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 Uygulanmakta olan programla Acil Eylem Planını birbiriyle bağlantılı değildir.   

Seçimler öncesinde halka sunulan ve seçim sonrasında da hükümet programıyla ve Acil 

Eylem Planıyla somutlaştırılan programdan vazgeçilmediğini, bunun başarıyla 

uygulandığını söylemek gerçek dışı sözler söylemektir. Uygulanmakta olan programla Acil 

Eylem Planını birbiriyle bağlantılı değildir.   

Ekonomi yönetiminin IMF ve Dünya Bankasından kurtarılacağı ifade edilmişti. 2003 yılı 

bütçe hazırlıkları sırasında da acaba, IMF’yi, Dünya Bankasını bir kenara bırakabilir miyiz, 

bütçeye biraz sosyal boyut katabilir miyiz diye  bir çırpınışlarınızı görmüştük. Ama, 

sonuçta, Acil Eylem Planınızda taahhüt ettiklerinizden tamamen vazgeçip IMF’ye 

sarıldığınız açıkça görülmektedir.  

 Acil Eylem Planında, kamu yatırımlarını etkinleĢtireceğinizi söylemiĢtiniz. 2003 

yılında, kamu yatırımlarını nominal olarak bile azalttınız. 2004’te de bir artıĢ yok, 

hâlâ 2002 yatırımlarının gerisindesiniz.  

 Konut seferberliği baĢlatacağız demiĢtiniz. Nerede konut seferberliği?  

 “Ücretlerde özel indirimi kademeli olarak artırıp, asgarî ücret seviyesine 

çekeceğiz” demiĢtiniz. Yaptığınız ilk icraatlardan biri özel indirimi kaldırmak oldu.  

 “Açlık sınırının altındaki aileler, hemen, ilk bir ve üç ayda belirlenecek, üçüncü 

aydan itibaren bu ailelere yardım yapılacak” demiĢtiniz. Acil Eylem Planında açlık 

sınırının altındaki aileleri Türkiye nüfusunun yüzde 15’i olarak belirlemiĢtiniz. 

Yaptığınız uygulamadaysa, 1 milyonu aĢkın ilköğretim öğrencisine verilmekte 

olan süt yardımını kestiniz. Yine, 1 milyonu aĢkın öğrenciye verilmekte olan 

ilköğrenim bursunu kestiniz.  

 “Vergi tabana yayılacak” dediniz. Ġlk üç ayda bunun mevzuat araĢtırmasını 

yapacaktınız, altı ayda da vergiyi tabana yayacaktınız. Vergiyi tabana yayma 

konusundaki örnekleri gördük. Ek TaĢıt Vergisiyle, Ek Emlak Vergisiyle 18 milyon 

mükellefe vergiyi yaydınız.  

 “Elektrik fiyatları üzerindeki TRT payını üç ay içerisinde kaldıracağız” demiĢtiniz. 

Yüzde 3,5’lik payın yüzde 1,5’ini kaldırdınız, yüzde 2’si duruyor. Kaldırma 

niyetinizin olmadığı belli. Kaldıramayacaksınız; çünkü, elektrik zamlarını 

erteliyorsunuz.  

 Geçen sene burada, tarımsal destek ödeneklerinin yeterli olmadığını söyledik; 

ama, anlatma imkânımız olmadı. Dünya Bankası temsilcisi Chibber konuĢtu “bu 

bütçe yoksul karĢıtı bütçedir” dedi, bütçeye 500 trilyon lira ödenek koydunuz.  
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 Hayvancılık geliĢtirme ödeneği yetersiz dedik. 176 trilyon ödenek koydunuz. 2003 

yılı Ek Bütçe Kanunu ile 50 trilyonunu kestiniz. Acil Eylem Planında hayvancılık 

desteklenecek denmiĢti. Hayvancılığı böyle mi destekleyeceksiniz?  

 Yeni bir özelleĢtirme stratejisi belirleyeceğinizi ifade etmiĢtiniz. Yeni anlayıĢın 

izlerini görmekteyiz. Tekel’e 1,1 milyar dolar teklif verdiler. Hükümet teklif 

sahibinin peĢine düĢmüĢ durumda, ne olur Ģu teklifini birazcık artır da, bunu 

satalım. “Önüme gelen her Ģeyi satarım, babalar gibi satarım. Ucuz pahalı demem 

satarım.” mantığıyla bir özelleĢtirme stratejisi olmaz. Tüccar siyasetin sonu 

budur. Tüccar siyaset, iflas etmiĢtir.  

 Ġstihdam üzerindeki vergileri kaldıracaktınız. HaberleĢme üzerindeki vergileri 

kaldıracaktınız. HaberleĢme üzerindeki Özel ĠletiĢim Vergisi kalıcı hale getiriliyor. 

Hükümetin yaptığı ilk iĢ, bu vergileri, önce bir yıl uzatmak, ardından da kalıcı hale 

getirmek olmuĢtur.  

 Acil Eylem Planına eğer bir isim bulmak gerekiyorsa, bir benzetme yapmak 

gerekiyorsa, benim aklıma Ajda Pekkan’ın “palavra” diye bir Ģarkısı vardı, o 

geliyor; baĢka bir Ģey gelmiyor; ancak, o Ģarkıyla bu anımsanabilir. 

