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TUTANAK DERGİSİ
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28 Ocak 2004 Çarşamba
4.- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı: 356) (x)
BAŞKAN - .................
1 inci maddeyi okutuyorum:
BAŞKAN - .................... 1 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına,
Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Akif Hamzaçebi; buyurun.
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) -Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; tasarının 1 inci maddesiyle ilgili olarak gerçekte söz almayacaktım; fakat, biraz
önce konuşan Sayın Muharrem Karslı'nın bazı açıklamalarına ben de katkı yapmak amacıyla
kürsüye gelmiş bulunuyorum.
Sayın Muharrem Karslı, son derece teknik ve güzel bilgiler verdiler; ancak, bir yerde,
"enflasyonu indirmek, bizim hükümetimize kısmet oldu" şeklinde bir cümle kullandılar.
Hepinizin bildiği gibi, Türkiye, enflasyonla mücadelede çok uzun yıllarını kaybetmiştir. Gerçek
anlamda enflasyonla mücadele kararlılığını 2000 yıllarına girerken göstermiş, talihsiz bir kriz
yaşamış ve 2001 krizinden sonra da, uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programıyla,
enflasyondaki inişleri yaşamaya başlamıştır.
Hatırlayacaksınız, 2002 yılında, yıl sonu enflasyonu yüzde 35 olarak planlanmış olmasına
rağmen, gerçekleşme yüzde 30'un altında, yüzde 29 dolaylarında olmuştur. Enflasyonla
mücadelede bu hususu sizlerin dikkatine sunmak istedim. 57 nci hükümet döneminde ilk
inişler başlamış, mevcut hükümet döneminde de bu süreç devam etmektedir.
Bu vesileyle şunları da ifade etmek istiyorum: Tabiî ki, enflasyonla mücadele ediliyor ise ve
gerçekten, tek haneli bir enflasyon planlanmış ise, Türk Lirasının sıfırlarının atılması son
derece yerindedir. Bu, hükümetin, enflasyonla mücadeleye devam edeceğinin bir işareti
olmaktadır. Bu güzel bir şey; ancak, öte yandan uygulanan politikaları da değerlendirirsek,
bazen, acaba, gerçekten, hükümet enflasyonla mücadele ediyor mu, bu mücadelede
kararlılığını sürdürecek mi konusunda, ister istemez insanlar tereddüte düşüyor.
2004 bütçesini yeni yaptık, biliyorsunuz. Daha bütçe yılının ilk ayındayız ve bütçe yılının ilk
ayında bütçe hedeflerinden 6,5 katrilyon liralık bir sapmadan söz ediyoruz. Hükümet,
önümüze bir ekbütçe yasa tasarısı getirerek mevcut bütçe ödeneklerinin çok önemli bir
bölümünü yüzde 10 oranında kesecektir; ancak, yüzde 10 oranındaki kesinti dahi bütçenin
ihtiyacını karşılamaya yetmeyecek, onun ötesinde, gelir hedeflerinin tutmamasından dolayı,
2003 hedeflerinin tutturulabilmesi açısından ilave bir önlem alma zorunluluğuyla karşı karşıya
kalacaktır. Bu da, yaklaşık 3 katrilyon lira civarındadır; ödeneklerden yapılacak kesinti
dışında, hükümetin almak zorunda olduğu önlemin toplamı 3 katrilyon liradır. Sayın Maliye
Bakanımız, bunu "şubat ayında netleştireceğiz, zam veya vergi şu anda yok" veya "zam
yapmamaya çalışıyoruz" şeklinde bir açıklamaya kavuşturduysa da, bu önlemlerin önümüze
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geleceği açıktır. Daha ilk ayda, bütçe yılının ilk ayında ek bütçe ihtiyacını ortaya koyan
hükümetin, ister istemez enflasyonla mücadelede kararlılığında bir tereddüte yol açmaktadır.
Bunu dikkatlerinize sunmak istedim.
Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.
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