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 Bütçe yasalarına, bütçeyle ilgili olmayan hükümlerin konulmaması 

gerekmektedir. 

Bütçe yasasının Anayasada düzenlenmiş çok özel bir süreci vardır; diğer 

yasalardan daha farklı bir şekilde yasalaşır, görüşme usulü farklıdır ve yine, diğer 

yasalardan farklı olarak, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, bir kez daha görüşülmek üzere 

Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edilmemektedir. Bu nedenle, bütçe yasalarına, 

bütçeyle ilgili olmayan hükümlerin konulmaması gerekmektedir. Ancak, çeşitli hükümetler, 

zaman zaman bu Anayasa kuralını ihlal ederek, belki günün ihtiyaçlarından dolayı veya 

yasama sürecindeki birtakım zorluklardan dolayı, ilgili yasalarda düzenleme yapmak 

yerine, çeşitli hükümleri bu yasaya koyma yoluna gitmişlerdir. Bu hükümlerle ilgili 

Anayasa Mahkemesine yapılan başvurularda da, bütçe yasasına konulmaması gereken 

bu hükümler, Anayasanın 161 inci maddesine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.  

 Tasarı, bu tip düzenlemeleri kendine özel bir yasaya taĢıyor olması nedeniyle, 

bu açıdan olumlu bir düzenlemedir. Ancak, tabiî ki, bu düzenlemeleri kendi 

ilgili yasasına, özel yasasına taĢırken, bunların kapsadığı hususların ayrıca 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 Tasarının bazı hükümleri, TBMM’nin, bütçe hakkı olarak ifade ettiğimiz, 

yürütme organına vermiĢ olduğu harcama yetkisi veya gelir toplama yetkisine 

iliĢkin rakamları ihlal edici bir nitelik taĢımaktadır.  

 Tasarının yeĢil kartlı hastalarla ilgili düzenlemesi yürürlüğe girerse  yeĢil 

kartlı hastalar çok mağdur olacaklardır. 

Tasarının yeşil kartlı vatandaşlarımız olarak ifade ettiğimiz yoksul 

vatandaşlarımızın tedavi giderlerinde getirmiş olduğu düzenleme çok önemlidir. Daha 

dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda bir yasayı kabul ederek, yeşil kartlı hastaların 

tedavilerinde karşılaştıkları birtakım sorunları düzeltmeye çalıştık, o yasayla bunlar 

düzeltildi; bu, son derece olumlu bir gelişmeydi.  

Yaklaşık 13 500 000 yeşil kartlı vatandaşımızı ilgilendiren bu Tasarıdaki 

düzenleme ise, yeşil kartlı hastaların bugüne kadar tedavi giderlerinin ödenmemesinde 

ödeme emri aranmaması yönündeki kanun hükmünün bu Tasarıyla kaldırılıyor olmasıdır. 
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Bunu, son derece önemli bir düzenleme olduğu açıktır. Yeşil kartlı yoksul 

vatandaşlarımızın hastanelerde ücretsiz olarak tedavi giderlerinin ödenmesinde 

saymanlar hiçbir zaman ödeme emri var mı yok mu araştırmasına gitmiyor, ödemeyi 

yapıyor; ödeme emri hususu, daha sonra Maliye Bakanlığının kendi meselesi olarak 

değerlendiriliyordu. 

Her sene, yeşil kartlı hastaların tedavisi için bütçelerde öngörülen ödenekler ile 

gerçekleşen rakamlar arasındaki farkı, son iki yılı örnek vermek suretiyle söylemek 

istiyorum: 2002 yılında yeşil kartlı hastaların tedavisi için 160 trilyon liralık bir ödenek 

öngörülmüştü; ama, gerçekleşme 537 trilyon lira olmuştur. 

2003 yılında 510 trilyon lira ödenek öngörülmüşken, o miktarda kalınabileceği 

hedeflenmişken, 631 trilyon liralık bir gerçekleşme olmuştur. 

2004 yılında öngörülen ödenek, hedef, 678 trilyon lira; ama, yıl sonu 

gerçekleşmesinin ne olacağını bilmiyoruz. Tasarının bu hükmü yürürlüğe girerse, 

hükümetler bütçede yeşil kartlı hastanın tedavisi için ne kadarlık bir ödenek öngörmüşse, 

o ödenekle sınırlı kalınacaktır. Bunun yeşil kartlı hastaya yansıması hastanelerde 

tedavisinin yapılmaması olacaktır. Bu hükmün doğru olmadığını, Tasarıdan çıkarılması 

gerektiğini düşünüyorum.  

 27.11.1944’ten önce ya da sonra özelleĢtirilen iĢletmelerdeki çalıĢanların 

mağduriyetleri aynıdır. 

Tasarının 15 inci maddesi 4046 sayılı Yasaya bir 18 inci madde eklemek suretiyle, 

27.11.1994 tarihinden sonra özelleştirilen kuruluşlarda işten çıkan veya iş akdi feshedilen 

personelin özlük haklarına ilişkin birtakım düzenlemeler yapmaktadır. Ancak, 27.11.1994 

tarihinden önce özelleştirilmiş olan kuruluşlarda bu tarihten sonra işten çıkan personelin 

özlük haklarını düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Bu adaletsizliğin bu Tasarının 

görüşmeleri sırasında giderilmesi gerekmektedir. Önce ya da sonra özelleştirilen 

işletmelerdeki çalışanların mağduriyetleri aynıdır. Bunların mağduriyetlerini giderecek bir 

hükmün Tasarıya konulması gerekmektedir. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


