GİRİŞ
Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,
Bakanlığımın 2004 yılı kesinhesabı, 2006 yılı gider bütçesi, Kamu
İhale Kurumu Bütçesi, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı bütçeleri ile 2006 yılı gelir bütçesi üzerinde söz almış
bulunuyorum.
Sözlerime başlamadan önce sizleri şahsım ve Bakanlığım adına
saygı ile selamlıyorum.

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
Hatırlanacağı üzere 14 Aralık’ta yaptığım sunuş konuşmamda,

• Dünyada ve Türkiye’deki temel makro ekonomik gelişmeleri,
• AK Parti Hükümetlerinin bazı sosyal politika uygulamalarını,
• Kesinhesabı görüşülmekte olan 2004 yılı Bütçesini,
• 2005 yılı Bütçesi gerçekleşme ve yıl sonu tahminlerini,
• 2006 yılı Bütçesinin gider ve gelir büyüklüklerini ve özelliklerini,
• Çok yıllı bütçe uygulaması kapsamında 2007 ve 2008 yıllarına
ilişkin temel bütçe rakamlarını,
sizlere açıklamıştım.
2006 yılı bütçesinin görüşülmesi sürecinde yaptıkları katkılardan
dolayı bütün milletvekili arkadaşlarıma, şahsım ve Hükümetim adına
teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, yapılan öneri ve eleştirilerden

yararlandığımızı

ve

uygulamalarımızda

da

göz

önünde

bulunduracağımızı ifade etmek istiyorum.
2006 yılı bütçesi ile 2004 yılı kesinhesabının Genel Kurulda
görüşülmesi, bugün Bakanlığımın gider bütçesi, Kamu İhale Kurumu,
Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçeleri,
2006 yılı gelir bütçesi ile merkezi yönetim bütçesi ve kesinhesap kanun
tasarılarının maddelerinin görüşülmesi ve 26 Aralık Pazartesi günü de
tümü üzerindeki görüşmelerin yapılması ile tamamlanmış olacaktır.

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
Sizlere önce Maliye Bakanlığının Gider Bütçesi, ardından Kamu
İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
bütçeleri ve son olarak da 2006 yılı Gelir Bütçesi hakkında bazı
açıklamalar yapmak istiyorum.

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Maliye Bakanlığı, özet olarak ifade etmek gerekirse, maliye
politikalarının belirlenmesi, uygulanması ve uygulamanın takibi ile
görevlidir. Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı;
• Devlet bütçesinin hazırlanması ve uygulanması, harcama
politikalarının geliştirilmesi,
• Gelir politikasının geliştirilmesi,
• Devlete ait malların yönetimi,
• Devlet hesaplarının tutulması ve buna ilişkin diğer hizmetlerin
yerine getirilmesi,
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• Devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerinin
yürütülmesi,
• Karaparanın

aklanmasının

önlenmesi

konusunda

gerekli

araştırma ve incelemelerin yapılması, uygulanacak esas ve usullerin
belirlenmesi,
görevlerini yerine getirmektedir.
Bakanlığımın merkez ve taşra birimlerinde yaklaşık olarak 28 bin
personel özveriyle çalışmaktadır.
Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra birimlerinin yanı sıra
aralarında Gelir İdaresi Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü,
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü ve Kamu İhale Kurumu’nun da yer aldığı bağlı, ilgili ve ilişkili
kuruluşları bulunmaktadır.

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
Ekonomide elde ettiğimiz başarıların önemli dayanaklarından birisi,
hatta en önemlisi, bütçe disiplinidir. Bu nedenle, bütçe dengesinde
nereden nereye geldiğimiz konusu üzerinde biraz durmak istiyorum.
Türkiye’de bütçelerimiz 1971 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde
açık vermektedir. 1981 yılından 2002 yılına kadar olan 22 yıllık dönemde
de bütçeler giderek artan tutarlarda açık vermiştir. İktidarı devraldığımız
2002 yılında bütçe açığı 40.1 milyar YTL, bütçe gelirlerinin bütçe
giderlerini karşılama oranı yüzde 65, bütçe açığının GSMH’ya oranı ise
yüzde 14.6 seviyesinde idi.
Peki Türkiye bu noktaya nasıl gelmişti? Bu sorunun kısa ve öz
cevabı şudur: Hesabını kitabını iyi yapmadan bol keseden harcama
yapılması ve bunun borçlanmayla karşılanması.
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Faiz harcamalarının bütçe giderleri içindeki payı 1980 yılında yüzde
3’ün altındadır. Daha sonraki yıllarda bu oran bir-iki istisna dışında
sürekli artmıştır. 2002 yılında faiz giderlerinin tutarı 51.9 milyar YTL’ye,
bütçe içerisindeki payı ise yüzde 44.8’e ulaşmıştır.
Bu konuda dikkati çeken bir nokta da şudur: Devletin ekonomik
alanda küçültülmesi iddiasıyla başlanan süreçte bütçenin GSMH içindeki
payı 1980 yılındaki yüzde 21.6 seviyesinden 2002 yılında yüzde 42.1
düzeyine, yani tam iki katına çıkmıştır. Bu arada, vergi gelirlerinin GSMH
içindeki payı da 1996 yılına kadar 1980 öncesi seviyesinin altında
kalmıştır.
Kısaca ifade etmek gerekirse, Türkiye’de uzun yıllar çeşitli saiklerle
“vergi alma, borç al” politikası uygulanmıştır. Bu politikanın bedeli ağır bir
borç ve faiz faturası olarak karşımıza çıkmıştır. Bunda en fazla zarar
görenlerin toplumun dar ve sabit gelirli kesimleri olduğunu belirtmeye
dahi gerek yoktur.
Şimdi de iktidarı devraldığımız 2002 yılından bu yana geçen üç
yılda bu tablonun nasıl değiştiğinden kısaca bahsetmek istiyorum.
•

2005 yılı sonunda bütçe açığının 14.6 milyar YTL olarak revize

ettiğimiz seviyenin de altında, 12 milyar YTL civarında gerçekleşmesini
bekliyoruz. Bu tutarın yüzde 5 büyüme hedefine göre hesaplanan 2005
GSMH’sına oranı yaklaşık olarak yüzde 2.5’tir.
•

