmasını sağlamak için bu yardımların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamayacağı hususu hükme bağlanmaktadır.

Madde 11- Maddenin birinci fıkrasında, 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 harcamaların ne suretle karşılanacağına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. İkinci
fıkrasında, Savunma Sanayii Destekleme Fonu aracılığıyla yapılacak alımlara, üçüncü fıkrasında
Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak tutarların bütçeleştirilmesine, dördüncü
fıkrasında ise ilgili yıllar bütçe kanunları uyarınca, yürütülmesi öngörülen projeler için Savunma Sanayii
Destekleme Fonuna aktarılan tutarlardan kullanılmayan kısımların bütçeleştirilmesine ilişkin hükümlere
yer verilmektedir.

Madde 12- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasında, mali yıl içinde sağlanacak garantili imkân ve dış
borcun ikrazı limitinin bütçe kanunlarıyla belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, maddenin
birinci fıkrasında, garantili imkân ve dış borcun ikraz limiti tutarı 3 milyar ABD Doları olarak
belirlenmektedir.

İkinci fıkrasında, 4749 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü paragrafında mali yıl içinde
ikrazen ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin limitinin her yıl bütçe kanunları ile
belirleneceğine ilişkin hükme istinaden yıl içinde ihtiyaç duyulması halinde kurumlara finansman
sağlanması amacıyla, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde l'ine kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi
ihraç edilebileceği belirtilmektedir.

Madde 13- Maddenin;

Birinci fıkrasında yapılan düzenlemeyle il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük
tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Kalkınma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalarının, söz konusu idarelerin faiz dahil borç
limitinin hesaplanmasına dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, il özel idareleri, belediyeler ve
bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin Avrupa
Birliği ile katılım öncesi mali işbirliği çerçevesinde desteklenen projelerinin finansmanı için yapılan
borçlanmalar ve SUKAP kapsamında yapacakları borçlanmalarda söz konusu borç stoku limitine uyma
şartı aranmayacağı hüküm altına alınmaktadır.

İkinci fıkrasında, Hazinenin pay sahibi olduğu işletme, şirket ve bankaların Hazineye tekabül eden
temettü tutarları ile diğer öz kaynaklarının tamamının veya bir kısmının ilgili işletme, şirket ve bankanın
ödenmemiş sermayesine ve/veya görev zararı alacaklarına mahsup edilebileceğine ve bu mahsup
işleminin nasıl yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
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Üçüncü fıkrasında, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin politik risk kapsamında
yapacağı tahsilatın ve Bankanın faaliyet karlarından Hazineye tekabül eden temettü tutarlarının ve
olağanüstü yedek akçelerinin tamamının veya bir kısmının, Bankanın politik risk alacağına ve/veya
ödenmemiş sermayesine mahsup edilebileceğine ve bu mahsup işleminin nasıl yapılacağına ilişkin
düzenleme yapılmaktadır.

Dördüncü fıkrasında, 5018 sayılı Kanun ile genel bütçe kapsamına dahil edilen ve 2006 yılından
önce katma bütçeli olan idarelerin ilgili mevzuatında belirtilen kurum gelirlerinin genel bütçe geliri
olarak tahsil edileceğine ilişkin hükümler yer almaktadır.

Beşinci fıkrasında 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların
Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki
tabii kaynakların ve tesislerin işletme haklarının devirlerinden elde edilen gelirlerin tamamının genel
bütçeye gelir kaydedileceğine ilişkin hükümler yer almaktadır.

Madde 14- Yürürlük maddesidir.

Madde 15- Yürütme maddesidir.
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir, Finansman ve Denge

Gider
MADDE 1 - (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 396.647.014.350 Türk

Lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 45.002.167.100 Türk Lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2.363.741.000 Türk Lirası,
ödenek verilmiştir.
Gelir ve finansman
MADDE 2- (1) Gelirler:
Bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 362.960.518.000 Türk Lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 6.617.837.200 Türk Lirası öz gelir,

38.766.047.450 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 45.383.884.650 Türk Lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2.342.150.000 Türk

Lirası öz gelir, 21.591.000 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 2.363.741.000 Türk Lirası,
olarak tahmin edilmiştir.
(2) Finansman:
Bu Kanuna bağlı (F) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı

cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin net finansmanı 125.296.000 Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir.
Denge
MADDE 3- (1) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ödenekler

toplamı ile 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tahmini gelirler toplamı arasındaki
fark, net borçlanma ile karşılanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Bütçe Düzenine ve Uygulamasına İlişkin Hükümler

Bağlı cetveller
MADDE 4- (1) Bu Kanuna bağlı cetveller aşağıda gösterilmiştir:
a) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen ödeneklerin dağılımı (A).
b) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ilgili mevzuata göre tahsiline devam

olunacak gelirler (B).
c) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teşkil eden temel hükümler (C).
ç) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E).
d) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idare ve kurumların nakit imkânları

ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarlar (F).
e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve

tazminat tutarları (H).
f) Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelere göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken

parasal ve diğer sınırlar (İ).
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir, Finansman ve Denge

Gider
MADDE 1 - (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 396.705.004.350 Türk

Lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 45.002.167.100 Türk Lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2.363.741.000 Türk Lirası,
ödenek verilmiştir.
Gelir ve finansman
MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Denge
MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Bütçe Düzenine ve Uygulamasına İlişkin Hükümler

Bağlı cetveller
MADDE 4- (1) Bu Kanuna bağlı cetveller aşağıda gösterilmiştir:
a) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen ödeneklerin dağılımı (A).
b) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ilgili mevzuata göre tahsiline devam

olunacak gelirler (B).
c) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teşkil eden temel hükümler (C).
ç) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E).
d) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idare ve kurumların nakit imkânları

ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarlar (F).
e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve

tazminat tutarları (H).
f) Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelere göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken

parasal ve diğer sınırlar (İ).
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g) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K).
ğ) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 3 üncü

maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilen okul pansiyonlarının öğrencilerinden
alınacak pansiyon ücretleri (M).

h) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu uyarınca milli müdafaa
mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri (O).

ı) 3634 sayılı Kanun uyarınca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak motorlu taşıtların
ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri (P).

i) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin yıl içinde
edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 237
sayılı Taşıt Kanununa tabi kurumların yıl içinde satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri (T).

j) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları (V).
Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler
MADDE 5- (1) Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği:
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin

yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde, ilgili mevzuatının gerektirdiği giderler için "Personel Giderleri" ve
"Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" ile ilgili mevcut veya yeni açılacak tertiplere,
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.1 tertibinde yer alan ödenekten aktarma
yapmaya,

(2) Yedek Ödenek:
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan ödenekten, genel

bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeni açılacak
(01), (02), (03), (05) ve (08) ekonomik kodlarını içeren tertipler ile çok acil ve zorunlu hallerde (06) ve
(07) ekonomik kodlarını içeren tertiplere aktarma yapmaya,

(3) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği:
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibinde yer alan ödenekten, 2013 Yılı

Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyularak, 2013 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 kullanılmak
üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin projelerine ilişkin mevcut veya
yeni açılacak tertiplere aktarma yapmaya,

(4) Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği:
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.5 tertibinde yer alan ödeneği, yatırım

nitelikli giderler açısından yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü doğal afet giderlerini karşılamak amacıyla mevcut
veya yeni açılacak tertiplerine aktarmaya,

Maliye Bakanı yetkilidir.
Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri
MADDE 6- (1) a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin

"Personel Giderleri" ile "Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" tertiplerinde yer alan
ödenekleri, Maliye Bakanlığı bütçesinin "Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği" ile gerektiğinde
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g) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K).
ğ) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 3 üncü

maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilen okul pansiyonlarının öğrencilerinden
alınacak pansiyon ücretleri (M).

h) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu uyarınca milli müdafaa
mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri (O).

ı) 3634 sayılı Kanun uyarınca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak motorlu taşıtların
ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri (P).

i) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin yıl içinde
edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 237
sayılı Taşıt Kanununa tabi kurumların yıl içinde satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri (T).

j) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları (V).
Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler
MADDE 5- Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri
MADDE 6- Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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"Yedek Ödenek" tertibine; diğer ekonomik kodlara ilişkin tertiplerde yer alan ödenekleri ise 5018 sayılı
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın Maliye Bakanlığı
bütçesinin "Yedek Ödenek" tertibine aktarmaya,

b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden, hizmeti yaptıracak olan kamu idaresinin isteği
üzerine bütçesinden yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel sınıflandırma
ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya,

c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2013 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak yılı yatırım programında değişiklik yapılması
halinde, değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar arası aktarmaya,

ç) Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesin
hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri için gerekli
düzenlemeleri yapmaya,

Maliye Bakanı yetkilidir.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yapılacak tertipteki

ödeneğin yüzde 20'sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Bu idarelerin yüzde
20'yi geçen diğer her türlü kurum içi aktarmalarını yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 2013 Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak 2013 Yılı Yatırım
Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde bu değişikliğin
gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın idarelerce yapılır.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına yaptıracağı işlere ilişkin ödeneklerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine
aktarmaya yetkilidir.

(4) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı; cari yıl
içinde aralarında yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacıyla varılacak mutabakat üzerine,
bütçeleri arasında karşılıklı aktarma yapmaya yetkilidir.

(5) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı;
bütçelerinde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri
ile bir fonksiyona ait bir hizmetin diğer bir fonksiyon tarafından yürütülmesi halinde ilgili ödeneği,
fonksiyonlar arasında karşılıklı olarak aktarmaya yetkilidir.

(6) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B) işaretli cetvellerinde belirtilen
tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirler ile (F) işaretli cetvellerinde belirtilen net finansman
tutarlarını aşan finansman gerçekleşme karşılıklarını, idare ve kurumların bütçelerinin mevcut veya yeni
açılacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde kamu idareleri yetkilidir.

(7) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasındaki kaynak transferleri ödenek aktarma
suretiyle yapılır. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler ve kurumlar arasındaki diğer kaynak
transferleri tahakkuk işlemleriyle gerçekleştirilir. Bu işlemler karşılığı tahsil edilen tutarlar, ilgili kamu
idaresince bir yandan (B) işaretli cetvellere gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvellere ödenek kaydedilir.
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(8) a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinin (özel ödenekler ve "03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri" ekonomik
kodunu içeren tertipler hariç) mal ve hizmet alım giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan ödeneklerden
yılı içinde harcanmayan kısımları, hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla ödeneklerinin yüzde 30'unu
aşmamak üzere ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye,

b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası
gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin 21.01.36.00 ve 21.01.36.63 kurumsal kodu altında
bulunan (03) ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan tanıtma amaçlı ödeneklerden harcanmayan
kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,

c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bütçesinin 40.08.33.00-01.4.1.00-2-07.1
tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine devren ödenek
kaydetmeye,

ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.31.00-04.8.1.02-1-07.1, 26.01.31.00-
04.8.1.04-1-08.1, 26.01.31.00-04.8.1.05-1-05.4 ve 26.01.31.00-04.8.1.06-1-05.4 tertiplerinde yer alan
ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,

d) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.32.00-04.1.1.00-1-07.2, 07.82.32.00-04.1.1.00-1-05.6 ve
07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2 tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl
bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,

e) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin "03.1.1.01 Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Hizmetleri
Yatırımları" fonksiyonu altında yer alan yatırım ödeneklerinden harcanmayan kısımları ertesi yıl
bütçesinin aynı tertibine devren ödenek kaydetmeye,

f) İlgili mevzuatı gereğince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarları, idare bütçelerinde
söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kullandırmak üzere genel bütçenin
(B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine göre ilgili
tertiplere aktarma yapmaya, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2012 yılından devredenler de dâhil)
ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere
ilişkin usul ve esaslar belirlemeye,

Maliye Bakanı yetkilidir.
Diğer bütçe işlemleri
MADDE 7- (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin 38.01.02.00-09.9.9.00-2-05.3

(Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) tertibinde yer alan ödenek, bu Program kapsamında lisansüstü
eğitim veren yükseköğretim kurumlarına, mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere, görevlendirilen
öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları dikkate alınarak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödenen
bu tutar karşılığını bir yandan ilgili yükseköğretim kurumunun (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer
yandan (A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili yükseköğretim kurumu yetkilidir.

