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TB:\Il\1 

2009 YILI HARCA:\IALARI \'E 

2010- 2012 DÖ~El\1İ BLTÇE TEKLiFLERi 

Saygıdeğer Başkan , 

Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın Üyeleri, 

Türkiye Büyük Millet Mccli~i'nin 2010 2012 Döneınİ Bütçe tcklifleri ik ilgili 

ayrıntılara girmeden önce. geçen yasaımı döneminden devam etmektc olan ve halen 

içinde bulunduğunıu; 2009 yılı bütçe uygulanıaları ik bazı konularda açıklamalarda 

bulunacağını. 

TB,I\1 2009 YILI BC'TÇESi 

2009 Yılı Mcrkui Yönetim Bütçcıni; 436.529.600TL olarak kanunla~nııştır. 

2009 yılı 9 aylık bütçe uygulama süreci içinde: 200X yılından de\!wicn 

15.223.469,27TL \C 2009 yılı içerisinde yeni kaydedilen 2.000.000TL ilc birlikte 

toplam 17.223.469,27TL ö;d ödenek ila\ esiyk. Kanunlaşan Bütçe Başlangıç 

ödenekleri 0/cı 3,9 oranında artını~tır. 

Bu ödeneklerden Parlamenter çalışımı birimleri lıi~mct binası kompleksi için 

ayrılan 29.000.000TL'nin 2009 yılında kullanılmayacağının anlaşılması üzerine. bu 

ödenek Maliye Bakanlığına iade edilıııi~ olup. 30.09.2009 tarihi itibariyle toplanı 

Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerimiz (KBÖ) 424.753.070TL olımıştur . 

... . 
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TABLO-!: 30.09.2009 itıbarıylc 2009 Yılı ll ütçe Tekli li. Kanunla~an 1 !ali ve 
Kullanılabilir llütçc Ödenekleri 

2009 Bütçemizi oluşturan temel giderler için tahsis olunan ve 30 Eylül 2009 
tarihi itibariyle Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerimiz (KBÖ) ele alınıp 
değerlendirildiğinde; 

GRAFiK- ! : 30 09 2009 Tarihi itıbarıylc 2009 Yılı Kullanılabilir Bütçe (idcııeklcrı (~ilyon TL) 

J, ı ll ' HI, \!i 111 



Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere; 

GRAFiK-2: 30.09.2009 Tarihi itibariyle 2009 Yılı Bütçesi (KBÖ) Ekonomik Sııııtlaııdınııa Yapısı 

• Cari Tran sferler 

56.404.000 

5% 

% 54,7'sini Personel Giderleri, 

Sermaye Transferl e rı 

4.000.000 
1% 

% 5,5 'ini Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Devlet Primi Giderleri, 

% 16,8 'ini Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 

% 13,3 'üni.i Cari Transferleri, 

'% 8,8 'ini de Sermaye Giderleri, 

% 0,9 'unu da Sermaye Transferleri'nin 

oluşturduğu görülmektedir. 

Bu ödeneklerden 30.09.2009 tarihi itibariyle 276.31 8.903TL 'si harcanmıştır. Bu 
tutar aynı zamanda mevcut kullanılabilir bütçe ödencğinin % 65,1 'ine tekabül 
etmektedir. 

Bir başka ifadeyle, 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle gerçekleşen 276.318 BİN TL 
harcama ile 436.529 BİN TL olan 2009 Yılı Bütçe Kanunu Başlangıç ödeneklerimizin 
% 63,3 'ü, 424.753 BİN TL olan 2009 Yılı Kullanılabilir Bütçe ödeneklerimizin de 
% 65,1 'i harcanmış olmaktadır. 
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GRAFiK-3: 30.09.2009 Tarihi itibarıyle Yapılan ll areamalar Torlaıııı 

30.09.2009 tarihi itibariyle, 

TABL0-2: 30.09.2009 Tarihi itibariyle KI3Ö. llarcaıııa. Kalan Ödenek ve llarcanıııa Oranı Tablosu 

Gerçekleşen harcamaların; 

% 63,2 'sini Personel Giderleri, 

% 5,0 'ini Sosyal Güv.Kur.Dev.Pıinıi Giderleri, 

'% 14,9 'unu Mal ve lliznıet Alım Giderleri, 
% 13,8 'ini Cari Transferler, 
% 2,2 'sini Sermaye Giderleri, 

% 0,9 'unu da Sermaye Transferleri olu~turınu~tur. 