2005 Kasım ayı sonu itibariyle, faiz giderleri 41.4 milyar YTL,

bu giderlerin bütçe içindeki payı ise yüzde 32.7 olmuştur. Bu dönemde
bütçe

gelirlerinin

bütçe

giderlerini

karşılama

oranı

yüzde

95.7

seviyesinde gerçekleşmiştir. Yıl sonunda ise faiz giderlerinin 46 milyar
YTL dolayında, bu giderlerin bütçe içindeki payının ise yüzde 31.8
olacağı tahmin edilmektedir.
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2002 yılında devraldığımız tablo ile bu yıl sonunda oluşacak
tabloyu karşılaştırdığımızda, yaklaşık olarak;
Bütçe açığının nominal bazda 28 milyar YTL azalarak 2002

¾

yılı bütçe açığının yüzde 30’u seviyesinde gerçekleşeceği,
Bütçe açığının GSMH’ya oranında 12 puanlık bir düşüş

¾

meydana geleceği,
Faiz giderlerinin nominal olarak 6 milyar YTL azalacağı, faiz

¾

giderlerinin bütçe içerisindeki payında ise 14 puanlık bir düşüş
kaydedileceği,
Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranında 26

¾

puanlık bir artış olacağı,
görülmektedir.
Bütçe göstergelerindeki bu iyileşme 2006 ve izleyen yıllarda da
devam edecektir. Bunun teminatı da üç yıllık süre içerisindeki
performansımızdır. Bütçe konusunda bu güne kadar ne hedeflediysek
daha iyisini gerçekleştirdik. İşte son üç yılın rakamları ortadadır. Bu tablo
bizden önceki dönemlerde örneğine rastlanmayan bir durumdur.
Hesabımızı

kitabımızı

iyi

yapmakla

birlikte

biraz

da

temkinli

davranıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki güven, sözle değil icraatla tesis edilir.
Bu nedenle, 2006 ve sonraki yıllarda elde edeceğimiz sonuçların en az
tahminlerimiz düzeyinde olacağından kimsenin kuşkusu olmasın.
Bu

başarı,

bütçenin

içine

düşürüldüğü

faiz

cenderesinden

kurtarılması ve gelirlerde sağlanan iyileşmeler ile elde edilmiştir. Bu
nedenle, çalışanlarımız, çiftçilerimiz, esnafımız ve bütçeden pay alan
diğer toplum kesimleri mağdur edilmemiştir. Aksine, tasarruf edilen
kaynakların bir kısmı bütçeden pay alan dar gelirli vatandaşlarımıza ve
yatırımlara aktarılmıştır. Bu vatandaşlarımızın iktidarımız döneminde
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durumlarının nasıl değiştiğini 14 Aralık tarihinde yaptığım bütçe sunuş
konuşmamda örneklerle açıklamıştım.
Şimdi de yatırım harcamaları konusunda bazı bilgiler vermek
istiyorum.
2002 yılında bütçeden yapılan yatırım harcamalarının tutarı 7.3
milyar YTL, bunun bütçe içerisindeki payı ise yüzde 6.6 olarak
gerçekleşmiştir. 2005 gerçekleşme tahminine göre ise, konsolide
bütçeden yapılan yatırım harcamalarının toplamı 11.3 milyar YTL, bütçe
içerisindeki payı ise yüzde 7.8 olacaktır. Görüşmekte olduğumuz 2006
yılı Bütçesinde yatırım harcamaları, yıl içinde elde edilecek ilave gelirler
ile yedek ödeneklerden aktarılacak kaynaklarla birlikte 15 milyar YTL,
bütçe içerisindeki payı ise yüzde 9 civarında olacaktır.
Kamu yatırımlarındaki artış trendi GSMH rakamlarından da açıkça
görülebilmektedir. 2005 yılının ilk üç döneminde yapılan kamu yatırımları
11.3 milyar YTL’ye ulaşmıştır. Bu tutar, 2004 yılının aynı dönemine göre
cari fiyatlarla yüzde 40, sabit fiyatlarla ise yüzde 32.7 artış anlamına
gelmektedir.
İktidarda bulunduğumuz üç yıl içinde şu ana kadar toplam 3 binin
üzerinde okul ve 70 binin üzerinde derslik yapılmıştır. Aynı süre
içerisinde asfalt seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılan bölünmüş yol 5
bin 115 KM’ye, inşaatı halen devam eden bölünmüş yol ise 1.635 KM’ye
ulaşmıştır.
Diğer taraftan, bütçe açıklarının azalması kamunun tasarruf
açığının azalması, böylece özel sektörün yatırım yapmak için ihtiyaç
duyduğu

kaynak

imkanlarının

genişlemesi

anlamına

gelmektedir.

Nitekim, bütçe açıklarındaki azalmaya paralel olarak özel sektör
yatırımlarında belirgin bir artış gerçekleşmiştir. 2005 yılının ilk üç dönemi
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ile 2002 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında özel sektör yatırımlarında
sabit fiyatlarla yüzde 78 oranında bir artış meydana gelmiştir.
Dikkat edilirse bütçe açıklarının azalmasının yanısıra hem kamu
hem de özel sektör yatırımları artmaktadır.
Bütün bu gelişmeler kendiliğinden olmamakta, hepsinin gerisinde
hükümetimizin bilinçli politika tercihleri ve icraatları yer almaktadır.

Bakanlık 2004 Kesinhesabı
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
Maliye Bakanlığının 2004 yılı bütçe başlangıç ödeneği 22.5
katrilyon lira olup bunun 1.4 katrilyon lirası Bakanlığın kendi harcamaları
için öngörülmüştür. Yıl sonunda ödenek toplamı 23.7 katrilyon lira olmuş
ve toplam harcama 2003 yılına göre yüzde 18.7 azalarak 22.9 katrilyon
lira;

Bakanlığın

kendi

harcaması

ise

1.6

katrilyon

lira

olarak

gerçekleşmiştir.