(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi, 44 üncü, 46 ncı, 58 inci, ek 25 inci, ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992
tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca tahsil edilen tutarlar ve diğer gelirler,
yükseköğretim kurumları bütçelerine özel gelir ve özel ödenek olarak kaydedilmez. Tahsil edilen bu
tutar ve gelirler, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar
karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre
kullandırılır.
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Diğer bütçe işlemleri
MADDE 7- Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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(3) Öz gelir karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin (A) işaretli cetvelinde
fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde tertiplenen ödenekler arasında (09.6.0-Eğitime
yardımcı hizmetler fonksiyonu altında öz gelir karşılığı tefrik edilen ödenekler arasında yapılacak
aktarmalar hariç) aktarma yapılamaz.

(4) Maliye Bakanı;
a) Milli 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 taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı
uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan giderler karşılığında ilgili devletlerce ödenen tutarları,

c) Emniyet Genel Müdürlüğünün öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören
yabancı uyruklu öğrenci ve personele yapılan giderler karşılığında ilgili devletler veya uluslararası
kuruluşlar tarafından ödenen tutarları,

ç) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için
ödenecek tutarları,

aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı idare
bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan
yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye yetkilidir.

Mali kontrole ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri;
a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla yıl içinde bir ayı aşmayan sürelerle hizmet

satın alınacak veya çalıştırılacak kişilere yapılacak ödemeleri,
b) İlgili mevzuatı uyarınca kısmi zamanlı hizmet satın alınan kişilere yapılacak ödemeleri,
c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesi gereğince aday, çırak

ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılacak ödemeleri,
ç) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası

gereğince çalıştırılan geçici personele yapılacak ödemeleri,
bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar ve söz

konusu ekonomik kodunu içeren tertiplere ödenek eklenemez, bütçelerin başka tertiplerinden (bu
ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi arasındaki aktarmalar ile bu Kanunun 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan aktarmalar hariç) ödenek aktarılamaz ve ödenek üstü harcama
yapılamaz. Ancak, özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri feshedilenlerden 657 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmü çerçevesinde anılan kamu idarelerinde istihdam edilecek personel
ile bu ekonomik kodu içeren tertiplerden yapılması gereken akademik jüri ücreti ödemeleri için gerekli
olan tutarları ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

(2) Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok acil ve zorunlu hallere münhasır
olmak kaydıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.

(3) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, sürekli işçileri ile
4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (01.3) ile (02.3)
ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödenekleri aşmayacak sayı ve/veya süreyle istihdam
edebilirler. Bu işçilerle ilgili toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı
ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek noksanlıkları Maliye
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Mali kontrole ilişkin hükümler
MADDE 8- Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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Bakanlığı bütçesinin "Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği" ile "Yedek Ödenek" tertiplerinde yer
alan ödeneklerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilir. Bu fıkrada belirtilen ekonomik kodlara bu
durumlar dışında (söz konusu ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar ile bu kodlar için birimler arası
aktarmalar hariç) hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamayacağı gibi bütçenin başka tertiplerinden işçi
ücreti ve fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücreti de ödenemez. Bu fıkradaki ödenek aktarmasına
ilişkin kısıtlamalar, kendi bütçe tertiplerinden aktarma yapılması koşuluyla TÜBİTAK için uygulanmaz.

(4) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin harcama
yetkilileri, sürekli işçiler ile 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geçici işçilerin fazla çalışmaları
karşılığı öngörülen ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla süreli çalışma
ve/veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi yıla fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışmadan dolayı
borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve
benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararları uyarınca yaptırılacak fazla
çalışmalar ile fazla çalışma ücret ödemelerine ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç
fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek aktarması
yapılamaz.

(5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından kanun, kararname
ve uluslararası anlaşmalar gereği üye olunan uluslararası kuruluşlar dışındaki uluslararası kuruluşlara,
gerekli ödeneğin temini hususunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan üye olunamaz ve
katılma payı ile üyelik aidatı adı altında herhangi bir ödeme yapılamaz.

(6) Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uluslararası anlaşma, kanun ve kararnamelerle
Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine (katılma payı
ödemeleri dâhil) beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(7) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince işletilen eğitim ve dinlenme tesisi,
misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, münhasıran bu
tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden karşılanır. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi ile
döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2013 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel
görevlendirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Harcamaları, Mahalli İdareler ve Fonlara İlişkin Hükümler

Yatırım harcamaları
MADDE 9- (1) 2013 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında

herhangi bir projeye harcama yapılamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak
verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES
projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp
Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi
raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapım projeleri hariç) 2013 yılında
başlanabilmesi için proje veya işin 2013 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10'undan az
olamaz. Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler 2013 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyulmak ve öncelikle kurumların
yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir.

(2) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, yatırım programında ödenekleri toplu olarak
verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme, tamamlama ile bilgisayar
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Harcamaları, Mahalli İdareler ve Fonlara İlişkin Hükümler

Yatırım harcamaları
MADDE 9- Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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yazılımı ve donanımı projelerinin detay programları ile alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilen ve
edilmeyen toplulaştırılmış projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili işlemlerde 2013 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esasları uygulanır.

(3) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine yatırım projeleri ile ilgili olarak
yapılacak ödenek ekleme, devir ve aktarma işlemleri 2013 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre yatırım programı ile
ilişkilendirilir.

(4) 2013 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler
için 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usullere
uyulur.

Mahalli idarelere yapılacak Hazine yardımları
MADDE 10- (1) Maliye Bakanlığı bütçesinin;
a) 12.01.31.00-06.1.0.07-1-05.2 tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı

Kanunun geçici 7 nci maddesi çerçevesinde, il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine devredilen
personelin aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemelerini karşılamak üzere 2/7/2008
tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine,

b) 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi
Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet
götürme birliklerine,

c) 12.01.31.00-06.1.0.9-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi
(SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası
Anonim Şirketine,

tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır. SUKAP kapsamında ihtiyaç olması halinde genel bütçe
kapsamındaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek aktarılabilir. Bu fıkra
kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin, 2013 Yılı Yatırım Programında
belirlenmesini müteakip, KÖYDES Projesi için iller bazında; SUKAP için ise belediyeler bazında
dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulu
tarafından karara bağlanır.

Fonlara ilişkin işlemler
MADDE 11- (1) 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
kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkânlar birlikte değerlendirilmek
suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanır.

(2) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bütçe
ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden birinci fıkra hükümleri gereğince tespit edilecek tutarları; Emniyet
Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden uçak ve helikopter, insansız hava
araçları (İHA), uçuş simülatörü ve Elektronik Harp (HEWS) projesine ilişkin tutarları; Türkiye Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük
bütçesine kaydedilen ödeneklerden motorbot alımına yönelik tutarları; Orman Genel Müdürlüğüne bütçe
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Mahalli idarelere yapılacak Hazine yardımları
MADDE 10- Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Fonlara ilişkin işlemler
MADDE 11- Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden Helikopter Alım Projesine ilişkin tutarları; Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden araştırma gemisi alımına yönelik
tutarları; ilgili hizmetleri gerçekleştirmek üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye ilgisine
göre Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı veya Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı yetkilidir.

(3) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak tutarları bir yandan genel bütçeye
gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen
yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

(4) İlgili yıllar bütçe kanunları uyarınca, yürütülmesi öngörülen projeler için Savunma Sanayii
Destekleme Fonuna aktarılan tutarlardan kullanılmayan kısımlar, Savunma Sanayii Destekleme
Fonundan ilgili genel bütçeli idarenin merkez muhasebe birimi hesabına; özel bütçeli idarelerde ise
muhasebe birimi hesabına yatırılır ve ilgili idarenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir
kaydedilen tutarlar karşılığını ilgili idare bütçesine ödenek kaydetmeye genel bütçeli idarelerde Maliye
Bakanı, özel bütçeli idarelerde ise ilgili özel bütçeli idare yetkilidir. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dışındaki idarelerde ödenek kaydı yılı yatırım
programı ile ilişkilendirilerek yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Hazine garantili imkân ve dış borcun ikrazı limiti ve borçlanmaya ilişkin işlemler
MADDE 12- (1) 2013 yılında, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre sağlanacak; garantili imkân ve dış borcun ikrazı
limiti 3 milyar ABD Dolarını aşamaz.

(2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde l'ine
kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir.

Gelir ve giderlere ilişkin diğer hükümler
MADDE 13- (1) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci maddesinin

birinci fıkrasının (f) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda
maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımlarında Kalkınma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar, 5302 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi ile 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
kapsamında hesaplanan faiz dâhil borç limitinin hesaplanmasına dâhil edilir. Ancak, il özel idareleri,
belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları
şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde desteklenen projelerinin
finansmanı için yapılan borçlanmalar ve SUKAP kapsamında yürütülecek işler için İller Bankasından
yapılan borçlanmalarda söz konusu borç stoku limitine uyma şartı aranmaz.

(2) Hazinenin pay sahibi olduğu işletme, şirket ve bankaların Hazineye tekabül eden temettü
tutarları ile diğer öz kaynaklarının tamamı veya bir kısmı, ilgili işletme, şirket ve bankanın ödenmemiş
sermayesine ve/veya görev zararı alacaklarına mahsup edilebilir. Söz konusu mahsup işlemlerine Hazine
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine
mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye ve bu işlemlere karşılık gelen tutarları bir
yandan bütçeye gelir, diğer yandan da Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye
Maliye Bakanı yetkilidir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Hazine garantili imkân ve dış borcun ikrazı limiti ve borçlanmaya ilişkin işlemler
MADDE 12- Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Gelir ve giderlere ilişkin diğer hükümler
MADDE 13- Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.



Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
B. Arınç A. Babacan B. Atalay

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
B. Bozdağ S. Ergin F. Şahin

Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E. Bağış N. Ergün F. Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı
E. Bayraktar A. Davutoğlu M. Z. Çağlayan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız S. Kılıç M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı İ. N. Şahin C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
E. Günay M. Şimşek Ö. Dinçer

Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz V. Eroğlu R. Akdağ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
E. Bayraktar
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(3) Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin politik risk kapsamında yapacağı tahsilatın
ve Bankanın faaliyet kârlarından Hazineye tekabül eden temettü tutarlarının ve olağanüstü yedek
akçelerinin tamamı veya bir kısmı, Bankanın politik risk alacağına ve/veya ödenmemiş sermayesine
mahsup edilebilir. Söz konusu mahsup işlemlerine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; mahsup
işlemlerini Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına
kaydettirmeye ve bu işlemlere karşılık gelen tutarları bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan da Hazine
Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

(4) 2006 yılından önce katma bütçeli olan idarelerden 5018 sayılı Kanunla genel bütçe kapsamına
alınanların ilgili mevzuatında belirtilen kurum gelirleri, genel bütçe geliri olarak tahsil edilir.

(5) 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi,
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tabii kaynakların ve
tesislerin işletme haklarının devrinden elde edilen gelirlerin tamamı genel bütçeye gelir kaydedilir.

Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Kanun 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Kanunun;
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Başkanı,
ç) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili hükümlerini ilgili bakanlar ve Maliye Bakanı,
d) Özel bütçeli idarelere ilişkin hükümlerini idarelerin bağlı veya ilgili olduğu bakanlar ve Maliye Bakanı,
e) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin hükümlerini kendi kurulları ve/veya kurum başkanları,
f) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,
yürütür.



