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 Bakanlık bütçesinin ödenek artıĢı milli gelirdeki artıĢtan daha düĢük 

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2007 bütçesini 2006 bütçesiyle kıyasladığımızda, 

yüzde 13,6 oranında bir artış öngörüyoruz. Ancak yeni Sosyal Güvenlik Yasasının 2007 

yılında yürürlüğe girecek olması nedeniyle prim giderlerinde meydana gelecek olağanüstü 

ölçüdeki yüksek ilave maliyet artışını ihmal ettiğimizde artış oranı yüzde 10,1’e düşmektedir. 

2007’de millî gelir artışı yüzde 12,3 olarak planlanmıştır. Bu artışla kıyasladığımızda, millî 

gelir artışından daha düşük oranda daha düşük oranda bir artışla karşı karşıyayız.  

 2006 turizm gelirine iliĢkin hedefiniz, iyimser bir tahmin 

Yıllar itibarıyla turizm gelirleri şöyle: 2003 yılı geliri 13,2 milyar dolar; 2004 yılı 15,8 

milyar dolar; 2005 18,1 milyar dolar; 2006 yıl sonu hedefi yine 18,1 milyar dolar. 2006 için, 

geçen yıl bütçesi görüşülürken Hükûmetin  20,4 milyar dolarlık bir gelir hedefi vardı. Oysa, bu 

hedef şimdi revize edildi, 18,1 milyar dolar oldu. 2007’de 19,8 milyar dolar turizm geliri 

hedefleniyor. 2006 yılının dokuz aylık turizm geliri nedir diye baktığımızda, dokuz ayda 13,7 

milyar dolar görüyoruz. Geçen yılların dokuz aylık gerçekleşmelerini dikkate aldığımızda 

aslında 18,1’i bile iyimser bir tahmin olarak nitelendirmek mümkün. Ancak, umarız, tutar, 

umarız, ülke olarak bu rakamı da geçeriz.  

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü kendisine ayrılan 

ödenekleri kullanmıyor 

Turizmin önemli eksikliklerinden birisi tanıtımdır. Yıllardır konuşuruz. Bu amaçla 

Kültür ve Turizm Bakanlığında Tanıtma Genel Müdürlüğü var. Sayın Bakanın bütçe sunuş 

kitapçığına baktığımızda Tanıtma Genel Müdürlüğüne 2005 yılında ayrılan ödenek tutarının 

130 milyon YTL olduğunu görüyoruz. Ancak, 2005 yılında ayrılan 130 milyon YTL’nin ancak 

yüzde 65’ini kullanılmış. 2006 yılında ayrılan ödenek 123 milyon YTL. Ağustos sonu 

itibarıyla, bu ödeneğin sadece yüzde 20’si kullanılabilmiş. Yani; Tanıtma Genel Müdürlüğü 

kendisine ayrılan ödenekleri kullanmıyor. Bu ödenekler fazla mıdır? Türkiye’nin tanıtıma mı 

ihtiyacı yok? Tanıtıma ihtiyacı yoksa, bu ödenekleri kullanmayacaksak, neden bu Genel 

Müdürlüğün bütçesine bu ödenekleri koyuyoruz? Kullanılmayacaksa, bu ödeneği buradan 

keselim, ihtiyacı olan bir başka kurumlar veya belki Bakanlığın başka birimlerinin ihtiyacı 

vardır, bunları oralarda kullanalım. Kullanılmayacak ödeneği bütçelerde tutmanın anlamı yok. 

Gelecek üç yılın hedeflerine baktığımızda bunların kullanılması gerekir.  

 Turizmde Katma Değer Vergisi indirimi yapılmalıdır 

Turizmle ilgili olarak geçen yılki bütçede öneride bulunmuştum. Esasen, Bakanlığın 

buna olumlu baktığını biliyorum. Katma değer vergisi indirimi. İndirim istemek kolaydır, ama, 

öbür tarafta da gelir bütçesinin dengelerini, hedeflerini gözetmek gerekir. Ancak, Türkiye, 
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madem ki, Avrupa Birliğinin birçok ülkesiyle turizmde rekabet edecektir, rekabet ettiği 

ülkelerle aynı Katma değer vergisi oranını uygulamak zorundadır. Yani, onlar indirimli Katma 

değer vergisi oranını uyguluyorsa, Türkiye de uygulamalıdır bunu.  

 Özel tiyatrolar kesinlikle desteklenmelidir 

Geçen yıl bütçesinde de özel tiyatrolar desteklenmeli demiştim. Sayın Bakandan 

farklı bir yanıt almadım o bütçe görüşmesinde. Ancak, geldiğimiz noktada özel tiyatrolara 

yardımın kesildiğini görüyoruz. Amatör olsun profesyonel olsun, ayırım yapmaksızın bütün 

bu tiyatroları desteklemek gerekir. Bu yıl sonunu bile beklemeden, bu bütçe sürecinin 

arkasından bir iki maddelik bir tasarı veya teklif hazırlanmalı. Zaten arkadaşlarımız, bu 

konuda kanun teklifleri verdiler, arzu ediyorsa Hükûmet de bir tasarı getirir, bunu birleştirip 

hemen bir ara gündemle yasalaştırabiliriz.  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