Bakanlık 2006 Gider Bütçesi
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
Bakanlığımın 2006 yılı gider bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı
33 milyar 373 milyon YTL’dir.
Maliye Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki payı, 2005 yılında
yüzde 16.4 iken, 2006 yılında yüzde 19.6; (Hazine yardımı hariç) merkezi
yönetim bütçesi içindeki payı 2005 yılında yüzde 15.6 iken 2006 yılında
yüzde 19.1 olmaktadır. Bu durum, diğer kamu idarelerinin ihtiyaçları için
kullanılacak transfer kalemlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.
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Bakanlık bütçesi ödeneğinin yaklaşık yüzde 2.4’üne tekabül eden
787 milyon YTL’si Bakanlığımızın kendi giderlerini karşılamak üzere
kullanılacaktır. Bu tutarın yüzde 61’i personel giderleri, yüzde 7.1’i sosyal
güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, yüzde 21’i mal ve hizmet alım
giderleri, yüzde 0.5’i cari transferler ve yüzde 10.4’ü ise sermaye giderleri
için öngörülmektedir.
2006 yılı ödenek teklifimizin yüzde 97.6’sını oluşturan 32 milyar
586 milyon YTL tutarındaki ödenek ise Bakanlık dışındaki kamu
idarelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır.
Bu tutar içinde;
• Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne, 4 milyar 348 milyon YTL’si
söz konusu kurumun kamu kuruluşları adına yaptığı ödemeleri ve ek
karşılıkları, 5 milyar 487 milyon YTL’si ise finansman açığını karşılamak
üzere toplam 9 milyar 835 milyon YTL,
• Yüksek öğretim kurumlarına, 3 milyar 660 milyon YTL’si cari, 919
milyon YTL’si ise sermaye transferi niteliğinde olmak üzere toplam 4
milyar 579 milyon YTL,
• Siyasi partilere yardım olarak 90 milyon YTL,
• Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinden il özel idarelerine
devredilenlerin ücret ödemelerinin karşılanması için 1 milyar 610 milyon
YTL,
• Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün devam eden yatırım
projeleri ile köylerin altyapısının desteklenmesi projesinde kullanılmak
amacıyla il özel idarelerine transfer edilmek üzere 600 milyon YTL,
• Genel bütçe gelirlerinden mahalli idarelere ayrılan payların
ödenmesi için 11 milyar 180 milyon YTL; ilgili mevzuatı gereğince fonlara
ödenmesi gereken pay olarak 2 milyar 939 milyon YTL,
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• Personel giderlerini karşılama ödeneği, yedek ödenek, yatırımları
hızlandırma ödeneği, doğal afet giderlerini karşılama ödeneği, yeni
kurulacak daire ve idarelerin ihtiyaçlarını karşılama ödeneği ve diğer
yedek ödenek olarak toplam 1 milyar 700 milyon YTL,
bulunmaktadır.
Fonksiyonel sınıflandırma açısından, 33 milyar 373 milyon YTL
ödeneğin;
• 21 milyar 279 milyon YTL’si genel kamu hizmetlerine,
• 1.3 milyon YTL’si savunma hizmetlerine,
• 44.4 milyon YTL’si kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerine,
• 2 milyar 210 milyon YTL’si iskan ve toplum refahı hizmetlerine,
• 3.7 milyon YTL’si eğitim hizmetlerine ve
• 9 milyar 835 milyon YTL’si sosyal güvenlik ve sosyal yardım
hizmetlerine,
ayrılmaktadır.
Fonksiyonel sınıflandırma açısından, toplam ödenekler içinde en
büyük payı yüzde 63.8 ile genel kamu hizmetleri almakta, bunu yüzde
29.5 ile sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri ve yüzde 6.6 ile
iskan ve toplum refahı hizmetleri izlemektedir.
Bakanlığımıza 2007 yılında 33 milyar 91 milyon YTL, 2008 yılında
ise 34 milyar 624 milyon YTL ödenek tahsis edilmesi planlanmaktadır.
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Bakanlık Faaliyetleri
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
Şimdi de Bakanlığımca 2005 yılında gerçekleştirilen ve 2006
yılında yürütülmesi planlanan bazı önemli faaliyetlere ilişkin bilgiler
vermek istiyorum.
1.

Maliye politikası ile ilgili öngörülebilirliği artıracak ve mali

disiplini güçlendirecek çok yıllı bütçe sistemi 2006 yılı merkezi yönetim
bütçesi ile birlikte uygulamaya girmektedir.
Çok yıllı bütçe sisteminin en önemli belgelerinden olan Orta Vadeli
Mali Plan 2006-2008 yıllarını kapsayacak şekilde Bakanlığımız tarafından
hazırlanarak yayımlanmış; Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi
yenilenerek çok yıllı bütçe sistemi ile uyumlu hale getirilmiştir.
2.

Analitik

bütçe

sınıflandırmasına

geçilmesi

hususunda

Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar 2003 yılında sonuçlandırılarak 2004
ve 2005 mali yılları genel ve katma bütçeleri, yeni bütçe sınıflandırmasına
uygun olarak hazırlanmıştır.
Yeni bütçe sınıflandırmasının özel bütçeli idareler, düzenleyici ve
denetleyici kurumlar ve sosyal güvenlik kurumlarında da uygulanmasını
temin etmek amacıyla gerekli eğitim verilmiş ve bu idarelerin 2006 yılı
bütçelerinin söz konusu sınıflandırmaya uygun olarak hazırlanması
sağlanmıştır.
2006 yılından itibaren mahalli idarelerin de kapsama alınmasıyla
genel

yönetim

içerisindeki

tüm

kamu

idareleri

analitik

bütçe

sınıflandırmasına geçmiş olacaktır.
3. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme çalışmaları
yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda, sekiz pilot kuruluşta başlatılan
stratejik

planlama

çalışmalarının

2005

yılında

tamamlanarak

bu
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kuruluşların 2007-2011 yılları stratejik planlarının 2006 yılı Ocak ayı
sonuna kadar hazırlanması öngörülmektedir. Pilot kurumların 2007 yılı
bütçeleri Bakanlığımızın rehberlik ve koordinasyonunda performans
programlarına dayalı olarak hazırlanacaktır.
Bakanlığımız ve DPT Müsteşarlığınca müştereken belirlenecek
kamu kurumlarında, 2008–2012 yılları stratejik planların hazırlanarak
2007