Yürürlük
MADDE 14- Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Yürütme
MADDE 15- Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ
KAMU İDARELERİNE BAĞLI DÖNER
SERMAYE İŞLETMELERİ İLE BÜTÇE

DIŞI FONLARIN GELİR VE GİDERLERİ
(2010 - 2015)
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Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2013-2015 Temel Makro Ekonomik ve Mali Hedefler)
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2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM
BÜTÇESİNDEN YARDIM ALAN İDARE,

KURUM VE KURULUŞLAR
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MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDAKİ KAMU
İDARELERİNİN 2011 YILI KESİN HESAP KANUNU TASARISINA AİT
GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİNİN SUNULDUĞUNA DAİR SAYIŞTAY
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2. ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
3. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

3 Aralık 2012

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR



TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI

24 3

SIRA SAYISI: 362

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP
KANUNU TASARISI RAPORU

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI,
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDAKİ KAMU
İDARELERİNİN 2011 YILI KESİN HESAP KANUNU TASARISINA AİT
GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİNİN SUNULDUĞUNA DAİR SAYIŞTAY
BAŞKANLIĞI TEZKERESİ İLE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA

KABUL EDİLEN METNE EKLİ CETVELLER
(GİDER VE GELİR CETVELLERİ)

1. GENEL BÜTÇELİ İDARELER
2. ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
3. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

3 Aralık 2012



– 2 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 362)

BOŞ SAYFA



– 3 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 362)

Sayfa

11

13

19

41

45

53

59

61

65

181

183

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208



– 4 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 362)

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

247

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274



– 5 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 362)

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341



– 6 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 362)

342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408



– 7 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 362)

409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475



– 8 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 362)

476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532

533

535
536
537
538
539



– 9 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 362)

540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552



– 10 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 362)

boş sayfa



– 11 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 362)

1. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
GÖRÜŞME PROGRAMI VE RAPORU
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1.1. 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI
İLE

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
TASARISININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

GÖRÜŞME PROGRAMI
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2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE
2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISININ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME PROGRAMI

Tarih Gün Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar

30/10/2012 Salı Maliye Bakanının Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarını
Komisyona Sunuşu (Saat: 10:00)

31/10/2012 Çarşamba Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Geneli Üzerinde Görüşmeler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (Bütçe + Kesinhesap)
CUMHURBAŞKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
SAYIŞTAY (Bütçe + Kesinhesap)
Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulu Baþkanlýðý (Kesinhesap)

01/11/2012 Perşembe …………………………………………………….
BAŞBAKANLIK (Bütçe + Kesinhesap)
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (Bütçe + Kesinhesap)
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (Bütçe + Kesinhesap)
Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarlýðý (Bütçe + Kesinhesap)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (Bütçe + Kesinhesap)

AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI (Bütçe)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü (Kesinhesap)
Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý (Kesinhesap)
Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü (Kesinhesap)

02/11/2012 Cuma Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü (Kesinhesap)
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü (Kesinhesap)
…………………………………………………….
MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Savunma Sanayi Müsteþarlýðý (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

GÜMRÜK VE TÝCARET BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Gümrük Müsteþarlýðý (Kesinhesap)
Rekabet Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)
…………………………………………………….

05/11/2012 Pazartesi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý (Bütçe + Kesinhesap)
Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Özel Bütçe),
(Bütçe + Kesinhesap)
Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý (Özel Bütçe),
(Bütçe + Kesinhesap)

06/11/2012 Salı DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI (Bütçe+Kesinhesap)
TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANLIÐI (Kesinhesap)

07/11/2012 Çarşamba Tarým Reformu Genel Müdürlüðü (Kesinhesap)
Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi),
(Bütçe + Kesinhesap)
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Tarih Gün Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (Özel Bütçe),

08/11/2012 Perşembe (Bütçe + Kesinhesap)
Yükseköðretim Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Üniversiteler (103 Bütçe + 102 Kesinhesap)

ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI (Kesinhesap)
Orman Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Meteoroloji Genel Müdürlüðü (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye Su Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe)

12/11/2012 Pazartesi …………………………………………………….
Basýn - Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (Bütçe + Kesinhesap)
Vakýflar Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Atatürk Araþtýrma Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Atatürk Kültür Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türk Dil Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türk Tarih Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)

ADALET BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Ceza ve Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþ Yurtlarý Kurumu
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye Adalet Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
ANAYASA MAHKEMESÝ (Bütçe + Kesinhesap)

13/11/2012 Salı YARGITAY (Bütçe + Kesinhesap)
DANIÞTAY (Bütçe + Kesinhesap)
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (Bütçe + Kesinhesap)
…………………………………………………….
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI (Bütçe)
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (Kesinhesap)
Türk Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

EKONOMÝ BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý (Kesinhesap)
Ýhracatý Geliþtirme Etüt Merkezi (Kesinhesap)
…………………………………………………….

14/11/2012 Çarşamba ENERJÝ VE TABÝÝ KAYNAKLAR BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)
Ulusal Bor Araþtýrma Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi Genel Müdürlüðü (Kesinhesap)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Petrol Ýþleri Genel Müdürlüðü (Kesinhesap)
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Tarih Gün Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIÐI (Bütçe)
Spor Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

15/11/2012 Perşembe …………………………………………………….
ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Emniyet Genel Müdürlüðü (Bütçe + Kesinhesap)
Jandarma Genel Komutanlýðý (Bütçe + Kesinhesap)
Sahil Güvenlik Komutanlýðý (Bütçe + Kesinhesap)

ULAÞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIÐI
(Bütçe + Kesinhesap)
Karayollarý Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)

19/11/2012 Pazartesi Denizcilik Müsteþarlýðý (Kesinhesap)
Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
…………………………………………………….
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe)

SAÐLIK BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü (Özel Bütçe),
(Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Özel Bütçe)
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (Bütçe)
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Bütçe)

20/11/2012 Salı …………………………………………………….
BÝLÝM SANAYÝ VE TEKNOLOJÝ BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI (Kesinhesap)
Milli Prodüktivite Merkezi (Özel Bütçe), (Kesinhesap)
Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi
Baþkanlýðý (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türk Standartlarý Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türk Patent Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye Bilimler Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Mesleki Yeterlilik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye ve Orta-Doðu Amme Ýdaresi Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Personel Baþkanlýðý (Bütçe + Kesinhesap)

21/11/2012 Çarşamba …………………………………………………….
ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
BAYINDIRLIK VE ÝSKAN BAKANLIÐI (Kesinhesap)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü (Bütçe + Kesinhesap)
Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý (Kesinhesap)
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Tarih Gün Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar

KALKINMA BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý (Kesinhesap)
Türkiye Ýstatistik Kurumu (Bütçe + Kesinhesap)
GAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Doðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (Özel Bütçe), (Bütçe)

22/11/2012 Perşembe Konya Ovasý Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (Özel Bütçe),
(Bütçe + Kesinhesap)
Doðu Karadeniz Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (Özel Bütçe),
(Bütçe)
…………………………………………………….
Hazine Müsteþarlýðý (Bütçe + Kesinhesap)
Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi),
(Bütçe + Kesinhesap)
Sermaye Piyasasý Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)

MALÝYE BAKANLIÐI (Bütçe + Kesinhesap)
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (Bütçe + Kesinhesap)
Kamu Ýhale Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)

26/11/2012 Pazartesi Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (DDK Bütçesi)
Gelir Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarýsý ile Merkezi Yönetim
Kesinhesap Kanunu Tasarýlarýnýn Maddeleri
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1. 2. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu 3/12/2012
Esas No: 1/649, 3/1003

Karar No: 24

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 27/6/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına sunulan 1/649 esas numaralı “2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu
Tasarısı” Başkanlıkça 28/6/2012 tarihinde; Sayıştay Başkanlığınca düzenlenen ve 11/9/2012 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 3/1003 esas numaralı "2011 Yılı Merkezi Yönetim
Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2011 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi", Başkanlıkça 1/10/2012 tarihinde Komisyonumuza
havale edilmiştir.

Bilindiği gibi, 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir
Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri
ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu” çerçevesinde yürürlüğe giren çeşitli kanun
hükmünde kararnamelerle mevcut idarelerden bazılarının birleştirilmesine, kaldırılmasına veya yeni
idarelerin kurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 2011 yılı içerisinde 03/06/2011 tarihli; 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, 634 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Avrupa Birliği
Bakanlığı”, 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”,
636 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı”, 637 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile “Ekonomi Bakanlığı”, 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Gençlik
ve Spor Bakanlığı”, 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı”, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”, 641 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile “Kalkınma Bakanlığı”, 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
“Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı” kurulmuştur.

Bu çerçevede; 03/06/2011 tarihli ve 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan; “15) Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı”, “18) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı”, “20) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”, “23) Çevre ve Orman
Bakanlığı”, “30) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı”, “32) Dış Ticaret Müsteşarlığı”, “33) Gümrük
Müsteşarlığı”, “36) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği”, “39) Özürlüler İdaresi Başkanlığı”, “46) Tarım
Reformu Genel Müdürlüğü”, “49) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü”, “50) Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü”, “51) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü”, “52) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü” sıraları yürürlükten kaldırılmış; aynı cetvele
“24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, “25) Avrupa Birliği Bakanlığı”, “26) Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı”, “27) Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı” “28) Ekonomi Bakanlığı”,
“29) Gençlik ve Spor Bakanlığı”, “30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı”, “31) Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı”, “32) Kalkınma Bakanlığı” sıraları eklenmiştir.
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Öte yandan, 29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı Kanun Hükmümde Kararname ile “Çevre, Orman ve
Şehircilik Bakanlığının” teşkilat ve görevlerini düzenleyen 03/06/2011 tarihli ve 636 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılarak söz konusu bakanlığın adı “Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, 29/06/2011 tarihli ve 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” kurulmuş, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile “Ulaştırma Bakanlığı” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” olarak
değiştirilmiş ve aynı cetvelde yer alan “Denizcilik Müsteşarlığı” sırası yürürlükten kaldırılmış,
10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü” ibaresi “Meteoroloji Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. Bununla birlikte, 17/2/2011
tarihli ve 6114 sayılı Kanunla “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” kurularak 5018 sayılı
Kanuna ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan “Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresi “Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

Diğer taraftan, 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü” ve “Petrol İşleri Genel Müdürlüğü” sıraları yürürlükten kaldırılmış, 11/10/2011 tarihli
ve 663 sayılı Kanun Hükmümde Kararname ile “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” ve “Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu” kurulmuştur. 08/08/2011 tarihli ve 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
03/06/2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak “Doğu Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi” ve “Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı”na
ilaveten “Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı” kurulmuştur.

10/10/2011 tarihli ve 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Türkiye Su Enstitüsü” ve
11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu”
kurulmuş ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı Cetveline işlenmiştir.

03/06/2011 tarihli ve 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim
ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi
“Spor Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş, (II) sayılı Cetvelde yer alan “İhracatı Geliştirme Etüd
Merkezi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı”
ile “Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı” söz konusu cetvele ilave edilmiş,
08/08/2011 tarihli ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu’na ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan “Özel Çevre Koruma Kurumu” cetvelden
çıkarılmıştır. 08/08/2011 tarihli ve 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetim ve Kontrol Kanunu’na ekli (II) sayılı Cetvele “Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı” eklenmiş ve “Milli Prodüktivite Merkezi” cetvelden çıkarılmıştır. 11/10/2011 tarihli ve 662
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü” sırası II sayılı
Cetvelden çıkarılmış ve aynı tarihli 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü” ibaresi “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü” olarak
değiştirilmiştir. 24/11/2011 tarihli ve 657 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Türk İşbirliği ve
Kalkınma İdaresi Başkanlığı” ibaresi “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı” olarak
değiştirilmiştir. 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” kurulmuş ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanununa ekli (III) sayılı Cetvele işlenmiştir.

