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 AKP Hükümetleri bütçeleri içinde en düĢük notu bu bütçe alır 

Görüşmekte olduğumuz 2006 yılı bütçesi AKP Hükümetlerinin yıllık bazda 4 üncü 

bütçesi. Hükümetlerin tecrübe kazandıkça Parlamentoya daha iyi bütçelerle gelmeleri 

gerekirdi. Ancak önümüzdeki bütçe en düşük notu alır. 

 

 Hükümet, cari açık konusunda devekuĢu gibi. BaĢını kuma gömmüĢ tehlike 

yok diyor! 

Hükümet cari açıkta çok istikrarlı. Hükümetin, 2003 yılı cari açık tahmini yüzde 

129,6 oranında sapmıştır. 2004 yılı tahmini yüzde 103,9 oranında sapmıştır. 2005 yılı 

tahmini de yüzde 101,2 oranında sapmıştır. Yani, cari açık tahminleri yüzde 100’ü aşan 

oranda sapmayla gerçekleşiyor. Cari açığı sıcak para ile karşılıyoruz. Merkez Bankasının 

elinde cari açığı karşılayacak yeterli rezerv yok. Bu, bizi nerelere götürür, onu ileride 

inşallah görmeyiz; ama, bu riskleri yaşadık, sonuçlarını gördük. Hükümet, bu konuda, 

sadece ve sadece devekuşu politikası uyguluyor.  

 

 Asgari ücretli et yemesin mi? 

Sayın Başbakan, enflasyon düşüyor, ekonomide büyüme var cümlelerini 

gerekçelendirirken, bazı örnekler veriyor. Eskiden çay simit hesabı yapıyordu, şimdi kuru 

fasulye hesabı yapmaya başladı. Asgarî ücretli eskiden şu kadar kuru fasulye alırken, 

şimdi şu kadar alıyor, şu kadar makarna alırken, şimdi şu kadar alıyor… Sayın Başbakan, 

nedense, tahıl grubundan gidiyor. Kuru fasulyeden, makarnadan; çünkü, tarım fiyatları 

dibe vurmuş, tarımsal destekleme zaten kısıtlanmış. O nedenle, asgarî ücretlinin onları 

biraz daha fazla alması mümkün. Ben, Sayın Başbakana öneride bulunuyorum;  bu 

hesabı bir de ete göre yapsın. Yani, Sayın Başbakan asgarî ücretliye “et yeme, kuru 

fasulye; et yeme, makarna ye” diyor. Et hesabını yapıyorum. 2002’de asgarî ücretli, kişi 

başına 25 kilogram dana kuşbaşı alabilirken, şimdi 2005 yılında, bugün, bayram öncesi 

yaptığım hesaba göre, 24 kilogram alıyor. Yani, 1 kilogram daha azalmış. İsterseniz, bunu 

peynirle de yapabiliriz. Yani, hayvansal ürünlerde yapabiliriz. Zeytinle de yapabiliriz. Bu 
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örnekleri çoğaltalım. Sayın Başbakana benim önerim, asgarî ücretlinin bütçesinin et 

yemeye de müsait hale getirilmesidir. Sayın Başbakan, kendisine borsada hedef şu 

diyerek hedefler koyacağına, bir başbakanın hedefi borsa hedefi olabilir mi?! Hedefimiz, 

asgarî ücretlinin eskiden 25 kilogram ete denk gelen ücretinin şimdi 35 kilograma 

getirmek olmalıdır diyebilmelidir. Sayın Başbakan, bunları dikkate almalı. 

 

 Hükümet fındık üreticisinin 246 trilyonunu cebine atmıĢtır 

Tarımsal desteklemede, 2006 bütçesi 2005’in gerisine düşmüştür. Milli gelire oranı 

2005’te yüzde 0,79 iken 0,74’e düşmüştür. Milli gelirin yüzde yarımı oranında bir azalma 

söz konusudur. 2005 yılında pamuk ve diğer bazı tarım ürünlerine bir miktar ödenek 

veriliyor; ama, fındıktan hiç bahis yok. 2004’te, fındık üreticisinin dondan dolayı bir zararı 

oluştu. Bu zararı tarım il müdürlükleri tespit etti, yüzde 15’i 2004 yılı içerisinde Aralık 

ayında ödendi, geriye 246 trilyon lira kaldı, 246 milyon YTL. Bu borç bu yıl ödenecekti 

üreticiye, ödenmesi gerekiyordu. Hükümetin kendi tespit ettiği zarar; ama, bu zarar 

bugüne kadar ödenmemiştir. Neden; çünkü, 2005 yılı bütçesine bunun ödeneği 

konulmamıştır. Burada konulması için CHP olarak önergeler verdik, hükümet bunu kabul 

etmedi. 2006 yılı bütçesinde de, bunun ödeneğini görmüyorum. Yani, hükümet fındık 

üreticisinin 246 trilyonunu cebine atmıştır. Ne pahasına; Fiskobirlik, 2001 yılında yağlığa 

gidecek ürünü don olması nedeniyle piyasaya sürmüş, o ürün değer kazanmış, buradan 

235 trilyonu Hazineye aktarmıştır. Bu, aslında üreticinin parasıdır. Normalde değer ifade 

etmeyecek bir fındık, don nedeniyle değer ifade etmiştir. Hükümet, ilgili bakanımız, bu 

konudaki soru önergelerime yaklaşık iki yıldır cevap vermediği gibi, bu bütçede de bunun 

cevabını alacağımı sanmıyorum; ama, biz, bu işin peşini bırakmayacağız. 