ıs e; 

GRAFiK-4 30 09 2009 Tarihi itibariy\c 2009 Yılı Kullanılabilir Blitçe Ödenekleri (Milyon TL) 

232,2 

56,4 

23,2 
13,8 6,1 4

,0 2 s 

PC'f Gıd. Sos.G.Ov.P.G MalveHız.AI Canlrsfr Ser. Gıd. Ser Trsfr 

• KULLANILABILIR BÜTÇE ÖDENEKLERI • HARCAMA 

30.09.2009 tarihi itibariyle; ekonomik sınıflandırmaya göre harcanma oranları 

Personel Giderlerinde 
Sosyal Gi.iv.Kur.Dev.Primi Giderlerinde 
Mal ve lli znıet Alım Giderlerinde 
Cari Transferlerinde 
Sermaye Giderlerinde 
Sermaye Transferlerinde 

%ı 75,2' 
(~o 59,5 . 
%57,9 ' 
% 67,4 ' 
% 16,2 \'C 

% 62,5 
olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır 

GRAFiK- 5: TBMM 2009 Yılı Blitçcsi Muhtcıııcl Gcrçcklcşıııc Oranı 

2D09 Y!U IC8Ö 

424.753.070 

30.G9.2D09 HARCAMA 11. 12.200!1 TAH Millll 

276.318.903 361.337.504 

;ı-ı . 
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Söz konusu verilere göre 2009 y ılı bütçesinin y ıl sonu itiba rı il c ya kl aşık% 85,6 
oran ı nda harca ma pe rforman s ı gös te receğ i Lahmin cdilnı c klc birlikte, y ıl sonunda bu 
o ra nın % 88,0 c i va rın a yükse ltilmes i için gayret sarf edilmektedir. 

GRAFiK- 6: 200R Yılı Kesin ll esar. 2009 Yılı Biiıçe Uygulanıası ve 20 10-2012 Dönemi 
Bütçe-Cicrçcklc~ıııe Tahıııinlcri (Milyon TL) 

530,8 

2007 y ılında % 81,1 oranında, 200R yılında ise% 79,4 gerçekleşıııe sağlanmıştır. 

2009 yılı sonu itibariyle gerçekleşme oranının% 85,6 olması tahmin edilmekte, 20 ı O 

y ılınd a %, 86,0 , 201 ı y ılınd a % 87,0 ve 201 2 yılınd a ise '~o 88,0 gc rçc kl eş nıc 

o ra nın a ul aş ılm as ı hedcflcnmcktcJir. 

1 

GRAFiK- 7: 2009 Yılı Bütçe Uygulaması ve 2010-2012 Dönemi Bütçe-Gcrçek l eşıııc 
Projeksiyonu (Milyon TL) 

475,1 

363,3 401,1 
461,8 418,1 

2009 2010 2011 2012 

-+-B0TÇE 424.753 468.733 530.903 475.152 
--HARCAMA 363.337 403.110 461 .798 418.133 

... , . . 
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TB:\1\1 2010- 2012 DÜ\E:\1İ Bf'T(E TEI\:LiFLERİ 

Bu şekliyle 2010-2012 dönemi bütçe tekliflerimiz; 

2010 Yılı için 468. 733.000TL 

2011 Yılı için 530.803.000TL 

2012 Yılı için 475.152.000TL olarak öneri lnıektedir. 

GRAFiK-S: ~009 -~O l~ Dönemi 13ütçc Tcklitlcriıııi7 (Milyon TL) 