Bu çerçevede, 2011 yılı içerisinde 6223 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan kanun
hükmünde kararnamelerle yapılan düzenlemeler kapsamında idarelerin kesin hesap hazırlayıp
hazırlamamalarına ilişkin usul aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Bağlı olduğu bakanlık değişen idarelerin 2011 yılı kesin hesapları geçmiş yıllarda olduğu gibi
ilgili idareler tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulmuştur.
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2. Yeni kurulan bakanlıklara devredilen idarelerin ödenek aktarma işlemleri yapılıncaya kadarki
süreçte gerçekleşen mali işlemlere ilişkin kesin hesapları kendileri tarafından hazırlanmış, ödenek
aktarma işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleşen mali işlemlere ilişkin kesin hesapları ise devredilen
idare tarafından ayrıca hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulmuştur.

3. 2011 yılında kapatılmakla birlikte faaliyetleri yeni kurulan bakanlıklara devredilen idareler 2011
yılı kesin hesaplarını hazırlamışlardır.

4. Yeni kurulan bakanlıklardan ödenek aktarma ve devir işlemleri yapılmamış olanlar 2011 yılı
kesin hesaplarını hazırlamamış ve TBMM Başkanlığına sunmamışlardır.

5. Alt birimleri farklı bakanlıklara dağıtılan ve dağıtılan birimlerin birleştirilmesiyle kurulan yeni
idarelerin ödenek aktarma ve taşınır devir işlemleri yapılıncaya kadar gerçekleştirdikleri mali işlemlere
ilişkin kesin hesapları mevcut idareler tarafından, ödenek aktarma işlemleri yapıldığı tarihten itibaren
gerçekleştirdikleri işlemlerine ilişkin kesin hesapları ise devredilen idareler tarafından hazırlanarak
TBMM Başkanlığına sunulmuştur.

6. 2011 yılında kapatılarak faaliyetlerini mevcut bakanlıklar ya da kurumlar bünyesinde sürdürecek
olan idareler ise 2011 yılı kesin hesaplarını hazırlayarak TBMM Başkanlığına sunmuşlardır.

7. İsmi değiştirilerek faaliyetlerini yeni isim altında sürdüren idareler 2011 yılı kesin hesaplarını yeni
isimleri ile hazırlayarak TBMM Başkanlığına sunmuşlardır.

Ancak, 2011 yılı içerisinde kuruluş işlemleri tamamlanamayan 5018 sayılı Kanunun (I) sayılı
Cetvelinde yer alan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, (II) sayılı
Cetvelinde yer alan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile (III) sayılı Cetvelinde yer alan
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 2011 yılı kesin hesaplarının Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulması söz konusu olmamıştır.

Sonuç olarak, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 59 adet genel bütçeli
idare, 141 adet özel bütçeli idare ve 8 adet düzenleyici ve denetleyici kurum olmak üzere toplam
208 kamu idaresinin kesin hesaplarını içermektedir.

Sayıştay tarafından Anayasa’nın 164 üncü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
43 üncü ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 41 inci maddesi gereğince 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Tasarısına ilişkin olarak hazırlanan 2011 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin içeriğinde
Sayıştayca değişikliğe gidilmiştir. Mevzuatta Sayıştay tarafından hazırlanması ve TBMM Başkanlığına
sunulması zorunlu raporlar arasında yer almamasına rağmen Sayıştay tarafından daha önceki yıllarda Genel
Uygunluk Bildiriminin eki olarak TBMM Başkanlığına sunulan “Uygulama Sonuçları Raporu” ve “Hazine
İşlemleri Raporu” bu yıl sunulmamıştır. Ancak, bu iki raporda yer alan bilgilerin bazıları 2011 Yılı Genel
Uygunluk Bildiriminin içeriğine dahil edilmiştir. Bununla birlikte, Sayıştayın daha önceki yıllarda
TBMM’ye sunduğu Genel Uygunluk Bildiriminde; ilgili kurumların kesin hesap tasarılarında yer alanlarla
aynı mahiyette olan “Gider ve Gelir Cetvelleri”nin tamamı yer alırken, bu yıldan itibaren yalnızca sorunlu
kurumların “Gider ve Gelir Cetvelleri”nin yer alması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda, 2011 yılı için
Sayıştay tarafından kamu idarelerinin “Gider ve Gelir Cetvelleri”ne ilişkin herhangi bir sorun tespit
edilmediğinden, 2011 yılı Genel Uygunluk Bildiriminde “Gider ve Gelir Cetvelleri”ne yer verilmemiştir.

Öte yandan, Sayıştay tarafından 2010 yılı Hazine İşlemleri Raporunda Hazine Müsteşarlığına ait
uygunluk verilmeyen 132 ve 232 numaralı “Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar” hesapları ile
137 numaralı “Takipteki Kurum Alacakları” hesabına 2011 yılında uygunluk verildiğinden, 2011 Yılı
Genel Uygunluk Bildiriminin “Özet” başlıklı bölümünün 3 üncü sayfasında “2011 yılında da uygunluk
verilmediği hususu belirtilmiş” ibaresinin sehven yazıldığı tespit edilmiş, bu ibarenin “2011 yılında
uygunluk verildiği hususu belirtilmiş” şeklinde yazılması gerektiği anlaşılmıştır.



– 24 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 362)

İÇİNDEKİLER

I- 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI VE

GEREKÇESİ ÜZERİNDE YAPILAN ANALİZLER

A. Bütçe Giderleri

B. Bütçe Gelirleri

C. Bütçe Dengesi

Ç. Devredilen Ödenek

D. İptal Edilen Ödenek

E. Tamamlayıcı Ödenek

F. Devlet Borçları

II- 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI

ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER

A. Maliye Bakanının Sunuş Konuşması

B. Tasarının Geneli Üzerinde Yapılan Görüşmeler

C. Tasarının Maddeleri Üzerinde Yapılan Değişiklikler

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

27



– 25 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 362)

I- 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI VE GEREKÇESİ
ÜZERİNDE YAPILAN ANALİZLER

A. Bütçe Giderleri
5018 sayılı Kanuna ekli;

- (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 2011 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ile 306.648.678.330,00 TL ödenek verilmiş, bu ödenek yıl içerisinde bütçe kanunu ve çeşitli
kanunların verdiği yetkilere dayanılarak yapılan değişiklikler sonucu toplam 319.239.174.693,73 TL’ye
ulaşmış ve yıl sonunda toplam 307.039.341.688,16 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

- (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
26.598.692.500,00 TL ödenek verilmiş, bu ödenek yıl içerisinde bütçe kanunu ve çeşitli kanunların
verdiği yetkilere dayanılarak yapılan değişiklikler sonucu toplam 42.118.207.301,55 TL’ye ulaşmış ve
yıl sonunda ise toplam 39.565.670.210,76 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

- (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2011 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ile 1.902.505.000,00 TL ödenek verilmiş ve bu ödenek yıl içerisinde bütçe kanunu ve çeşitli
kanunların verdiği yetkilere dayanılarak yapılan değişiklikler sonucu toplam 2.141.073.686,00 TL’ye
ulaşmış ve yıl sonunda ise toplam 1.999.731.768,15 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri
5018 sayılı Kanuna ekli;

- (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gelirleri 2011 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununda toplam (ret ve iadeler dahil) 292.168.879.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.
Ancak, yıl içinde toplam 319.512.928.217,33 TL tahsilât yapılmış ve bu tutardan 31.409.820.415,02 TL
ret ve iadeler düşüldükten sonra net bütçe geliri 288.103.107.802,31 TL olarak gerçekleşmiştir.

- (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununda 5.484.035.000 TL öz gelir, 21.476.228.500 TL hazine yardımı olmak üzere toplam
26.960.263.500 TL olarak tahmin edilmiştir. Ancak, yıl içinde toplam 37.581.215.724,61 TL tahsilât
yapılmış ve bu tutardan 79.295.749,75 TL ret ve iadeler düşüldükten sonra net bütçe geliri
37.501.919.974,86 TL olarak gerçekleşmiştir.

- (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2011 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununda toplam 1.892.505.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Ancak, yıl içinde
toplam 2.143.068.500,36 TL tahsilât yapılmış ve bu tutardan 47.593.375,93 TL ret ve iadeler
düşüldükten sonra net bütçe geliri 2.095.475.124,43 TL olarak gerçekleşmiştir.

C. Bütçe Dengesi
Bütçe giderleri ile bütçe gelirleri arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;

- (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2011 yılında
18.936.233.885,85 TL bütçe gider fazlası,

- (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2011 yılında 2.063.750.235,90 TL bütçe gider
fazlası,

- (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2011 yılında 95.743.356,28 TL
bütçe gelir fazlası,

gerçekleşmiş, 2011 yılı merkezi yönetim konsolide bütçesinde 17.783.190.365,22 TL açık
oluşmuştur.
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Ç. Devredilen Ödenek
5018 sayılı Kanuna ekli;
- (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 211.127.562,35 TL’lik,
- (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için 34.746.158,69 TL’lik,
yıl içinde kullanılamayan ve özel kanunlarla bir sonraki yıla devrine izin verilen ödeneğin iptal

edilmeyerek ertesi yıla devredilmesi öngörülmüştür.
D. İptal Edilen Ödenek
Yılı içinde kullanılanlar ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan, 5018 sayılı Kanuna ekli;
- (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 18.534.412.722,70 TL’lik,
- (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2.527.479.398,16 TL’lik,
- (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 141.341.917,85 TL’lik,
ödeneği iptal edilmiştir.
E. Tamamlayıcı Ödenek
Kesin Hesap Kanunu Tasarısında, yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak üzere, 5018 sayılı

Kanuna ekli;
- (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 6.545.707.279,48 TL,
- (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için 9.688.466,06 TL,
tamamlayıcı ödenek verilmesi öngörülmüştür.
F. Devlet Borçları
2011 yılı sonu itibarıyla; toplam 368.813.348.798,73 TL orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu,

151.477.575.393,27 TL Devlet dış borcu ve 22.099.496.031,82 TL Hazine garantili borç bulunmaktadır.
II- 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI ÜZERİNDEKİ

GÖRÜŞMELER
Komisyonumuz; 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim

Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelerine 30/10/2012 tarihinde yapmış olduğu 1 inci
birleşimde Maliye Bakanının Komisyona sunuş konuşması ile başlamıştır.

A. Maliye Bakanının Sunuş Konuşması
Maliye Bakanı sunuş konuşmasında;
- Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüşülecek olan 2011 yılı bütçesinde, bütçe giderlerinin 314,6

milyar TL; bütçe gelirlerinin 296,8 milyar TL; bütçe açığının 17,8 milyar TL ve faiz dışı fazlanın 24,4
milyar TL düzeyinde gerçekleştiği,

- 2011 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hâsılaya oran olarak bütçe giderlerinin yüzde 24,2; bütçe
gelirlerinin yüzde 22,9; bütçe açığının yüzde 1,4 ve faiz dışı fazlanın yüzde 1,9 olarak gerçekleştiği,

ifade edilmiştir.
B. Tasarının Geneli Üzerinde Yapılan Görüşmeler
Komisyonumuzda 30/10/2012–26/11/2012 tarihleri arasında yapılan birleşimlerde Maliye

Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin de katılımlarıyla 2011 Yılı Kesin
Hesap Kanunu Tasarısına ekli gider ve gelir cetvelleri kurumlar itibarıyla, aynı yıla ilişkin Genel
Uygunluk Bildiriminde belirtilen hususlar çerçevesinde incelenip görüşülmüştür.