yılı

Ocak

ayı

sonuna

kadar

Bakanlığımıza

gönderilmesi

öngörülmektedir.
Benzeri çalışmalar Bakanlığımız, DPT Müsteşarlığı ve İçişleri
Bakanlığının

rehberlik

ve

koordinasyonunda,

belirlenen

mahalli

idarelerde de yapılacaktır.
4. Tedavi kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelere ilişkin
belgelerin ödenmeden önce incelenmesi amacıyla tabip ve eczacıların
da görev aldığı kontrol üniteleri kurulmuştur.
Ayrıca, yapılan düzenleme ile sağlık hizmetlerine ilişkin fatura
bedellerinin

geciktirilmeksizin

ilgili

sağlık

kuruluşuna

ödenmesi

sağlanmaktadır.
5. Bakanlığımız ile Emekli Sandığı arasında yapılan işbirliği
sonucunda saymanlıkların doğrudan Emekli Sandığı web sitesine
bağlanarak ilaç reçetelerini sağlıklı bir şekilde kontrol etmelerine imkan
sağlanmıştır.
6. Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalışanların maaş
ve ücretlerinin daha kolay bir şekilde ödenmesini sağlamak amacıyla
“Maaş Otomasyon Projesi” başlatılmıştır. Böylece, bir taraftan bürokrasi
ve kırtasiyecilik azaltılırken, aynı zamanda işgücü ve zamandan da
tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır.
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7. 5018 sayılı Kanun çerçevesinde uygulamaya konulması gereken
ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda, hazırlanan “İç
Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” ile “İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika
Yönetmeliği”
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Ekim

2005

tarihli

Resmi

Gazetede

yayımlanmış

bulunmaktadır.

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
8. Kalkınmanın özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi Hükümetimizin
temel önceliklerinden birisidir. Maliye Bakanlığı olarak da, bu konuya
büyük önem veriyoruz. Bu amaçla, yatırımcılara bedelsiz arsa ve arazi
devredilmesine ilişkin mevzuat yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede;
Hazineye ait arazi ve arsaların yatırımcılara bedelsiz devrine imkan
veren 5084 sayılı Kanun uyarınca; 2005 yılında 83 girişimciye 326 adet
taşınmaz bedelsiz devredilmiştir. Bu yerlerde gerçekleştirilecek yatırım
tutarı 482 milyon YTL olup, 6 bin 91 kişiye iş imkanı yaratılmış olacaktır.
En az 50 kişiye istihdam sağlayan ve on milyon ABD doları
tutarındaki yatırımlara ucuz Hazine arsası veya arazisi satışı imkanı
getirilmiştir. Bu kapsamda içinde bulunduğumuz yılda; Hazineye ait 493
bin metrekare taşınmazın devri gerçekleştirilmiştir. Böylece bin 100
kişiye istihdam sağlanması beklenmektedir.
Öte yandan, Hazineye ait toplam 2.1 milyon metrekare taşınmaz
üzerinde tersane yatırımı yapılması amacıyla yatırımcılara ön izin
verilmiştir. Bu yerlerde gerçekleştirilecek yatırım tutarı 380 milyon YTL
olup, toplam 9 bin kişiye istihdam sağlanacaktır.
Konut sorununun ucuz arsa üretimi yoluyla çözümü amacıyla, atıl
durumdaki Hazine arazilerinin toplu konut üretiminde değerlendirilmesi
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için Toplu Konut İdaresi Başkanlığına 278.6 milyon YTL değerinde 512
adet taşınmaz mal devredilmiştir.
Ayrıca, yapılan yasal düzenleme ile üzerinde yapılaşma bulunan
Hazineye ait 7 bin 231 taşınmaz bedelsiz olarak belediyelere
devredilmiştir.
9. Karaparanın aklanmasıyla mücadele alanında uygulamada
karşılaşılan sorunlar ve yasal eksiklikler dikkate alınarak “Mali Suçları
Araştırma Kurumunun Teşkilat ve Görevleri İle Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” hazırlanmış ve 9
Haziran 2005 tarihinde TBMM’ne sunulmuştur.
Tasarı ile MASAK’ın aklama suçunun önlenmesi konusundaki
fonksiyonlarını yerine getirmesi için gerekli yasal yapı güçlendirilmekte,
çalışmaları son aşamaya gelen “Karapara Aklanması ile Mücadele
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” ile oluşturulacak güçlü veri tabanı
sisteminden yararlanılması hedeflenmektedir.
Böylece, bir taraftan aklamaya karşı emniyetli, itibarı yüksek bir
finansal sistemin oluşturulmasına katkı sağlanırken diğer taraftan kayıt
dışı ekonomi ile mücadele çabalarına destek verilmiş olacaktır.

KAMU İHALE KURUMU BÜTÇESİ
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
Şimdi sizlere Kamu İhale Kurumu Bütçesi hakkında bazı
açıklamalar yapmak istiyorum.
İdari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz olan Kamu
İhale Kurumu;
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• İhale sürecinde ilgili idarece yapılan işlemlere ilişkin şikayetleri
inceleyerek sonuçlandırmak,
•

Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin

sicillerini tutmak,
• Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa
ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri
hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek,
• İhale ilanları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya
elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak,
• Yabancı isteklilerin ihalelere katılımında karşılıklılık ilkesinin
gözetilmesini sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak,
görev ve yetkilerine sahiptir.