T 

2009 

• BT 436.529.600 

468,7 

2010 

468.733.000 

530,8 

2011 

530.803.000 

475,1 

2012 

475.152.000 

Yukarıdaki grafikten de görülebileceği üzere, önümüzdeki üç yıllık dönemde; 

2010 yılı Bütçe Teklifimiz 2009 yılı Bütçe Teklifınıize göre % 7,4 

2011 yılı Bütçe Teklifimiz 2010 yılı Bütçe Tekliflmize göre % 13,2aıtışlıvc, 

2012 yılı Bütçe Teklifimiz ise 2011 yılı Bütçe Teklitimize göre -"o 10.5 

daha az olacak şekilde belirlenmiştir. 

llıa j • 
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20ı0 yılı bütçe teklifimiz ilc 2009 yılı bütçemiz birlikte değerlendirildiğinde: 

468.733.000TL olan 201 O yılı Bütçe Teklifimiz (BT); 436.529.600TL olarak 

kanunla~mış bulunan 2009 yılı Ba~langıç Ödeneklerine (BÖ) göre% 7,4 oranında 

artışla bclirlcndiği görülmektedir. /\ncak, bu artış TBMM için Yüksek Planlama Kurulunca 

öngörülen 463,5 Milyon TL tavana göre sadece 'Y'o ı, ı oranında gerçekleşmiştir. 

2008 yılının bütçe f.!erçcklesmcleri ilc f.!elccck üç yılın bütçe önı:örülcri 

birlikte dcğcrlcndirildif!indc: 

2008 yılı ödeneklerinin 

2009 yılı ödeneklerinin ise 

tespit edi i miştir. 

Ancak, 

2007 yı lına göre 

2008 yı 1 ına göre 

2008 yılı harcamalarının da 2007 yılına göre 

görülmüş olup, 

2009 yılı harcamalarının ise 2008 yılına göre 

fazla olacağı tahmin edilmektedir. 

Ayrıca, 

20ı0 yılı ödenekleri 2009 yılına göre 

20ı ı yılı ödenekleri 20ı0 y ılın a göre 

2012 yılı ödenekleri ise 2011 yı lın a göre 

şekilde öngörülmüş bulunmaktadır. 

% ı6,4 arttığ ı , 

'Y.ı 2,5 daha fazla olduğu 

'Y'o 2,8 artmış olduğu 

% ı 0,5 oranında daha 

% 10,3 daha 1~1Zia, 

% 13,2 fazla ve 

- "l., lll,:\ daha az olacak 
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Buna ka rşılık , 

2010 yılı harcamalarının 2009 yılına göre 'Yo l0,9, 

2011 yılı harcamalarının 2010 yılına göre % 14,5 \ 'C 

2012 yılı harcamalarının da 2011 yılına göre " .. 9.5 

oranında aza l ış göstermesi bek lenmektedir 

TA BL0-3: Ödenek 1c ıı~rcaıııalar Açısından Biiıçe (icrçcklc~ıııclcri Yıllara Göre 

Artı~ Oranları 

~p ' YILLAR.~- GÖRE ARTlŞ ORANLARI 
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 

ödene~ler aç~sından % harcamalar yönünden % 

jıoos ~ılının 2007 ~-ılına ~re artış orıuıı 9,0 6,8 

~009 ~ılının 2008 ~-ılına J\'Öre artış onun 2.,5 10.4 

~010 ~ılının 2009 yılına J\'Öre artış orıuıı 10.,3 10.,5 

~011 yılının 2010 ~-ılına J\'Öre artış oranı 13,2 14,6 

2012 yılının 20 ll ~-ılına göre artış oranı - 10.5 -'1.5 

Bu durumda. 200S yı l ının bütçe gcrçcklqınclcri ilc gelecek üç yıl ıçın 

hedeflenen harcaımı öngörü lerine dayanılarak; TBMM Bütçe değerlerinin gelecek 

üç yıllık süreçte de; ödenekler açısından orta lama% 6,4 oranında artış, harcanıalar 

yönünden ise ortalama '% 6,3 oranında. artarak büyümeye devam edeceği 

an la ş ı lıııa ktadır. 

