
BÜTÇE HAKKI’NIN KULLANIMI ÜZERİNE...

Bilindiği gibi, kamu hizmetleri yurttaşların verdiği vergilerle gerçekleştirilir.
Bu vergilerin nasıl ve nereye harcandığı bilmek yurttaşların en temel hakkıdır.  

Kamu gider ve gelirlerinin belirlenmesinde halkın söz sahibi olması 
‘Bütçe Hakkı’ olarak adlandırılır ve bu hak yüzyıllar süren 

demokrasi mücadeleleri sonunda elde edilen bir kazanımdır. 
Bütçe hakkının tam olarak kullanılabilmesi için bütçe sürecinin saydam, demokratik, 

müzakereye dayalı, halkın katılımına, denetimine ve itirazına açık olması gerekmektedir…

Oysa şu anda komisyonlarda tartışılan ve yurttaşların üç yıllık geleceğini belirleyecek olan 
2020 yılı bütçesi bu nitelikleri taşımaktan uzaktır. 
Aksine askeri harcamaların ölçüsüz arttırılması, 

ülkenin ve halkın yoksulluğunun ve adaletsizliğin artmasına neden olacaktır. 

Tek adam rejimine geçiş, bütçe hakkının Meclis tarafından kullanılmasını ortadan kaldırmıştır.

Anayasa değişikliği ile bütçe hazırlama ve sunma yetkisi Meclis’ten alınarak 
Cumhurbaşkanına verilmiş, böylelikle meclisin işlevi, 

Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan bütçe kanunu teklifini Meclis’e sunmaya indirgenmiştir. 
Anayasada güvence altına alınan, ‘millet iradesinin mutlak üstünlüğü’ ilkesi, 
Meclis’in bütçe hakkı elinden alınarak çiğnenmekte, anayasaya aykırı olarak 

kişi iradesi ön plana çıkarılmaktadır. Oysa 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nda  
“Kamu mali yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür” denmektedir.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nda belirtilen belgeler Meclis’e sunulmamıştır. 
Vergilerimizle sağlanan kamu kaynaklarının nereye, nasıl kullanılacağını belirleyecek bütçe, 

yangından mal kaçırırcasına halkın, Meclis’in, Meclis dışındaki siyasi partilerin, kamu kuruluşlarının, 
demokratik toplum örgütlerinin bilgi ve denetiminden uzak bir şekilde kabul ettirilmeye çalışılmaktadır.

Bütçe hakkının korunması öncelikle halkın yasal temsilcisi olan milletvekillerinin görevidir. 
Demokrasi için Birlik olarak bütün milletvekillerini bütçe hakkına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Halkın örgütlü temsilcileri sendikalar, meslek örgütleri, Meclis dışındaki siyasi partiler 
demokratik toplum örgütleri bütçe hazırlama sürecine ve denetimine aktif olarak katılmalı, 
bütçenin hazırlanmasında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderici bir yaklaşım uygulanmalı, 

halkın vergileri, güvenlik ve askeri harcamalara değil, 
Anayasa’da belirtilen sosyal hukuk devletinin gerçekleştirilmesine,  

kamu hizmetlerinin yaygın, etkin ve nitelikli bir biçimde sağlanmasına ayrılmalıdır… 

Demokrasi İçin Birlik
Saygılarımızla,

Sayın Milletvekilleri,

Bütçe yasasına uyulmuyor!