Faaliyetler
Kamu

alımlarına

yönelik

değerlendirmelerin

daha

sağlıklı

yapılabilmesi, yeknesaklığın sağlanması ve e-ihaleye ait alt yapının
uygun hale getirilmesi amacıyla İhale Kontrol Sistemi Projesi 2005
yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.
Böylece, Türkiye çapında ilk defa tüm kamu alımlarının elektronik
ortamda tek merkezde kayıt altına alınması, kamu alımlarına ilişkin
gerçek verilere ulaşılması ve bu veriler ışığında yine Türkiye'de ilk defa
kamu alımları konusunda bir harita çıkarılması, ihale onayından
sözleşmenin

imzalanmasına

kadar

kritik

ihale

sürecinin

takip

edilebilmesine imkan sağlanmıştır.
Kurumun nihai hedefi, tüm ihale usulleri ile yapılan kamu
alımlarının tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
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Bu şekilde alıcı ve satıcı arasına bilgisayar konularak tüm işlemlerin
bilgisayarda

tanımlanan

kurallar

çerçevesinde

gerçekleştirilmesi

sağlanmış olacaktır.
Kurum tarafından 2005 yılının ilk onbir ayında 2 bin 246 adet
şikayet incelenerek sonuçlandırılmış ve 42 bin 231 adet ihale ilanı
yayımlanmıştır. Ayrıca, 6 bin 739 adet elektronik, basılı ve ticari bülten
abonesi yapılmıştır.

2006 Bütçesi
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
Kamu İhale Kurumunun 2006 yılında teklif edilen ödenek ve aynı
zamanda elde edeceği gelir 75.1 milyon YTL olarak tahmin edilmiştir.
Ödenek tutarından;
• 11 milyon YTL personel gideri,
• 0.7 milyon YTL sosyal güvenlik prim katkısı,
• 34.6 milyon YTL mal ve hizmet alımları,
• 18.3 milyon YTL cari transfer,
• 10.4 milyon YTL sermaye gideri,
için ayrılmıştır.
Cari transferler harcama kalemi içinde hazineye aktarılacak olan 17
milyon YTL de yer almaktadır.
Kamu İhale Kurumunun ihtiyaçları için teklif edilen ödeneğin yüzde
14.7’si personel giderlerine, yüzde 46.1’i mal ve hizmet alım giderlerine,
yüzde 24.4’ü cari transferlere, yüzde 0.9’u sosyal güvenlik prim
katkısına, yüzde 13.9’u ise sermaye giderlerine ayrılmıştır.
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ
Sayın Başkan, Değerli Üyeler,
Şimdi de, Gelir İdaresi Başkanlığının gider bütçesi ve faaliyetleri
hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum.

2006 Bütçesi
2005 yılı içerisinde Gelirler Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi
Başkanlığı şeklinde yeniden örgütlenerek mükellef odaklı ve aynı
zamanda vergi kanunlarını daha etkin uygulayacak bir idari yapıya
kavuşturulmuştur.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2006 yılı gider bütçesi için teklif edilen
ödenek tutarı 2.6 milyar YTL’dir.
Bu tutardan;
• 743 milyon YTL personel giderleri,
• 82 milyon YTL sosyal güvenlik prim katkısı,
• 220 milyon YTL mal ve hizmet alımları,
• 1 milyar 504 milyon YTL cari transfer,
• 55 milyon YTL sermaye gideri,
• 2 milyon YTL sermaye transferi,
için ayrılmıştır.
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Cari transfer kalemi 1.5 milyar YTL tutarındaki emeklilere vergi
iadesi ödeneğini de içermektedir. Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığının
kendi harcamaları için öngörülen ödenek tutarı, 1.1 milyar YTL’dir.
Başkanlığın kendi ihtiyaçları için teklif edilen ödeneğin yüzde 67’si
personel giderlerine, yüzde 20’si mal ve hizmet alım giderlerine, yüzde
7.5’i sosyal güvenlik prim katkısına, yüzde 5’i ise sermaye giderlerine
ayrılmıştır.

Faaliyetler
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
Gelir İdaresinin yeniden yapılandırılması çalışmalarıyla eş zamanlı
olarak Gelir İdaresinin teknolojik altyapısını güçlendirme çalışmaları da
sürdürülmektedir.
Bugün itibariyle, 305 vergi dairesi otomasyona geçirilmiştir. Ayrıca,
143 vergi dairesinde otomasyon çalışmaları devam etmektedir. Böylece,
Haziran 2006 tarihi itibariyle bütün vergi dairelerimiz otomasyona geçmiş
olacaktır.
E-Beyanname uygulaması ile vergi beyanname ve ekleri internet
üzerinden alınmaktadır. Böylece, bir taraftan vatandaşlarımıza sunulan
hizmetin kalitesi artırılırken aynı zamanda vergi dairelerinin iş yükü de
azaltılmıştır.

E-Beyannamelere

ilişkin

işlemler

otomatik

olarak

yapıldığından, bankalar aracılığı ile vergilerini ödeyen mükelleflerin vergi
dairesine gelme zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
Ayrıca, vatandaşlarımızın vergi dairesine gitmeden, bankalar
aracılığıyla cari dönem vergi borçlarını öğrenebilme ve vergi borçlarını
ödemeleri konusunda yeni kolaylıklar getirilmiştir.
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Aralık

2005

tarihi

itibariyle

internet

ortamında

alınan

beyannamelerin sayısı 1.8 milyon adete ulaşmıştır. Böylece, aylık
vergilendirme dönemi bazında toplam vergi beyannamelerinin yaklaşık
olarak üçte ikisi internet üzerinden alınmıştır.
Mükelleflere ve vergi ile ilgilenen herkese, vergi mevzuatı ile ilgili
tüm

düzenlemeleri

Başkanlığınca

anında

e-posta

ulaştırmak

abonelik

hizmeti

amacıyla

Gelir

başlatılmıştır.

Bu

İdaresi
hizmet

sayesinde ilgililer, hiç bir ücret ödemeden tüm değişiklileri ve haberleri
anında öğrenebilecek ve böylece vergiye uyum maliyetleri azalmış
olacaktır.
Her fırsatta dile getirdiğim üzere, kayıtdışıyla mücadele temel
önceliklerimiz arasında yer almaya devam etmektedir. Bu kapsamda;
• Belirli bir tutarın üzerindeki ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı
ile gerçekleştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
• Hamiline çekin izlenebilmesi için gerekli yasal düzenlemeler
hazırlanmaktadır.
• Akaryakıt

pompalarına

yazarkasa

bağlanması

mecburiyeti

getirilmiştir.
• Elektronik ortamda vergi denetiminin alt yapısı oluşturulmaktadır.
Bu amaçla, merkezdeki veri ambarında toplanacak bilgilerle mükellef
beyanları karşılaştırılarak denetimin etkinliği arttırılacaktır.
• Denetim bilgi sistemini geliştirmek amacıyla Avrupa Birliği fonları
kullanılarak Almanya ve İngiltere ile ortak yürütülen “Bilgisayar Destekli
Denetim ve Risk Analizi Projesi” adlı twinning projesi en kısa sürede
bitirilecektir.