 Fiskobirlik’in borçları tahkim kapsamına alınmamıştır. 7 tane kooperatif birliğinin 

borçları 2004 yılında çıkan yasa uyarınca tahkim kapsamına alınmış olmasına rağmen, 

Fiskobirlik alınmamıştır.  

 

 Çiftçiye mazot desteği ödemesi yapılmıyor 

2004 yılı için çiftçiye mazot desteği ödemesi yapılmamıştır. 2003 yılının bir taksiti 

2004’te ödenmiştir. 2005’te ödeme yapılmıştır, 2004 yılı için ödeme yapılmamıştır. Eğer, 

2005’te yapılan ödeme 2004 yılının deniliyorsa, 2005’te ödeme yapılmamıştır. Hububat 

görev zararı da 2006’ya kalmıştır.  

 

 Galyan Barajı neden özel ödenek almıyor? 
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Bu bütçe, saydam bir bütçe değildir. Bütçenin gelir tablosunda 2 milyarlık tahmin 

yer almamaktadır. Aynı şekilde, 2 milyar YTL’lik ödenek de yer almamaktadır. Bütçe 

kanununun 11/e maddesi bunun itirafıdır. Nedir bu 2 milyar YTL’lik ödenek? Bunun 1,4 

milyar YTLsi köy yollarına gitmektedir. İkincisi, 300 milyon YTL ilama bağlı ödemeler.  Bir 

300 milyon da millî eğitim ve Yusufeli Barajına veriliyor. Yusufeli Hidroelektrik Santralının 

özelliği nedir, 170 milyon YTL veriliyor. Türkiye’de başka hiçbir baraj yok mudur kendisine 

özel olarak ödenek ayrılacak? Bu barajın özelliği nedir; müteahhidi mi özelliklidir yoksa 

hakikaten ülke ekonomisinde özellikli bir yeri mi vardır? Mesela, Trabzon Galyan Barajına 

neden özel ödenek verilmiyor? Trabzon halkı susuzluk çekiyor; ama, nedense, iki yıldır 

Yusufeli Barajı özel müsaadeye mazhar.  

 

 Hani akaryakıt zamlarına müdahale edilecekti? 

Sayın Başbakanın bir açıklaması olmuştu; petrol zamlarına ilişkin bir değerlendirme 

yaptı 26 Haziranda: “Akaryakıta altı ay mühlet verdik, altı ayın sonunda buradaki 

adaletsizliği tam manada meydana çıkarırsak, varsa böyle bir şey, tekrar yeni bir kanunla 

akaryakıt işini devlet olarak ele alırız. Akaryakıta 20 gün içinde 3-4 kere zam olmaz, bunu 

yeniden rayına oturtacağız; çünkü, zorunluluğumuz var, bunun gereğini yapacağız, bu iş 

yol geçen hanına döndürülemez. Hele tüp gazda yüzde 30’lara varan zam var, garip 

gureba, fakir fukara vatandaşı silkeleme hakkına kimse sahip değildir.” Kim silkeliyor fakir 

fukara vatandaşı; Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, ilgili genel müdürler, TÜPRAŞ Genel 

Müdürü, belki Gelir İdaresi Başkanı vatandaşı silkeliyor. Peki; bu yasayı kim çıkardı? 

Yani, akaryakıtta otomatik fiyatlandırma mekanizmasını kim çıkardı; hükümet çıkardı. 

Yanlış mı; yanlış olduğunu söylüyor Sayın Başbakan, o zaman yasayı düzeltebilir. Bakın, 

o beyanından sonra, motorinde 12 Ağustosta artış var, 23 Ağustosta artış olmuş, 12 

günde 2 artış. Başbakan “20 gün içerisinde 3-4 kere zam olmaz” dediğine göre, onu 

tutmuyor; yani, oniki günde iki artış olabilir; ama, 2 Eylülde bir artış daha olmuş. Bu da, 22 

günde 3 artış ediyor. Bu da, herhalde, Sayın Başbakanın 20 günde 3 artış olmaz ölçütüne 

girmiyor. Yine, 28 Eylülde bir artış var, 7 Ekimde bir daha artış var. Sayın Başbakana, 

sözünü tutması gerektiğini hatırlatıyorum. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