Bu durum. aşağıdaki belirtilmiş olan graliktcn de net bir şekilde i71encbilmcktcdir. 

Böylece. 200S 2012 dönemi bütçe tcklillcrinıi7 ilc gcrçcklqnıc talıminieri dikkate 

alınarak bir araya getirilen 5 yıllık sürece ilişkin bütçe verileri; aynı nınıanda TBMM 

Bütçesinin orta vadedeki gelişim seyrini de ortaya koymaktadır. 

:ı-ı . 

1 c 1 \1 1 '1 1 ı, h \' 1 1 \ 1 / . \, \ R 1 .., 1 1 .\\ 1 1 1 1 l 1']) 1 R 



GRAFiK- 9: Yıllar İtibariyle TBMM Bütçe-Gerçek leşıncieri Gelişim Seyri (Milyon TL) 

414.286 

29.110 ..-

2008 

ı 

530.803 ___ ........... __ 
46~ _......... ~475.152 

4:l4. {~ ..-.------
363.577 

2009 

..,._ BÜTÇE 

---- 461 .798 -----. 418.133 

403.110 

2010 ____ 2011 2012 __j 
..,._ HARCAMA J 

Diğer ta rafta n, aynı iki y ılın bütçe gerçekl eşm e l e ri il e gelece k üç yılın 

harcama ta hm inlerine göre; 

2008 yılı nda 

2009 yılında 

20 10 yılında 

20 11 yılında 

20 12 yılında 

edilmektedir. 

% 79,4 harcama gerçekleşmesi sağlanmış olup, 

% 85,6, 

% 86,0, 

% 87,0, 

% 88,0, oranında gerçekleşme sağlanabileceği tahmin 

Bu öngörülere göre; 200R 2012 yıllan arasındaki dönemde oıialama gerçekleş me 

oranı % 85,2 olarak hesaplanmıştır. 

Diğer taraftan; önümüzdeki 5 yıllık süreçte, öngörülen harcamalann bütçe 

ödeneklerine göre bir miktar daha fazla artması sağlanabildiği takdirde, son yıllarda 

kontrol altına alınmaya çalışılan ödenek-harcama farkının kapanınası ve daha yüksek 

harcama etkinliğine ulaşılması da mümkün olabilecektir. 

Jc,J.\Iı'ııı.; 1\\Yil'\J/. \\ıtl'ıl/.\lrrıııı,ıııH 



h:l'Rl l,lSAL SI~IFL.\ "DIR\IAYA GÜRE 

BfiT(E ÖnE~Eh:LERİ 

Analitik bütçe esasına uygun olarak kurumsal sınıflandırmaya göre hazırlanan 

2009 yılı dönemi bütçe tcklifimiz, 9 harcama yetkilisinden oluşmaktadır. 2009 yılı 

bütçcmi7 436.529.600TL olarak kanuniaşmış olup yıl içerisinde yapılan aktaııııalar 

sonucunda 30.09.2009 tarihi itibariyle kullanılabilir bütçe ödenekleri 424.753.070TL 

olmuştur. Bu ödenekierin 30.09.2009 tarihi itibariyla % 65,2'si harcanmış olup . 

31.12.2009 tarihi itibariyle bu oranın% 85,6 olacağı tahmin edilmektedir. 

TABL0-4: Kurumsal Sınıllandınnaya Göre llarcaıııa Birinıleri Ödenek Tekliileri ve 
Ağırlık Oranlan 

Aşağıdaki grafikte ise 201 O yılı bütçe tcklifınıi7 içinde yer alan harcama 

birinılerinin oransal dağılınıları gösterilmiştir. Grafikten de görülebileceği üzere ilk 

üç harcaımı birimi; Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı% 65,5, Milli Saraylar 

Daire Başkanlığı % 15,3 ve Teknik Daire Başkanlığı % 10,9 oranları ilc toplanı 

bütçcıııizin 'Yo 91,7'sini teşkil etmektedirler. 