Böylece,

tüm

denetim

birimleri

bilgisayarlı

denetim

donanımına kavuşturularak etkin bir denetim sistemi oluşturulacaktır.
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ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
Konuşmamın bu bölümünde sizlere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Bütçesi ve faaliyetleri hakkında bazı açıklamalar yapmak istiyorum.

2006 Bütçesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2006 yılı gider bütçesi teklifi
toplam 15.1 milyon YTL olup bu tutarın tamamına yakını Özelleştirme
Fonundan yapılacak aktarmalarla karşılanacaktır. Gider bütçesinin, 9.8
milyon YTL’si personel giderlerinden, 4.2 milyon YTL’si mal ve hizmet
alım giderlerinden, geri kalanı da sosyal güvenlik kurumlarına devlet
primi giderleri ve cari transferlerden oluşmaktadır.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının personel ve genel yönetim
giderleri, Özelleştirme Fon gelirlerinin yüzde 5’ini aşmamak üzere
özelleştirme fonundan yapılan transferlerden karşılanmaktadır. Bu
çerçevede yapılan aktarmaların fon gelirlerine oranı 2003 yılında yüzde
1.1, 2004 yılında yüzde 0.43 ve 2005 yılı Ekim ayı sonu itibariyle ise
yüzde 0.29 olarak gerçekleşmiştir.

Faaliyetler
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
2003 yılının başından beri ülkemizde özelleştirme konusunda son
derece istikrarlı ve güçlü bir irade ve çaba gösterdiğimiz herkes
tarafından gayet iyi bilinmektedir.
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Ülkemizde 20 yıldır devam eden özelleştirme çabalarına rağmen
özelleştirmesi

gerçekleşmeyen

bir

çok

kuruluşun

bu

dönemde

özelleştirilmesi bu iradenin somut bir ifadesidir.
Özelleştirmede elde edilen başarıda, ülkemizin içinde bulunduğu
siyasi ve ekonomik şartların büyük önemi bulunmaktadır. Nitekim 2003
yılından itibaren siyasi ve ekonomik alanda sağlanan istikrar ve güven
ortamının yanında yapısal reformları sürdürmedeki kararlı tutum
özelleştirme uygulamalarına da yansımış ve bu dönemde özelleştirme
alanında son derece olumlu sonuçlar alınmıştır.
Özelleştirme uygulamaları kapsamında, 2001 yılında hiç bir ihale
açılmamış,

2002

yılında

açılan

13

ihaleden

10’unun

ise

sonuçlandırılamamış olduğunu göz önüne alırsak, 2003 ve sonrası
dönemde

gerçekleştirilen

özelleştirme

uygulamalarının

daha

iyi

anlaşılacağı ortadadır.
√

2003 yılında 23,

√

2004 yılında 29 ve

√

2005 yılında bugüne kadar 28

olmak üzere toplam 74 özelleştirme ihalesi,
√

2003 yılında 6,

√

2004 yılında 1 ve

√

2005 yılında 3 adet

olmak üzere toplam 10 İMKB işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemlerle
√

85 şirket/kuruluş ve işletmedeki kamu hisselerinin tamamı,

√

6 liman,

√

3412 varlık ve gayrimenkulün,

satışı/işletme hakkı devri gerçekleştirilmiştir.
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Özelleştirme uygulamalarının başlangıcından itibaren 2003 yılına
kadar toplam 8 milyar ABD Doları tutarında özelleştirme uygulaması
gerçekleştirilmiş
özelleştirme

iken,

2003-2005

uygulamalarının

yılları

toplamı

arasında

18,4

milyar

gerçekleştirilen
ABD

dolarına

ulaşmıştır. Bu tutara İstanbul Atatürk Havalimanı, Salıpazarı Yap-İşletDevret projesi ve TMSF tarafından gerçekleştirilen Çimento fabrikaları,
basın kuruluşları ve Telsim satışları dahil değildir.
Özelleştirme sürecinde önemli bir yer tutan, 1990’lı yılların başında
özelleştirilmesine karar verilen ve yıllarca özelleştirilemeyen Türk
Telekom, Tüpraş ve Erdemir gibi kuruluşların özelleştirilmesi 2005
yılında gerçekleştirilmiştir.
Tüpraş özelleştirmesinde Rekabet Kurulu’nun izni alınmış ve ihale
ÖYK tarafından onaylanmıştır. Devir işleminin kısa süre içerisinde
gerçekleşmesi ve 4,1 milyar ABD doları tutarındaki satış bedelinin tahsil
edilmesi beklenmektedir.
Erdemir özelleştirmesine ilişkin izin ve onay süreçleri tamamlanmış
olup devir işlemi yakın bir zamanda gerçekleşecektir.
Diğer taraftan, uzun yıllardır programda bulunan ve varlık ve
birimlerinin tamamına yakın kısmı özelleştirilen Sümer Holding, SEKA ve
TÜGSAŞ tek bir kuruluş çatısı altında birleştirilerek yönetimde ve
kaynakların kullanımında etkinlik sağlanmıştır.
2005

yılında

TCDD’ye

ait

büyük

limanların

özelleştirilmesi

sürecinde iki önemli adım atılmış, Mersin ve İskenderun Limanlarının
özelleştirilmesi ihaleleri sonuçlanmıştır. Mersin ve İskenderun Limanının
işletme hakkı devir işlemleri, imtiyaz sözleşmeleri üzerinde Danıştay
görüşleri alındıktan sonra tamamlanacaktır. İzmir Limanı için ihale
hazırlıkları hızla devam etmekte ve kısa sürede ihaleye çıkılması
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hedeflenmektedir. Bandırma, Derince ve Samsun limanlarının da 2006
yılı içerisinde ihale edilmesi planlanmaktadır.
Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinde ise hazırlıklar büyük
ölçüde

tamamlanmıştır.