26/11/2012 tarihinde de Tasarının maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
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C. Tasarının Maddeleri Üzerinde Yapılan Değişiklikler
Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, yürürlüğe ilişkin 6 ncı ve yürütmeye ilişkin 7 nci

maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü
Lütfi Elvan Süreyya Sadi Bilgiç Ahmet Öksüzkaya
Karaman Isparta Kayseri

(Bu raporun özel sözcüsü)
Kâtip Üye Üye

Vedat Demiröz Mehmet Şükrü Erdinç Necdet Ünüvar
Bitlis Adana Adana

(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye

Ekrem Çelebi İzzet Çetin Bülent Kuşoğlu
Ağrı Ankara Ankara

(Bu raporun özel sözcüsü) (Karşı oy yazımız ektedir) (Muhalefet şerhi)
Üye Üye Üye

Sadık Badak Mehmet Günal Haluk Ahmet Gümüş
Antalya Antalya Balıkesir

(Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir) (Karşı oy yazımız ektedir)
Üye Üye Üye

Hüseyin Şahin Cahit Bağcı Mehmet Yüksel
Bursa Çorum Denizli

(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye

Cengiz Yavilioğlu Salih Koca Kazım Kurt
Erzurum Eskişehir Eskişehir

(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Ayrışık oyum eklidir)
Üye Üye Üye

A. Nejat Koçer Feramuz Üstün Adil Kurt
Gaziantep Gümüşhane Hakkari

(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi)
Üye Üye Üye

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aydın Ağan Ayaydın Ahmet Baha Öğütken
İstanbul İstanbul İstanbul

(Ayrışık oyum ektedir) (Muhalefet şerhi ekte) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

Müslim Sarı Musa Çam Rahmi Aşkın Türeli
İstanbul İzmir İzmir

(Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhim ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)
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Üye Üye Üye

Ahmet Arslan Muzaffer Baştopçu Mustafa Baloğlu
Kars Kocaeli Konya

(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

Mustafa Kalaycı Mustafa Şahin Erkan Akçay
Konya Malatya Manisa

(Muhalefet şerhi eklidir) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye Üye

Uğur Aydemir Recai Berber Sümer Oral
Manisa Manisa Manisa

(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhim eklidir)

Üye Üye Üye

Ali Boğa Abdulkerim Gök Hasip Kaplan
Muğla Şanlıurfa Şırnak

(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhim eklidir)

Üye

Ertuğrul Soysal
Yozgat

(Bu raporun özel sözcüsü)
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2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı
KARŞI OY YAZISI

Anayasa, siyasal iktidarın yapısını, işleyişini, siyasal kurumların statülerini, görev ve yetkilerini
belirleyen, vatandaşların hak ve özgürlüklerini tespit eden ve bunların hukuki güvencelerini içeren bir
“Toplum Sözleşmesi”dir. Kişilerin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınabilmesi için yasama ve
yürütme organlarının yetkilerinin sınırlanması ihtiyacı sadece temel hak ve özgürlükler alanında değil,
kamu harcamalarına ilişkin düzenlemeler alanında da gerekli olup, bu bağlamda çeşitli kurallar
anayasalarda yer alır. Demokrasilerde kamu harcamalarının büyüklüğü ve kapsamı ile bu harcamaların
yapılabilmesi için vatandaşlara getirilecek yükümlülüklere halk karar verir ki buna “Bütçe Hakkı”
denilmektedir. Halk sahip olduğu ve sahip olmak üzere yüzyıllarca mücadele ettiği “Bütçe Hakkı”nı
seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır.

Kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanım meşruiyeti, parlamentoların varlık sebebiyle özdeş
tutulan ulusal egemenliğin bütçe hakkına dayanır. Çağdaş demokrasilerde Hükümetler politika
önceliklerini amaç ve hedefler seti, kaynak-harcama yapısı, uygulama adımları ve benzeri açılardan
ortaya koyarak Parlamentoya sunarlar ve Parlamentodan izin/onay isterler. İlgili dönemin sonunda
Milletin Meclisince döneme ilişkin gerçekleşmeler ve yürütülen faaliyetler, bütçenin amaç ve hedeflerine
ulaşma derecesi açısından değerlendirilir. Böylece, Hükümetin performansı; bütçenin amaç ve hedefleri
ile gerçekleşmeler arasındaki açıklık ve meydana gelen sapmalar üzerinden müzakere edilir ve hesap
verme sorumluluğu çerçevesinde Hükümetten hesap sorulur.

Öte yandan, AKP hükümeti geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Büyük Millet Meclisinin
(ve dolayısıyla milletin) bütçe hakkını zayıflatan ve içeriksizleştiren uygulamalarına devam etmiştir.

► Bütçe hakkının kullanımını zayıflatan önemli bir sorun 9 yıldır performans esaslı bütçeleme
sisteminin gereklerinin yerine getirilmemesidir. Bilindiği gibi, bu sistemde sonuç veya çıktılar ile
girdileri birlikte değerlendirmenin yanı sıra ödenekleri etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik ölçütleri
açısından analiz edebilmek amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, kamu idarelerince sunulan performans
programları ve faaliyet raporlarının içerdiği eksikliklerin yanında Sayıştay’ın dış denetim (özellikle
performans denetimi sonuçlarını içeren) raporları da olmadığı için sistem bir türlü işlerlik
kazanamamaktadır.

Bu durumun başlıca nedeni, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı
Sayıştay Kanununun hükümleri doğrultusunda TBMM’ye sunulması gereken aşağıdaki raporların
Sayıştay tarafından sunulmamış olmasıdır.

1. Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu: 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 38 inci
maddesine göre, bakanlıklar ve kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda
denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporları sonuçları yer almaktadır. Bu rapor
sunulmadığı için yönetim ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamu idarelerinin faaliyet raporları
gerekli ve yeterli düzeyde parlamento tarafından değerlendirilememektedir.

Keza, aynı madde hükmüne göre, kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere kamu idarelerinin
sermayesinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yarısından fazlasına sahip bulundukları kuruluş ve
ortaklıklarının denetimi sonuçlarını içeren raporlar da Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmamıştır.

2. Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu: Sayıştay Kanununun 39 uncu maddesine göre, kamu
idareleri tarafından gönderilen idare faaliyet raporları, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan mahallî
idareler genel faaliyet raporu ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan genel faaliyet raporu denetim grup
başkanlıklarınca denetim sonuçları da dikkate alınarak değerlendirilir. Bunun sonucunda hazırlanacak
faaliyet genel değerlendirme raporu da Sayıştay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması
gerekirken sunulmamıştır.
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3. Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu: Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesine göre,
Maliye Bakanlığınca yayımlanan bir yıla ait malî istatistikler hazırlanma, yayımlanma, doğruluk,
güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından denetim grup başkanlıklarınca
değerlendirilir. Bunun sonucunda düzenlenecek değerlendirme raporu, Sayıştay tarafından Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulmak zorundadır. Bu rapor da sunulmamıştır.

►Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 14 üncü maddesi
“Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin
artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği
malî yükü, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve
tasarılara eklerler. Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal
hesaplara yer verilir. Ayrıca, bu kanun tasarılarına Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığının görüşleri eklenir.”. hükmünü taşımaktadır. Bununla
birlikte, söz konusu hükme rağmen bugüne kadar TBMM’ye sunulan bu nitelikteki kanun tasarılarının
eklerinde veya gerekçelerinde bu bilgiler yer almamıştır.

►Hatırlanacağı üzere, AKP döneminde geçmiş yıllarda kabul edilen bütçe kanunları CHP
tarafından Anayasaya aykırılık gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine götürülmüş ve Yüksek Mahkeme
tarafından birçok iptal kararı verilmişti. Bu doğrultuda Hükümet bütçe kanunlarının Anayasaya aykırılık
oluşturabilecek yönlerini zaman içinde azaltmıştır. Ancak bu defa Tasarının E Cetvelinde, cetvelin
amacının dışında düzenlemelere gidildiği ve hacminin olağan dışı arttığı görülmektedir.

►Bütçe hakkının ve yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesinin ihlali anlamına gelen bir
düzenleme alanı ise Maliye Bakanını aşırı yetkilendiren hükümlerdir (özellikle 6’ncı madde). Bu
yetkilerle TBMM’nin kabul ettiği ödenek kompozisyonu yıl içinde önemli ölçüde değiştirilmektedir.
Her yıl olduğu gibi, Anayasa ve 5018 sayılı Kanunun 21’inci maddesi kapsamında kanun koşulu aranan
ve bu bağlamda Bakanlar Kuruluna bile tanınmayan yetkiler Tasarıda Maliye Bakanına verilmektedir.
Bu aktarma yetkisi ile yedek ödenek mekanizması kullanılarak Meclis tarafından izin verilen öncelikler
yıl içinde değiştirilmektedir.

►AKP döneminde bütçe harcaması-hizmet düzeyinde bir artış olup olmadığını anlayabilmek
bütçeleri aynı baz üzerinde yıllar itibarıyla karşılaştırmanın mümkün olmaması nedeniyle oldukça
zorlaşmıştır. Bu duruma yol açan birçok neden bulunmaktadır. Bu nedenlerden birincisi, merkezi
yönetim içindeki kamu idareleri kapsamının değişmesidir. Bütçe kapsamında olmayan bir kamu idaresi
bütçe kapsamına alındığında, aslında kamu harcaması itibarıyla bir artış olmamasına rağmen bütçe
harcaması-hizmet düzeyi artmış gibi görülebilmektedir. Diğer bir neden, Hazine transferlerini, Hazine
Müsteşarlığı yerine icrai-hizmet bakanlığının yapması durumunda, ilgili bakanlığın hizmet yeteneği
güçlenmiş gibi görülebilmektedir. Bunun yanı sıra, özel gelir-özel ödenek uygulaması kaldırılan harcama
ve gelirler de bütçe başlangıç ödeneklerinde görülür olmuştur. Ayrıca, hâsılat paylaşımı doğrultusunda1

bütçe dışında doğrudan ilgili kamu idarelerine aktarılan gelirler, bütçe içine alınınca hem gelir hem de
gider düzeyleri artabilmektedir. Çeşitli kamu alacağı yapılandırmalarıyla ilgili yıllar tahsilâtını olağan
dışı artıran uygulamaları ayrıştırılarak gösterilmemektedir. Yeşil kart harcamaları ve primsiz rejim
harcamalarının da ekonomik sınıflandırmaları değişmektedir. Bu değişiklikleri çoğaltmak mümkündür.
Nihayet 2011 yılı içinde çıkarılan KHK’larla adeta devlet yeniden yapılandırılmış ve bütçe

1 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda
5583 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Şubat 2007’den itibaren işleyiş değişmiştir.
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sınıflandırması doğrultusunda ödeneklerin dağılımı büyük ölçüde değişmiştir. AKP, mali saydamlık
adına Parlamentonun sağlıklı değerlendirme yapabilmesini olanaklı kılacak teknik değişikliklerin
kaynak-harcama dağılımları üzerindeki etkisini gösteren bilgileri TBMM’ye sunmamaktadır.

►Hükümet, bütçe hakkının kullanımında TBMM adına denetim yapan tarihi öneme sahip
Sayıştay’ın üye seçimlerini her defasında politize etmiştir. Keza, Sayıştay Kanununda denetimi
(özellikle performans denetimini) içeriksizleştirecek şekilde değişiklikler yapmıştır.

►5018 sayılı Kanunun gerekleri doğrultusunda TBMM bünyesinde oluşturulması beklenen
ihtisaslaşma sağlanamamıştır. Kesinhesap Komisyonunun (Kamu Hesapları Komisyonu)
kurulmaması kesinhesapların denetiminin yüzeyselleşmesine ve bütçenin gölgesinde kalmasına yol
açmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde kamu idarelerinin kesinhesapları
ve faaliyet raporlarını görüşülmesine yönelik bir çalışma yönteminin belirlenmesine acilen ihtiyaç
duyulmaktadır. Ayrıca, Parlamentonun bütçe denetimi çalışmalarında mutlaka üniversite, sivil toplum
örgütlerinin temsilcilerinin katılımı, görüş ve eleştirilerinden yararlanılması gerekmektedir.

►Kamu İdaresi Hesabının bir parçası olan Kesin Hesap Kanunu Tasarısı yeterli iç kontrol
ve dış denetim güvencesine sahip değildir.