1· (.ı ''ı 'ı ı ı.. h. \\rı" ı 1 'ı\ Rı' ı 1. ,\1 r r ı ı ır' I\ r R 



GRAFiK-lO: Harcaımı Birimlerine Göre 2010 Yılı Ödenek Dağılımı 

oi~ER; 15.278.000; 

A~ağıdaki tabloda ise, harcaımı birinılerinin 201 O 2012 dönemi içindeki bütçe 
gelişinılerinin birbirleri ilc mukayeseli olarak ve artış onınlarıyla dcğcrlcndirilebilnıcsinc 
imkan sağlanmıştır. 

T.\BLO 5: Kuruııı-.al 'lııııllaııclırıııaya (i(ir~ llarcaıııa Birınılerı Illit,·~ {)d~nc~ kklıllcriııııı i\rıı~ Oranları 

201 O yılı Bütçe teklifi harcama birimleri itibariyle 2009 Yılına göre 
değerlendirildiğinde; Teknik Daire Başkanlığı "lıı 1 73,6, iletişim Daire Başkanlığı 
"lıı 43,1, Özel Kalem Müdürlüğü 'Yo 41,7, Cicncl Sekreterlik idari Şube Müdürlüğü 
% 21,7, Satın Alımı Müdürlüğü% 11,7, Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığında 
% 6,5 artı~ olduğu gii/lcnnıcktcdir. Bir Başka ihıdcylc, bu birimler 201 O yılı için 
bütçelerinde 2009 yılına kıyasla önemli ölçüde artış öngörmüş bulunnıaktadırlar. Diğer 
birimlcrimi;rin 201 O yılı bütçeleri 2009 yılı bütçesine göre ımılıtcliforanlarda azalmış 
bulunmaktadır. En fa;r]a a;ra]nıa da "·, -4H.H oranıyla Kanunlar \C Kararlar Dairesi 
Başkanlığı ",, - Jl ,6, oranıyla Milli Saraylar Daire Başkanlığı ve "o - I.U oranıyla 
Destck Hii'ınctlcri Daire Başkanlığıdır. 

1·(,1 .\11'-l -1"- 1\.\,11\l/_ \\Hl\1/ \!illi Ji .,ll!K 



EK0:\0\1İK Sl:\IFL \:\fDIR\1:\'A GÜRE 

Bl'T('E ÖDE;\EKLERi 

Analitik Bütçe ve ekonomik s ınıfl andırma esasına göre dü/cnlcnen ve 20 10 
2012 Dönemi Bütçe Tcklifimi/i olu~turan 5 ana gider kaleminin bütçe içindeki 

oranları a~ağıdaki gibi o lu ~ıııuştur. 

T.\BL0-6: l · koııoınik Sııııllaııdırıııaya Ciörc \1ukaycscli Bütçe Üdcııck fcklitkri Ağırlık Oranları 

13una göre bütçe giderlerinin y ıllık orta vadede toplanı bütçe içindeki ağırlıkl arı 

nıukayesel i olarak değerlendi ri Id i ğ i nde ; 

• Personel Giderlerimizin 0 o 54.0 ilc 0 o 61.2 arasında olmak üzere 
yaklaşık olarak 'Yo 56,5 , 

• Sosyal Güv.Dc\'lct Primi Gid. 0 o 5,0 ilc 0 o 5,6 arasında olmak üzere 
yaklaşık olarak % 5,3 , 

• Mal \'C Hizmet Alım Gid. 0 o 14.0 ilc 0 o 16,X arasında olmak üzere 
yakla~ık olarak % 15,8 , 

• Cari Transferlerimizin ° o 1 1.4 ilc 0 o 13.3 arasında olmak üzere 
yakla~ık olarak % 11,6, 

• Sermaye Giderlerimizin ise 0 o 5.3 ilc 0 o 1 6,X arasında olmak üzere 
yaklaşık olarak % 10,7 , 

orta lama ağırlıklarasahip o lduğu görülmektedir. 