Elektrik

dağıtım

bölgeleri

şirketleştirilmiş,

özelleştirme sonrasında 5 yıl süreyle geçerli olacak tarifeler üzerinde
çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Özelleştirme sonrası kamulaştırma ve
piyasa düzenleme mekanizmasına ilişkin düzenlemeleri içeren Kanun
değişikliği taslağı TBMM’ne sunulmuştur. Taslağın kanunlaşmasından
hemen sonra elektrik dağıtım şirketleri için özelleştirme sürecinin
başlatılması hedeflenmektedir.
Şans

oyunlarının

özelleştirilmesi

sürecinde

taslak

şartname

hazırlıkları tamamlanmış olup, özelleştirme sonrası piyasayı düzenleyici
mekanizma ve kuralları içeren Kanun taslağı Başbakanlık Makamına
iletilmiştir. Yeni dönemde söz konusu taslağın kanunlaşmasından sonra
özelleştirme işlemi başlatılacaktır.
Özelleştirme uygulamaları kapsamında satış ve devir işlemlerinin
gerçekleştirilmesi

yanında, Özelleştirme Fonu kaynaklarının

etkin

yönetimine, programdaki kuruluşların rasyonel işletmecilik ilkelerine göre
hareket etmelerine ve kamu finansmanı üzerinde yük oluşturmamalarına
özen gösterilmektedir. Bu amaçla sürekli kaynak tüketen işletme ve
işletme birimlerinin tasfiyesi ve kapatılması yoluna gidilerek giderlerde
önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır. Nitekim, bu kuruluşların 2000 yılında
605 milyon ABD Doları tutarında olan yıllık finansman açığı 2005 yılında
150 milyon ABD Dolarına çekilmiştir.
Özelleştirme Fonu’nun nakit fazlası Hazineye aktarılmıştır. Bu
çerçevede 2005 yılında Hazineye 2,7 Milyar ABD Doları tutarında nakit
transferi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, özelleştirme fonu tarafından 2003
yılından önce yapılan borçlanmaların tamamı 2004 ve 2005 yıllarında
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ödenmiştir. Bu dönemde ödenen borçların tutarı 1,2 milyar ABD
Dolarıdır.
Özelleştirilen kuruluşlarda çalışan işçilerin ve ailelerinin mağdur
edilmemesi özelleştirme politikamızın temel önceliğidir. Bu politikanın bir
gereği

olarak

1992

yılından

sonra

özelleştirilen

kuruluşlarda

çalışanlardan işini kaybedenler diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
geçici personel statüsünde işe yerleştirilmektedir. Bugüne kadar toplam
11 bin 254 işçinin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığına
gönderilmiştir. Bu politikamız bundan sonra yapılacak özelleştirmeler için
de uygulanmaya devam edecektir.
Özelleştirmenin istihdam ve sosyal boyutuna ilişkin çalışmalarımız
içerisinde yer alan Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında
Aralık 2000’den 20 Aralık 2005 tarihine kadar yapılan çalışmalardan
toplam 30 bin 187 kişi faydalanmış olup, bunlardan 14 bin 870 kişisi
istihdam imkanı bulmuştur.

2006 GELİR BÜTÇESİ
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
Vergi sistemi konusundaki temel vizyonumuz anlaşılabilir bir vergi
mevzuatı, öngörülebilir ve rekabetçi bir vergi yükü ve etkin bir vergi
idaresi ilkelerine dayanmaktadır.
Vergi politikamızın temel amacı da makroekonomik politikalarla
uyumlu, üretim ve istihdamı destekleyen, kayıt dışılığı caydıran, etkin ve
basit bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda şimdiye kadar uygulamaya koyduğumuz
değişiklikleri muhtelif vesilelerle sizlerle ve kamuoyu ile paylaştık. 2006
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ve izleyen yıllar vergileme alanında önemli icraatları uygulamaya
koyacağımız yıllar olacaktır.
Gelir ve kurumlar vergisinde oran indirimi daha önce Sayın
Başbakanımız tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.
Önemi nedeniyle kurumlar vergisindeki oran indirimi konusu
üzerinde biraz durmak istiyorum. İletişim ve bilgi teknolojilerindeki
sıçramanın yanı sıra yasal düzenlemelerin gevşetilmesi sermayenin
uluslararası alanda hareket kabiliyetini önemli ölçüde arttırmıştır.
Ülkelerin daha çok yatırım ve sermaye çekme yarışı içine girmeleri,
vergiyi ve özellikle de kurumlar vergisini küresel ölçekte rekabetin
yaşandığı alanlardan biri haline getirmiştir. Bu rekabete paralel olarak, bir
taraftan vergi oranlarında ve özellikle de kurumlar vergisi oranlarında
önemli

indirimler

genişletilmesine

yapılırken

yönelik

diğer

adımlar

taraftan

atılmaktadır.

da

vergi

tabanının

Böylece,

yatırımları

özendiren düşük oranlı ancak geniş tabanlı bir vergi sistemine doğru bir
eğilim yaşanmaktadır.
Doğrudan yabancı yatırımlar açısından, ekonomik ve siyasi istikrar,
pazar büyüklüğü ve pazara yakınlık, altyapının kalitesi, ucuz ve nitelikli iş
gücü, öngörülebilirlik gibi çok sayıda faktör önem taşımaktadır. Bununla
birlikte, genel olarak vergi sistemi ve özellikle kurumlar vergisi oranları da
yabancı yatırım kararları açısından önemli bir gösterge haline gelmiştir.
Vergi oranları diğer faktörler yönünden benzer durumda olan ülkelerle
rekabet açısından daha da önem kazanmaktadır. Bu itibarla, kurumlar
vergisinde yaptığımız indirimin önemli bir rekabet avantajı sağlayacağına
inanıyoruz. Bunu somut bir örnekle açıklamak istiyorum.
OECD verilerine göre, kurumların dağıttığı kar payları üzerindeki
vergi yükünün OECD ortalaması 2000 yılında yüzde 50 iken Türkiye’de
bu oran yüzde 65 seviyesinde idi. 2003 yılında yapılan değişiklikle bu
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ağır yük yüzde 44 seviyesine çekilmiştir. Yapılacak oran indirimleri
sonrası ise, OECD ortalaması yüzde 44.2 seviyesinde iken Türkiye’deki
yük yüzde 34 seviyesine gerilemektedir. Böylece Türkiye, OECD
alanındaki en düşük yüke sahip beşinci ülke konumuna gelmektedir.
Bundan