5018 sayılı kanuna göre kamu mali yönetim ve kontrol yapısı işleyişi genel olarak düzenlenmiş
olup, Kamu idarelerinin 5018 sayılı Kanunun öngördüğü mali yönetim ve iç kontrol yapısını kuracağı,
bu çerçevede de bu yapının unsurları olan mali hizmetler birimi, harcama yetkilileri ve iç denetçiler
aracılığıyla üst yöneticinin sorumluluğunda gerçekleştirileceği bir mali yönetim ve kontrol yapısı
tasarlanmıştır. Bu mali yönetim ve kontrol yapısı ile; kanunun 1.inci maddesinde öngörüldüğü üzere,
kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının
etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının, hesap verilebilirliğin ve mali
saydamlığın sağlanmasını ve tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasını
amaçlamaktadır.

Kanunun idarelerin mali iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili mali yönetim ve kontrol yapısının
kurulması işletilmesi ve raporlanması Kamu İdarelerine ait görevlerden olup, bu mali yapının kanundaki
amaçları gerçekleştirecek şekilde kurulup işletildiğine ilişkin güvence ise dış denetim ile görevli olan
Sayıştay tarafından gerçekleştirilecektir.

Yasal düzenlemeler böyle olmakla birlikte mevcut durum sözkonusu gerekleri içermemektedir.
►Kamu idareleri saydam ve hesap verebilir değildir.
Kamu İdareleri Mali Raporlarını düzenlememektedir.
5018 sayılı Kanuna dayanılarak BKK ile çıkarılmış Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin

111-137’nci maddeleri ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 513-514’üncü maddelerine göre
mali raporlar aşağıdaki 19 adet tablo ve cetvelden oluşmaktadır. Bunlar,

a) Mizan Cetveli,
b) Bilanço
c) Faaliyet Sonuçları Tablosu
d) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
e) Nakit Akım Tablosu
f) Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu
g) İç Borç Değişim Tablosu
h) Dış Borç Değişim Tablosu
i) Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu
j) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
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k) Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
l) Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
m) Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
n) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
o) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
p) Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
q) Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
r) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
s) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde, “idare bazında” bu raporlardan birçoğu

düzenlenmemektedir. Örneğin Genel Bütçe Kapsamındaki tüm idarelerde bulunması gereken Mali Varlık
ve Yükümlülükler Değişim Tablosu, hiçbir idarenin raporlarında yoktur. Yine Mizan Cetveli, Bilanço,
Faaliyet Sonuçları Tablosu, Şarta Bağlı Mali Varlık ve Yükümlülükler Tablosu hiçbir yerde yer
almamaktadır. Raporlar her şeyden önce her bir idare itibarıyla; idarenin bir yıl zarfında gerçekleştirdiği
tüm kaynak kullanımlarını, kaynaklardaki değişimi, elinde bulundurduğu maddi mali, nakit ve nakit
dışı tüm kaynaklarını, tüm borç, emanet, taahhüt vb yükümlülüklerini, tüm gelirlerini ve tüm giderlerini
göstermesi gerekmektedir. Ancak bu tablolar belirlenmiş bir muhasebe kayıt sistemi içerisinde
düzenlenmemektedir.

Mali Raporlama her şeyden önce ilgili kamu idarelerinin yöneticileri için gereklidir. Şayet bu
yapılmıyor ise, kamu idarelerinin karar - kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışması da
sağlanamaz. Mali tablosu dahi bulunmayan, bir başka deyişle ellerindeki kaynakları ve yükümlülükleri
tam olarak bilmeyen bir idarelerin; kaynaklarını etkili ve ekonomik kullanımından mali saydamlığından
ve hesap verilebilirliğinden bahsetmek mümkün değildir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 136’ncı maddesine göre Kamu idarelerine ait olarak bu
Yönetmelik hükümleri uyarınca üretilen mali tablolar ile mizanlar ayrıca, altı aylık ve yıllık dönemler
itibarıyla ilgili olduğu dönemi izleyen üç ay içerisinde Resmî Gazete'de yayımlanır. Ancak şu ana kadar
hiçbir kamu idaresine ait hiçbir mali tabloya resmi gazetede rastlanılmamaktadır. Yani yukarıda sıralanan
19 tablonun altı aylık ve yıllık dönemler itibarıyla resmi gazetede yayımlanması gerekmektedir.
Düzenlenmeyen tabloların yayımlanmasından da bahsedilemez. Bu yönüyle kamu idareleri saydam
değildir.

Kamu İdarelerini Komisyonumuzun ve parlamentomuzun denetleyebilmesi için, bu raporların 5018
sayılı Kanuna ekli her bir kamu idaresi bazında düzenlenerek kesin hesapları Plan ve Bütçe
Komisyonumuzda ibra edilmesi sağlanmalıdır.

►Kamu idarelerince hazırlanan faaliyet raporları ve kesin hesapları güvenilir değildir.
Kamu İdarelerine emanet edilen kamu kaynaklarını ve bu kaynakların kullanımı denetleyebilmemiz

için Sayıştay’ın denetim raporların TBMM ne göndermesi zorunludur. Kamu idarelerinin açıkladıkları
raporlara ve yayınladıkları verilere güven duyulabilmesi için de TBMM adına denetim görevi yapan
Sayıştay ise bu raporları hazırlaması ve göndermesi gerekmektedir. Çünkü hükümete bağlı idarelerce
yayımlanan veriler, siyasi ve yanıltıcı olabilir, makyajlı olabilir, hatalı olabilir. Ancak hepimizin malumu
Sayıştayca düzenlenmesi gereken denetim raporlarını göndermemiştir. Sayıştay’ca verilen 2011 yılı
Kesin Hesap Kanun tasarısı için düzenlenen Genel Uygunluk Bildirimi ise, kamu idarelerinin
faaliyetleriyle ilgili açıklamaları barındırmayan, sınırlı bir fonksiyonu olan bir rapordur. Geçmiş yıllarda
Hazine İşlemleri Raporları uygunluk bildirimleri ile birlikte gönderiliyor iken bu yıl bu rapor dahi
gönderilmemiştir. Sayıştaydan bu denetim raporlarını tüm idareler için gerçekleştirerek çoğaltması
beklenirken, geçmiş yıllardan daha geriye doğru bir gidiş söz konusudur.
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Bu mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ile ilgili rüştünü kanıtlayamamış kamu mali yönetim
sistemimizde, 2013 yılı bütçesi yapılarak kamu idarelerine vatandaşlardan topladığımız vergileri yeniden
tahsis ediyoruz. Bir başka deyişle topladığımız vergileri karanlık bir kamu mali sistemine emanet
ediyoruz. Hükümetin mali saydamlığını ve hesap verilebilirliğini sağlayamadığı kamu mali sistemine
vatandaşın vergilerinin emanet edilmesini doğru bulmuyoruz.

Sonuç olarak;
İdarelerin bütün mali iş ve işlemlerini gösteren Mali Rapor’ların hazırlanmaması ve TBMM’ye

sunulmaması,
Kesin Hesap Kanun tasarısı, idarelerin bütün mali işlemlerini kapsamaması,
Mali raporlara dayalı olarak gerçekleştirilmiş bir Sayıştay Denetimi raporu bulunmaması,
Nedenleriyle Kamu İdarelerinin mali iş ve işlemleri ile yıllık faaliyetleri hakkında sağlam bir kanaat

oluşturulamamaktadır.
Bahsedilen gerekçelerle karşı oy kullanacağımızı bildiririz.
►Bütçe Giderlerinin İller ve İdareler İtibarıyla Dağılımı Cetveli Noksanlığı
5018 sayılı Kanun 42. inci maddesi üçüncü fıkra (d) bendine göre “ Bütçe Gelir ve Giderlerinin iller

ve idareler itibarıyla dağılımı” nı gösteren cetvellerin Kesin Hesap Kanun Tasarısına eklenmesi
gerekmektedir. Bu madde gereklerine göre hazırlanan cetvellere bakıldığında bütçe giderleri ya sadece
illere göre dağıtımı gösterilmiş, ya da sadece idarelere ne göre dağıtımları gösterilmiştir. Oysa her bir
idarenin giderlerinin iller arasında dağılımlarının da bu tablolarda gösterilmesi gerekir. Örneğin A ilinden
olan bakan, kendi iline kendi bakanlığının bütçesinin önemli bir bölümünü aktarmamalıdır. Bir Bakanlığa
ait harcamaların iller arasında paylaştırılmasının objektif kriterlere göre yapılıp yapılmadıklarının,
TBMM’nin denetimine tabi tutulabilmesi için gereklidir. Bu hususu, Kesin Hesap Cetvelleri
göstermemektedir. Bu bilgilerin daha açık saydam ve hesap verilebilir olması bakımından eksik
buluyoruz. Bakanların, Bakanlıklarına ait Gider kesin hesapları bu yönüyle saydamlık ve TBMM’ye
karşı hesap verilebilirlikleri tam anlamda sağlanamadığından ret oyu vereceğimizi bildiririz.

►Vergi Muafiyeti, İstisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu
gelirleri cetveli Kesin Hesap Kanun Tasarısına eklenmemektedir.

5018 sayılı Kanunun 18.inci maddesi ikinci fıkrası (c) bendine göre “ Vergi Muafiyeti, İstisnası ve
indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli” Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu tasarısına TBMM’de görüşülmesi esnasında ekleneceği hüküm altına alınmış ise de bu madde
gereklerinin sonuçlarına ilişkin bir raporlama veya tablo, Kesin Hesap Kanunu tasarısına eklenmesi
öngörülmemiştir. Esasen dolaylı bir bütçe gideri olarak tarif edilebilecek olan “istisna, indirim ve
muafiyet ve benzeri uygulamalardan dolayı vazgeçilen” kamu gelirleri, tamamen hükümetin yetki ve
tasarrufundadır. Bu yetki ve tasarrufların etkilerinin kesinleşen sonuçlarının da Kesin Hesap Kanunu
tasarısı ile sunulmalıdır. Bu husus 5018 sayılı Kanunun 42’nci maddesinin üçüncü fıkrası (h) bendi
kapsamında “Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler” kapsamında TBMM’ye
sunulmalıdır. Vazgeçilen kamu gelirlerinin miktarı ve Kesin Hesap raporlarıyla sunulmaması
nedenleriyle, parlamentonun bütçe hakkı hükümet tarafından kullanılmakta, saydamlık ve hesap
verilebilirlik ilkeleri ihlal edilmektedir. Bu uygulamaların objektif esaslara dayalı olarak yürütülüp
yürütülmedikleri hususları TBMM’nin bütçe hakkı çerçevesinde görüşülmemektedir. Hesap verilebilirlik
noktasında endişesi olmayan hükümetlerin bu bilgileri illa da yasada zikretme şartına bağlamaması,
samimiyet bakımından önemli bir ölçüt olacaktır. Bu cihetle de karşı oy kullanacağımızı beyan ederiz.
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►Kesin Hesap Kanun Tasarısında 2011 yılında gerçekleşen “net borçlanma” bilgisine yer
verilmemiştir.

5018 sayılı Kanunun “Kesin hesap kanunu” başlıklı 42’nci maddesi gereğince, kesin hesap kanunu
tasarısının, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezî yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak
hazırlanması gerekmektedir.