:ar 
;ı.., _,_ı if 

·~e 0&e~$!fL,q,' 
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Bu bağlamda, 201 O yılı bütçe teklifimizinde içinde; 

• Personel giderlerimizin 

• Sos.Güv.Dcvlct Primi Giderlerimizin 

• Mal ve Hizmet Alım Giderlerimizin 

• Cari Transferlerimizin 

• Scımayc Giderlerimizin ise 

görü lmektcdi r. 

%56.0, 

0/o 5,0, 

'% 15.8, 

% 11.4, 

~oranında ağırlı ğa sahip oldu i~;u 

GRAFiK-ll: Ekonomik Sını Ilandırmaya Ciöre 2010 Yılı Bütçe Ödenek Tekliileri 

73 .9 

23 .4 

P~ooo! So• GO• .Pcimf M•! oo ""· 
--+--G_ıderlerı Gid. Alım Gıd . 

[• 2010 BT 262 .S04 .000 23.400.000 73 .900.000 

Grafikten de görülebildiği üzere; 

53 .6 55 .3 

Ca rı 
Transferler 

S3 .61S.OOO 

Sermaye GidT 

ss 314 .00~ 

TBMM Bütçe ödeneklerinin yarısından !azlası Sosyal Güvenlik Devlet Primi 
Giderleri ilc birlikte Personel giderlcrimizc ayrı lmakta, diğer yarı sı ise aşağ ı yukarı üçe 
ayrı larak Mal ve H izmct Alım Gider leri, Cari Transferler ve Sermaye Gider leri 
karşılanmaktad ır. 

,ıj - r 

+ 
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Aşağıdaki tabloda ise, ekonomik sınıtlandırnıaya göre TBMM Bütçesi; 2009 yılı 
Ba~langıç Ödenekleri ilc 201 O yılı Bütçe Ödenek Tckliflerinin bütçe içindeki payları 
karşılaştırılarak artış oranları ilc birlikte değerlendirilmiştir. 

TABL0-7: 2009-2010 Yılları Mukayeseli Bütçe Ödenek Tcklifleri ve Artış Oranları 

ERSONEL GiDERLERi 232 254 .000 53,2 262.504.000 56,0 13.0 

OS.GÜV. DEV.PRIMI GID. 23 .205 .000 5,3 23.400 000 5.0 08 

AL .-e RiZlitETALlM GiD. 67971600 15.6 73 900 000 15.8 8.7 

ARiTRANSFERLER 56.404.000 12.9 53 615 .000 ll 4 ~.c) 

ERMAYE GiDERLERi 56.695 000 13.1 55 . 3ı4 000 11.8 ı . .ı 
TOI'I.Ai\1 -Uh.529.6110 ıoo.o .1(,8,733.000 ıoo.o 7,4 

Bu verilere göre; 

Personel Giderlerinin 2009 yılı Başlangıç ödcncği % 53,2 ağırlığa sahip iken, 
201 O yılı için % 13 oranında artıs yapılarak tü nı bütçe giderleri içinde % 56,0 
büyüklüğe ulaşmıştır. 

Sos.Güv.Prim Giderlerinde ise 2009 yılı Başlangıç ödcncklcrindcki % 5,3 
ağırlığın, 20 1 O yılı için sadeec% 0,8 oranında artış yapılarak% 5,0 oranı muhafaza 
cd i im iştir. 

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2009 yılı Başlangıç ödenekleri içindeki payı 
% 15,6 olup, 2010 yılı için bu kaleme% 8,7 :;ibi bir artış uygulanarak bu ağırlık 
'Yo 15,8 oranı ilc muhafaza edilmiştir. 

Öte yandan, 

Cari Transferierin 2010 yılı bütçesi İçındeki ağırlığı% 11,4 olup,% 12,9 olan 
2009 yı lı Başlangıç ödencğinc göre ise "o -.t,9 at:alısla tcklif edilmiş olduğu 
görülmektedir. 