 Enflasyon oranı, faizler inmektedir. Ġhracat rakamları, büyüme oranı iyidir. Ama, 

bunların iyi olması, her Ģeyin yolunda gittiği anlamına gelmemektedir. 2000 

yılında da aynı durum vardı. Rehavete kapılmamak gerekir. Eğer, hükümet ciddî 

gitmezse, yeniden krizlerle karĢı karĢıya kalınabilir.  

 Sosyal güvenlikte, Hükümet samimi bir bütçe yapmamıĢtır.  

2003 bütçesinde 14,9 katrilyon liralık bir açık öngörülmüştü. Rakam revize edildi 16,2 

olduğu ifade edildi. Sosyal güvenlik sistemi açığının Gayri Safi Milli Hasılaya oranı 2002de 

yüzde 4,1 iken 2003 yılında yüzde 4,5’e çıkmıştır.  

 Emeklilere, bir elinizle verdiğinizi öbür elinizle alıyorsunuz. 

Bağ-Kur ve SSK emeklilerine bu yıl sosyal destek ödemesi yıl sonuna kadar yapılacak. 

Bütçe Kanuna konulan bir hükümle de bunun önümüzdeki yılda da yapılacağı 

anlaşılmaktadır. Bu yıl ki sosyal destek ödemesi kapsamında yapılan harcamalar tutarı 2,9 

katrilyon liradır. 2004 yılı için öngörülen rakam  ise 1 katrilyon liradır. Sosyal destek 

ödemesinde hiç artış planlanmamakta mıdır? Bu ödemeyi yapmamayı mı 

düşünüyorsunuz? Bu rakam hangi anlama gelmektedir?   

Emeklilere bir miktar destek verelim görüntüsü içindeyken, gerçekte bir elinizle 

verdiğinizi öbür elinizle aldığınızı görüyoruz. Emeklilere yapılacak vergi iadesine yüzde 50 

oranında azaltıyorsunuz.  

 Özel indirimin kalkıyor olması nedeniyle, iĢçi ücretlerinde meydana gelen azalıĢı 

telafi edecek bir Ģey yapıldı mı? Memurlarda azalıĢı telafi edecek artıĢ 

gerçekleĢtirildi. Ama, iĢçilerde bu yapıldı mı?  

 TaĢıt Vergisinde hukuka uygun davranmıyorsunuz. 

Taşıt Vergisinde hukuka uygun davranmıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Mahsup 

yoluyla iade edeceğinizi ifade ettiniz. Ama, bütçede gösterdiğiniz Motorlu Taşıt Vergisi 

artış oranı yüzde 50. Eğer bütçede gösterdiğiniz bu artış oranına uyacaksanız, yüzde 

28,5’luk yeniden değerleme oranının üzerinde bir artış düşünüyorsunuz demektir. Bu, 

Anayasa Mahkemesi kararını hiçe saymak olur. O kadar artırıp, onu ondan mahsup 

edeceksiniz, yeniden değerleme oranı tutarı kadar vergiyi de almış olacaksınız.  
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 ZamanaĢımına uğramıĢ yıllarla ilgili olarak, mükelleflerin matrah artırımı yapması 

için bir genelge çıkardınız. ZamanaĢımına uğrayan yıllar için, mükellef, neden 

gelip vergi ödesin? Naylon fatura düzenlemiĢ olan kiĢilerin, bu Ģekilde, o yıllar 

için, yargıya, ödediklerine iliĢkin belgeyi götürüp, kurtulmaları  gibi bir amaç mı 

güdülüyor? Buradaki amaç nedir?  

 Fiskobirlik, bu sene Hazine adına yapmıĢ olduğunu fındık satıĢını zararına 

yapmıĢtır. Fiyatın 2,5 milyon lirayı aĢtığı bir dönemde ve aĢacağını bildiği bir 

dönemde 1 600 000-1 700 000 lira civarında bir fiyatla Hazinenin fındık satması 

mümkün müdür? Hazine zararına olan bu satıĢ kararını kim almıĢtır? Sayın 

BaĢbakanın fındıkla ilgili danıĢmanının bu kararda bir rolü olmuĢ mudur? Doğan 

zarar hakkında nasıl bir iĢlem yapmayı düĢünülmekte midir? 

 “Paranızı neden Ġmar Bankasına yatırdınız, keĢke devlet bankasına yatırsaydınız” 

diyen Sayın BaĢbakanın bankacılıktaki bu teminat, güvence anlayıĢı karĢısında 

2004 temmuzundan itibaren mevduata güvenceyi sınırlamayı düĢünülmekte 

midir? Sınırlarsanız, Türk bankacılık sistemi ve özel bankalar ayakta kalabilir mi? 

 Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası bir BaĢbakan yardımcımızın memleketinin 

futbol kulübüne 40 000 dolar bağıĢ yapmıĢtır. Hazineden sorumlu Sayın 

Bakanımız, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasına baĢka ihtiyacı olan spor 

kulüplerine yardımda bulunmayı tavsiye edecek midir acaba? 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