2011 yılı Bütçe Kanununda Denge başlıklı 3. Maddesinde yer alan “Bu Kanunun 1 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ödenekler toplamı ile 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde yer alan tahmini gelirler toplamı arasındaki fark, net borçlanma ile karşılanır.”hükmü
gereğince 2011 yılı Kesin Hesap Kanun tasarısının “denge” maddesinde 2011 yılında yapılan net
borçlanma tutarına ilişkin bir bilgi verilmesi gerekmektedir. Halbuki Maliye Bakanlığınca hazırlanan
Kesin Hesap Kanun tasarısının “denge” maddesinde açığın tutarı belirtilmektedir. Bu açığın kaç liralık
net borçlanma ile karşılandığı belirtilmemektedir. Yasal olarak azami net borçlanma tutarı ise
(306.648.678.330-272.750.926.000=)33.897.752.330-Türk Lirası iken, Kesin Hesap Kanununda “net
borçlanma tutarı konusunda bir bilgi verilmemektedir. Sayıştay genel uygunluk bildiriminde bu husus
özenli ve diplomatik bir dille net borçlanma tutarının hesaplanmasına ve sunumuna ve borçlanma
limitinin hesaplanmasına ilişkin belirsizliklerden bahsedilmektedir. Gerçekte net borçlanmanın
tanımının, hesaplamasının Kesin Hesap Kanun Tasarısında yer alması gerekmektedir. 2011 yılında net
borçlanmanın ne kadar yapıldığı ve yapılan borçlanmanın yasal limitlere uygun olup olmadığı sorularının
cevabı Kesin Hesap Kanun Tasarısında bulunmamaktadır.

Bu hususlardaki tereddütlerin giderilmemesi nedeniyle 2011 yılı kesin hesap kanununa karşı oy
kullanıyoruz.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aydın Ağan Ayaydın Müslim Sarı
İstanbul İstanbul İstanbul

Bülent Kuşoğlu Haluk Ahmet Gümüş Kazım Kurt
Ankara Balıkesir Eskişehir

Rahmi Aşkın Türeli Musa Çam İzzet Çetin
İzmir İzmir Ankara
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2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
MUHALEFET ŞERHİ

Bakanlar Kurulunca 25/6/2012 tarihinde görüşülüp Başbakanlıkça 27/6/2012 tarihli yazı ekinde
TBMM Başkanlığına sunulan “2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı” Plan ve Bütçe
Komisyonunda 26/11/2012 tarihinde kabul edilmiştir.

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi sonuçları hakkında Sayıştay tarafından hazırlanan “Genel
Uygunluk Bildirimi” Sayıştay Genel Kurulu’nun 06/09/2012 gün ve 5348/1 sayılı Kararı ile kabul
edilmiş ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisine
gönderilmiştir.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 3/12/2010 tarihli ve
6085 sayılı Sayıştay Kanununun ilgili hükümleri gereği Sayıştay tarafından hazırlanması gereken dış
denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu, mali istatistikleri genel
değerlendirme raporu ve diğer ilgili raporları bu yıl da Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmamıştır.

5018 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde, “idarelerin faaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dış
denetim genel değerlendirme raporu ve kesin hesap kanunu tasarısı ile merkezi yönetim bütçe kanunu
tasarısı birlikte görüşülür.” hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, dış
denetim genel değerlendirme raporu olmaksızın görüşülmüştür.

Ayrıca, Sayıştay’ın 1995 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
ve kamuoyunun bilgisine sunduğu Hazine İşlemleri Raporu da bu yıl gönderilmemiştir. Bütçe açıklarının
finansmanı amacıyla sürdürülen kamu borç yönetimi işlemleri ve çeşitli kanunlarla Hazine
Müsteşarlığı’na tevdi edilen mali işlemlere ait denetim bulguları ve önerileri içeren Hazine İşlemleri
Raporu, 2011 yılı işlemleriyle ilgili olarak Sayıştay tarafından hazırlanıp, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne gönderilmemiştir.

A) 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI

Madde 1- Gider bütçesi

2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına göre konsolide bütçe gideri toplamı
314.606.791.642,93 Türk Lirasıdır.

Sayıştay Genel Uygunluk Bildiriminde;

- Genel bütçe geçici ve kesin mizanlarında 323-Bütünleştirilmiş borçlar hesabı ile 831-
Ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesaplarının yılsonu itibariyle ödenek temini suretiyle
kapatılmadığı ve 518.159.550,21 Türk Lirası devir vermiş olduğu,

- Bu durumda ise 518.159.550,21 Türk Liralık giderin 2011 yılı kayıtlarına ve 2011yılı merkezi
yönetim konsolide bütçe açığına dahil olmadığı, 2012 yılı kayıtlarında yer aldığı,

- Bu durumun uygulama ile mevzuat arasında çıkan uyumsuzluktan kaynaklandığı belirtilerek söz
konusu uyumsuzluğun giderilmesi için konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgilerine sunmuştur.

Madde 2- Gelir bütçesi

2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına göre, konsolide bütçe geliri toplamı
296.823.601.277,71 Türk Lirasıdır.
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Madde 3- Denge

2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına göre; merkezi yönetim konsolide bütçe
gider fazlası 17.783.190.365,22 Türk Lirasıdır.

Sayıştay Genel Uygunluk Bildiriminde,

- Genel bütçeli idarelerce hazine yardımından bütçe gideri yapılan tutarlar ile özel bütçeli idarelerce
bütçe geliri kaydı yapılan tutarların,

- Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca “gelirlerden ayrılan paylar” gideri olarak bütçe gideri
yapılan tutarlar ile genel bütçe geliri kaydı yapılan tutarların,

birbirine eşit olmadığı ve bu durumun bütçenin yıllık olması ilkesi ile merkezi yönetim konsolide
bütçe açığını etkilediği tespit edilmiştir.

Madde 4- Devredilen, iptal edilen ve tamamlayıcı ödenek

2011 yılı içinde harcanmayan toplam 245.873.721,04 Türk Lirası ödenek ertesi yıla devredilmiştir.
2011 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden,
21.203.234.038,71 Türk Lirası ödenek iptal edilmiştir.

2011 yılı Merkezî Yönetim Bütçesi kapsamındaki kamu idareleri bu yıl içinde toplam
6.555.395.745,54 Türk Lirası tutarında ödenek üstü harcama yapmıştır.

Sayıştay Genel Uygunluk Bildiriminde,

6.555.395.745,54 Türk Lirası tutarında ödenek üstü harcamanın 6.185.670.957,75 Türk Lirasının,
personel harcamaları ve diğer yasal harcamalar olduğu için tamamlayıcı ödenek verilmesi konusunda
uygun görüşle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir.

Ancak, 369.724.787,79 Türk Lirası tutarındaki ödenek üstü gider için 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20, 26, 31 ve 70’inci maddeleri ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunun 9, 23 ve 24 üncü maddelerinin açık hükümleri karşısında tamamlayıcı ödenek verilmemesi
gerektiği görüşüyle, konu Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi ve takdirlerine sunulmuştur.

Madde 5- Devlet borçları

2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına göre, 2011 yılı sonu itibariyle;

- 368.813.348.798,73 Türk Lirası Devlet iç borcu,

- 151.477.575.393,27 Türk Lirası Devlet dış borcu,

- 22.099.496.031,82 Türk Lirası Hazine garantili borç bulunmaktadır.

Sayıştay Genel Uygunluk Bildiriminde,

- 404. Uzun vadeli iç borçlar hesabı aralık ayı ay sonu kur değerlemesinde, hatalı kur alınmasından
dolayı hesapta bakiye kalmaması gerekirken -34.921.965,48 Türk Lirası tutarında ters bakiye verdiği,

- Söz konusu farkın, 2012 yılı ay sonu değerlemesi ile düzeltildiği belirtilmiştir.

Sayıştay Genel Uygunluk Bildiriminde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan diğer
hususlar ve öneriler;

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu kararı gereğince, hazine
müsteşarlığına ait “132 ve 232 numaralı kurumca verilen borçlardan alacaklar hesapları ile 137
numaralı takipteki kurum alacakları hesabı” ile ilgili izlenen hususlar;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2011 günlü 16 ncı birleşiminde, “Sayıştay Genel Kurulunca
2010 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminde uygunluk verilmeyen Hazine
Müsteşarlığının 132 ve 232 kod numaralı (Kurumca verilen borçlardan alacaklar) ve 137 kod numaralı
(Takipteki kurum alacakları hesabı) hesaplarına ilişkin; Hazine Müsteşarlığınca, 2010 Yılı Hazine
İşlemleri Raporundaki bulgu ve öneriler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması, yapılan iş ve
işlemlerin Sayıştay Başkanlığınca izlenip denetlenmesi ve sonuçlarının 2011 Yılı Genel Uygunluk
Bildirimi eki Hazine İşlemleri Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması” kararlaştırılmıştır.

2011 yılında yapılan incelemeler neticesinde; TOKİ Başkanlığı tarafından Geliştirme ve Destekleme
Fonu alacakları ile ilgili olarak envanterin tamamlanması, ana protokol ve kredi geri dönüş ilişkisinin
kurulduğunun anlaşılması nedeniyle Hazine İç Ödemeler Muhasebe Biriminin 2011 yılı 132 ve 232
numaralı kurumca verilen borçlardan alacaklar hesapları ile 137 numaralı takipteki kurum alacakları
hesabına uygunluk verildiği, ancak Aracı Banka - Son Kullanıcılar arasındaki protokol kredi geri dönüş
ilişkisi kurulmak suretiyle kaydedilip izlenememesi, alacakların bir kısmına ait protokollerin
bulunamaması ve bu nedenle yeterince etkin bir takip sisteminin henüz kurulamamış olunması karşısında
bu hesapların Sayıştayca izlenmesine devam edileceği belirtilmektedir.

2- Yedek ödeneklerin, başlangıç verileri itibariyle değil, yıl sonu gerçekleşme verileri itibariyle
ilan edilmesi;

Maliye Bakanlığı 2011 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla, 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 yedek ödenekler
tertibine 575.000.000,00 Türk Liralık başlangıç ödeneği konulduğu,

- Bu tertibe, kurum dışı aktarmalarla, 26.966.876.731,00 TL ödenek ilave edildiği,

- Bu tertibe, kurum içi aktarmalarla, 516.428.700,00 TL ödenek ilave edildiği,

- Yedek ödenek toplamının 28.058.305.431,00 Türk Lirasına ulaştığı,

- 28.058.305.431,00 Türk Liralık ödeneğin tamamının yedek ödenekten aktarmalarla düşüldüğü ve
bu tertipteki genel ödenek toplamının sıfırlanmış olduğu,

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce açıklanan bilgilerin ise
575.000.000,00 Türk Liralık yedek ödenek başlangıç bilgileri ile sınırlı bulunduğu,

Sonuç olarak, 5018 sayılı Kanunun “Yedek ödenek” başlıklı 23 üncü maddesi gereğince malî yıl
içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımının Maliye
Bakanlığınca başlangıç bilgileri değil, yıl sonu gerçekleşmeleri üzerinden ilan edilmesi gerektiği ifade
edilmektedir.

3- Kesin hesap kanunu tasarılarının daha erken bir tarihte sunulması;

Bilişim sistemlerinin son derece geliştiği, kesin hesap hazırlıklarında elektronik veri akışının aktif
olarak kullanıldığı günümüz ortamında, kesin hesap tasarılarının sunulması için öngörülen, yılı
bitiminden sonraki 6 aylık süre uzun olduğu, bu bakımdan, gerek 5018 sayılı Kanunda gerekse 6085
sayılı Kanunda Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması öngörülen raporların hazırlanmasında süre
uyumunun sağlanması açısından kesin hesap tasarılarının sunulma tarihinin haziran ayı sonu yerine daha
erken bir tarihe alınmasının uygun olacağı belirtilmektedir.
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B) DENETİM

10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinde
denetim konusunda ciddi bir dönüşüm öngörmüştür. Anılan Kanun’la kamudaki denetimin hem yapısı
hem de metodolojisi değiştirilmiştir.

Yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemi iki tür denetimi ihtiva etmektedir. Birincisi, idarelerin
üst yöneticilerinin hesap verme sorumluluğu kapsamında görev yürüten iç denetim, ikincisi de Türkiye
Büyük Millet Meclisi adına görev yürüten dış denetim yani Sayıştay denetimidir.