sonraki

önceliğimiz

istihdam

üzerindeki

yükün

azaltılmasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam
etmektedir.
2006

yılında,

menkul

sermaye

gelirlerinin

vergilendirilmesi

basitleştirilmektedir. Yeni sistemde, kamu kağıtlarından elde edilen
gelirler de dahil olmak üzere tüm menkul kıymet gelirleri, geliri kimin elde
ettiğine bakılmaksızın yüzde 15 oranında bir nihai vergilemeye tabi
tutulmaktadır. Böylece, hem vergi tabanı genişletilmekte hem de yatırım
kararlarını etkileyen farklılıklar ortadan kaldırılmaktadır.
Kolayca

uygulanabilecek

bir

vergi

sisteminin

oluşturulması

amacıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının sadeleştirilerek yeniden
yazımı

konusundaki

çalışmalar

sürmektedir.

Bunu

diğer

vergi

kanunlarının sadeleştirilmesi çalışmaları izleyecektir.

2006 Vergileri
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
2006 yılı Bütçesinde konsolide bazda net bütçe gelirleri 144,1
milyar YTL olarak tahmin edilmektedir.
Ana kalemler itibariyle 2005 ve önceki yıllarda kullanılmakta olan
konsolide bazda bir değerlendirme yapıldığında ise;
• Vergi Gelirleri
• Vergi Dışı Gelirler

118.3,
20.8,
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• Sermaye Gelirleri

2.3,

• Alınan Bağış ve Yardımlar

0.4,

• Katma Bütçe Gelirleri

2.3,

milyar YTL olarak tahmin edilmektedir.
Merkezi Yönetim Bütçesine göre ise 2006 yılı gelirleri;
Genel Bütçeli Kuruluşlar

171.3,

•

Vergi Gelirleri

146.4,

•

Vergi Dışı Gelirler

22.2,

•

Sermaye Gelirleri

2.3,

Alınan Bağış ve Yardımlar
Özel Bütçeli Kuruluşlar
(Hazine Yardımı Hariç)
Düzenleyici ve Denetl. Kur.
Red ve İadeler (-)
Toplam Net Gelir

0.4,

•

3.0,
0.5,
14.4,
160.4,

milyar YTL olarak tahmin edilmiştir.
2006 yılı Bütçesinde yer alan tahminlerin yapılmasında her yıl
olduğu gibi, 2005 yılında ekonominin makro çerçevesine ilişkin olarak
ortaya konulan büyüme, enflasyon oranı, dış ticaret rakamları ve benzeri
ekonomik göstergeler esas alınmış ve geleneksel tahmin yöntemleri
kullanılmıştır.
Bugün itibariyle 2005 yılı vergi gelirleri tahsilatının yaklaşık 119.7
milyar YTL olacağı tahmin edilmektedir. Buna göre, 2005 yılı vergi
gelirlerinin GSMH’ya oranı yüzde 24.7 civarında olacaktır. Daha önce
ifade ettiğim 2006 yılı vergi gelir tahmini dikkate alındığında bu oranın
2006

yılında

yaklaşık

olarak

aynı

seviyede

gerçekleşeceği

anlaşılmaktadır.
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SONUÇ
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
İktidara geldiğimizden bu yana tesis ettiğimiz ve giderek güçlenen
istikrar

ortamının

olumlu

sonuçları

yediden

yetmişe

bütün

vatandaşlarımızın günlük yaşantısına her geçen gün daha fazla oranda
yansımaktadır. Bu olumlu tablonun oluşmasında en önemli katkının mali
disiplini esas alan maliye politikasına ait olduğu yerli ve yabancı tüm
ilgililer tarafından kabul edilmektedir.
Bütçe açıkları konusunda elde ettiğimiz başarı hiçbir tereddüde yer
bırakmayacak kadar aşikardır. Fazla geriye gitmeye gerek yok. Daha
geçen yıl bu kürsüde yaptığım konuşmada 2004 yılında bütçe açığının
GSMH’ya oranının yüzde 7.2 olarak gerçekleşeceğini beklediğimizi ve
hedefimizin bu oranı AB kriteri olan yüzde 3’ün altına çekmek olduğunu
ifade etmiştim. Biz bunu söylerken çoğu kimse yüzde 3 oranının 20072008 yıllarında dahi yakalanabileceğine ihtimal vermiyordu. İşte bir yıl
geçmeden bu hedefi yakalamış olmanın gurur ve memnuniyeti ile
karşınızdayım. AK Parti Hükümetlerinin farkı da zaten buradan
kaynaklanmaktadır: Başkalarının hayal dahi edemediği hedefleri bir bir
gerçekleştirmek.
Bu başarıda vergi ödeyen vatandaşlarımızın ve harcamalarında
gerekli

titizliği

göstererek

bize

yardımcı

olan

kamu

kurum

ve

kuruluşlarımızın payı büyüktür.
Maliye Bakanlığı bir taraftan vergi yükünün ekonomik ve sosyal
dengeler gözetilerek adaletli bir şekilde dağıtılması, diğer taraftan
toplanan bu kaynakların aynı titizlikle harcanmasını sağlamak gibi zor ve
sıkıntılı bir görevi ifa etmektedir. Çok yönlü sorumluluk ve hassasiyet
gerektiren bu görevi ülkemizin ve insanlarımızın gerçekleri ve ihtiyaçları
doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirerek, bu başarıda pay sahibi olan
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Bakanlığımın

her

kademedeki

personelinin

gayretli

ve

fedakar

çalışmalarını da burada anmak istiyorum.

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
Özverili çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum.
Güçlü

ekonomi,

güçlü

siyaset

ve

güçlü

Türkiye

hedefi

doğrultusunda atılmış önemli bir adım olan 2006 bütçesinin hayırlı olması
temennisi ile saygılarımı sunuyorum.
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