İç denetim;

İç denetim sistemi de müesseseleşememiştir. İç denetim konusunda yaşanan sorunlara çözüm
getirecek düzenlemeler yapılmamış, etkin bir yapı oluşturulmamıştır.

Kamuda iç denetim sisteminin kurulması ve mevzuat altyapısının oluşturulması sürecini yöneten
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 5018 sayılı Kanun tarafından kendisine verilen görev ve
fonksiyonları yerine getirebilecek güçlü kurumsal yapıya bir an önce kavuşturulması gerekmektedir.

Yine, iç denetim birimleriyle teftiş kurulları arasındaki görev ayrıştırmasının bir an önce yapılması
gerekmektedir.

Yine 5018 sayılı Kanun’un 63’üncü maddesi uyarınca, doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak kurulan
iç denetim birimi başkanlıkları, ilgili idarelerin teşkilat kanunlarında da gösterilmelidir.

Teşkilat kanunlarının hazırlanmasında idarelerle birlikte sorumlu kuruluşlar olan Başbakanlık ve
Maliye Bakanlığının teşkilat kanunlarında iç denetim birimi başkanlıklarının da yer almasını sağlayacak
kanuni değişikliği bir an önce yapmalıdır.

Dış denetim;

5018 sayılı Kanunun kabul edildiği tarihten itibaren dokuz yıl geçmiş olmasına rağmen, bu
Kanun’un dış denetimle ilgili hükümleri yerine getirilmemiştir.

Kamu mali yönetiminde hesap verebilirlik ve saydamlık ilkelerinin önemi her geçen gün
artmaktadır. Vatandaşların kendilerinden toplanan vergilerin nerelere, ne kadar harcandığından gitgide
artan ölçüde haberdar olma istekleri, daha kaliteli kamu hizmeti beklentileri de Sayıştay’ın önemini
daha da artırmıştır.

Anayasamızın 160’ıncı maddesine göre Sayıştay, kamu idarelerinin bütün gelir ve giderleri ile
mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin
hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla
görevlidir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Sayıştay’a, uluslararası denetim
standartlarına uygun mali ve performans denetimleri gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulması görevi de verilmiştir.

5018 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Sayıştay tarafından hazırlanması gereken dış denetim
genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu, mali istatistikleri genel değerlendirme
raporu ve diğer ilgili raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmamaktadır.

Bu nedenle de parlamenter denetim etkin olarak yürütülememektedir. Sayıştay’ın mevcut genel
uygunluk bildirimleri, bu raporlar olmadan hiçbir şey ifade etmemektedir.
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Çok geç kalınmış olsa da, kamu mali yönetimi ve kontrolü açısından önem arz eden 3/12/2010
tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 2010 yılında çıkarılmıştır. Ancak, bu Kanunun ilk yılına dair
denetimlerle ilgili uygulama sonuçları alınmadan Kanunda değişiklikler yapılmış, Sayıştay’a yapacağı
denetimden ziyade yapamayacağı hususları belirten hükümlere bu Kanunda yer verilmiştir.

4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Torba Kanun’la Sayıştay işlevsiz ve etkisiz hâle getirmeye yönelik
operasyona maruz kalmıştır. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Denetimin genel esasları” başlıklı 35’inci
maddesinde değişiklik yapılarak Sayıştay denetimi göstermelik bir hâle dönüştürülmüş, denetim
yapılarının içeriği sınırlanarak denetlenen idarelerin uygun görmediği bir denetim raporu düzenlenmesi
imkânsız hâle getirilmiştir.

Sayıştay bağımsız dış denetim kurumu olmaktan çıkarılmış âdeta bakanlık, hatta denetlenen
kurumun denetim birimi konumuna sokulmuştur. Sayıştay’ın bağımsız daire ve kurullarının yapması
gereken rapor değerlendirme işlevi, sicil, disiplin, terfi yönünden, başkanlık etkisinde ve emrinde olan
denetçilerin oluşturduğu komisyonlara devredilmiştir. Denetimde fiilen yer almayan kişilerden süzgeç
komisyonlar oluşturulmuştur, denetimin bağımsızlığı bitirilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun öngördüğü
Sayıştay dış denetim raporlarının bu yıl da TBMM’ne gönderilmemesine gerekçe olarak, Sayıştay
Kanununda yapılan bu değişiklikler sonucu raporların bu değişikliklere uygun olarak hazırlanamadığı
ilgililerce ifade edilmiştir.

Aslında AKP zihniyetinin denetimi etkisizleştiren bu tutumu, kamu kaynaklarını etkili, ekonomik
ve verimli olarak kullanmadıklarının da itirafı niteliğini taşımaktadır. Hesap verme korkusuyla
denetimden kaçmak istenmektedir. Bunun başka bir izahı bulunmamaktadır.

C) SONUÇ:
Yukarıda ifade edildiği üzere, Plan ve Bütçe Komisyonunca, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin

Hesap Kanunu Tasarısı, Sayıştay dış denetim genel değerlendirme raporu olmaksızın görüşülmüştür.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerini belirleyen Anayasa’nın 87’nci maddesinde
yasama ve diğer görevlerinin yanı sıra Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek, bütçe ve kesin
hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek de görevleri arasında sayılmaktadır.

Bu durumda kamu idarelerinin denetiminde yararlanılmak üzere Sayıştay tarafından hazırlanması
gereken dış denetim raporlarının sunulmaması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim
görevini gerektiği şekilde yapamamıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına muhalif
olduğumuzu bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla,

Sümer Oral Mustafa Kalaycı Erkan Akçay
Manisa Konya Manisa

Mehmet Günal
Antalya
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Barış ve Demokrasi Partisi 2011 Kesin Hesap Bütçe Tasarısı
MUHALEFET ŞERHİ

TSK, Emniyet ve her türlü güvenlik ve savunma harcamaları, silah alım satımları
denetlenmemektedir. Gizli nitelikli yönetmelik gereği mecliste grubu olan siyasi partilere hem
yönetmelik hem de bilgi verilmemektedir. Sayıştay’ın 132 denetim raporu olmasına rağmen meclise ve
komisyona bu raporlar verilmemiştir. Bu nedenle kamu harcamalarının nasıl yapıldığı, nereye yapıldığı,
performans denetimi dahil hiç bir denetim olmadığı için 2011 Kesin Hesap Tasarısına muhalefet
ediyoruz.

Hasip Kaplan Adil Kurt
Şırnak Hakkari
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1. 3. BAŞBAKANLIĞIN “2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM
KESİN HESAP KANUNU TASARISI”NI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNUŞ
YAZISI
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T.C.
Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-168/2888 27/6/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25/6/2012

tarihinde kararlaştırılan “2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı” ile gerekçesi
ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan
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1. 4. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISININ

GENEL GEREKÇESİ VE MADDE GEREKÇELERİ
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN
HESAP KANUNU TASARISI

Gider bütçesi
MADDE 1- (1) 6091 sayılı 2011 Yılı

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A)
işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerine 306.648.678.330
Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelere 26.598.692.500 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici
ve denetleyici kurumlara 1.902.505.000 Türk
Lirası,

ödenek verilmiştir.
(2) 2011 yılı merkezi yönetim konsolide

ödenek toplamı 312.572.607.330 Türk Lirasıdır.
(3) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl

içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonrası
merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde
gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerinin 2011 yılı bütçe
giderleri toplamı 307.039.341.688,16 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin 2011 yılı bütçe giderleri toplamı
39.565.670.210,76 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici
ve denetleyici kurumların 2011 yılı bütçe
giderleri toplamı 1.999.731.768,15 Türk Lirası,

olarak gerçekleşmiştir.
(4) 2011 yılı merkezi yönetim konsolide

bütçe gideri toplamı 314.606.791.642,93 Türk
Lirasıdır.

Gelir bütçesi
MADDE 2- (1) 6091 sayılı 2011 Yılı

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (B)
işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı
Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerinin gelirleri
272.750.926.000 Türk Lirası,

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN
HESAP KANUNU TASARISI

Gider bütçesi
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Gelir bütçesi
MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin gelirleri 5.484.035.000 Türk Lirası öz
gelir, 21.476.228.500 Türk Lirası Hazine yardımı
olmak üzere toplam 26.960.263.500 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici
ve denetleyici kurumların gelirleri 1.892.505.000
Türk Lirası,

olarak tahmin edilmiştir.
(2) 2011 yılı merkezi yönetim konsolide

bütçe gelir tahmini toplamı 279.026.426.000 Türk
Lirasıdır.

(3) Merkezi yönetim kesin hesap gelir
cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı
Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerinin 2011 yılı net
bütçe gelirleri toplamı 288.103.107.802,31 Türk
Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin 2011 yılı net bütçe gelirleri toplamı
37.501.919.974,86 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici
ve denetleyici kurumların 2011 yılı net bütçe
gelirleri toplamı 2.095.475.124,43 Türk Lirası,

olarak gerçekleşmiştir.
(4) 2011 yılı merkezi yönetim konsolide

bütçe geliri toplamı 296.823.601.277,71 Türk
Lirasıdır.

Denge
MADDE 3- (1) 2011 yılı bütçe giderleri ile

bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018 sayılı
Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerinin 18.936.233.885,85
Türk Lirası bütçe gider fazlası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin 2.063.750.235,90 Türk Lirası bütçe
gider fazlası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici
ve denetleyici kurumların 95.743.356,28 Türk
Lirası bütçe gelir fazlası,

gerçekleşmiştir.
(2) 2011 yılı merkezi yönetim konsolide

bütçe gider fazlası 17.783.190.365,22 Türk
Lirasıdır.

Denge
MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

– 56 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 362)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



Devredilen, iptal edilen ve tamamlayıcı
ödenek

MADDE 4- (1) Merkezi yönetim kesin
hesap gider cetvellerinin ilgili sütununda
gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerinin 2011 yılı içinde
harcanmayan toplam 211.127.562,35 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin 2011 yılı içinde harcanmayan toplam
34.746.158,69 Türk Lirası,

ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.
(2) Merkezi yönetim kesin hesap gider

cetvellerinde gösterildiği üzere, 2011 yılı içinde
kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler
dışında kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerinin toplam
18.534.412.722,70 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin toplam 2.527.479.398,16 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici
ve denetleyici kurumların toplam 141.341.917,85
Türk Lirası,

ödeneği iptal edilmiştir.
(3) Merkezi yönetim kesin hesap gider

cetvellerinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin
2011 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak
üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri için toplam
6.545.707.279,48 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idareler için toplam 9.688.466,06 Türk Lirası,

tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.
Devlet borçları
MADDE 5- (1) Devlet borçlarına ilişkin

cetvellerde gösterildiği üzere 2011 yılı sonu
itibarıyla;

a) 368.813.348.798,73 Türk Lirası orta ve
uzun vadeli Devlet iç borcu,

b) 151.477.575.393,27 Türk Lirası Devlet
dış borcu,

c) 22.099.496.031,82 Türk Lirası Hazine
garantili borç,

mevcuttur.

Devredilen, iptal edilen ve tamamlayıcı
ödenek

MADDE 4- Tasarının 4 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Devlet Borçları
MADDE 5- Tasarının 5 inci maddesi

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Kanun hükümlerini

Bakanlar Kurulu yürütür.

Yürürlük
MADDE 6- Tasarının 6 ncı maddesi

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Yürütme
MADDE 7- Tasarının 7 nci maddesi

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
B. Arınç A. Babacan B. Atalay

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
B. Bozdağ S. Ergin F. Şahin

Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E. Bağış N. Ergün F. Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı
E. Bayraktar A. Davutoğlu M. Z. Çağlayan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız S. Kılıç M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı İ. N. Şahin C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
E. Günay M. Şimşek Ö. Dinçer

Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz V. Eroğlu R. Akdağ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
B. Yıldırım
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2. 2011 YILI KESİN HESAP KANUNU TASARISINA AİT
GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ
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TASARISINA AİT GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ”Nİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNUŞ YAZISI
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