Sermaye Giderlerinin 2009 yılı Başlangıç ödcncklcrindcki% 13,1 ağırlığının bu 
kez devanı cttirilmcycrck, 201 O yılı bütçe tcklifinde _0 o -ı...ı aıalı)la % 11,8 'c 
düşürülmüş bulunmaktadır. 
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2009- 2012 nö~El\1İ 

EK0~0\1İK SI:\IFLA~DIR\1ı\) ,\ GÖRE 

~1rKAYESELİ BCTÇE ÖDE:\EK TEKLiFLERİ VE 

ARTI~ ORA \LARI 

Bütçe giderlerini 2009 2012 arası 4 yıllık süreç içinde bir önceki bütçe değerleri 

ilc mukayeseli olarak dcğcrlcndirdiğimizdc; 

TABLO-!!: Ekonomik Sını Ilandırmaya Giirc Mukayeseli llüıçc ()deııck · leklillcriııiıı /\rtı~ Oranları 

Bütçe giderleri içinde; 

Personel giderlerimizin 

Sosyal Ciüv.Devlet Primi Giderlerimizin 

Mal ve llizmct Alım Gidcrlerimizi 

Cari Transferlerimizin 

•x, t3.o, 

% 0,8, 

'% 3.6' 

"" -4 t) . 

Sermaye Giderlerimizin ise 'Yo 47,2 olmak üzere 

toplanıda ortalama% 10,3 artışla teklifedildikleri görülebilnıcktcdir. 

1·<,1 \ll '1 !h. J.,; \'11\1/ \\HI'ıl/ .\IJI ı 1 ll,ll!l\ 



PERSO:\EL GİDERLERİ \'E 

SOSYAL Gl1 \'E~LİK Kl'Rl':\JLARI:\.\ 

llE\'LET PRİ\1İ GİDERLERİ 

Personel ve Sosyal Güvenlik Giderlerinin 200~ yı lından itibaren gcli~iııı süreci 

incelendiğinde; 2009 yılı Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerinin (KBÖ) de 200~ yıl ı 

gen,:eklc"ıııesine göre -"., I,X azalnıı:;; olduğu görülmek tedir. 

GR..\Fİh:-12: Personel 1c Sodiü1.Pnııı Ciid. Ödeneklerinin Yıllar iıiban ilc Oranları 

2008 2009 30.09.2009 31.12 .2009 2010TEKLiFi 
HARCAMA TAHMiNi 

HARCAMA 

• PERS.VE SOSY.GÜV. 221.689.000 255.459 .000 188.444.896 247.953.811285.904.000 

Diğer yandan, 30 Eylül 2009 itibariyle Personel ve Sosyal Güvenlik Giderleri 

harcaımısının '~ı 73,8 o lduğu. buna dayanılarak 2009 y ıl son u gcrçcklcşıncsi nin de 

'Yo 95,0 dolayında olacağı dü~iinülnıektedir. 

Personel giderleri, 468. 733.000TL olan 201 O yılı Bütçe tekli li ın i; içinde 

262.504.000TL ilc % 56,0 ağırlığa sahiptir. Bu gider türü. aynı bütçe içinde 

23AOO.OOOTL ilc% 5,0 paya sahip olan Sosyal Güvenlik Prim giderleri ilc birlikte 

değerlendirildiğinde toplanı 285.904.000TL 'ye baliğ olmakta ve toplamda% 61,0 

ağırlığa ula~nıaktadır. 

ı t ı \ll' '"ı,\\ ı ı \],r \.\!{] \]/ .\11111 ı 1'\.]l[H. 



GRAFiK-13: 2010 Yılı Bütçe Teklifi İçerisinde Personel ve 
Sosyal Güvenlik Primi Giderleri Toplaını 

Tüm gi derler içinde en büyük paya sahip olan bu ağ ırlık ; 2008 y ılı kes in h esa bı 

içinde KBÖ olarak % 53,5, harcama olara k ise % 63,5 o ranı y l a ge rçe kl eşmi ş 

b ulu nmaktadı r. 

Ayn ı giderler için 2009 y ılı Bütçe t e klifınıi zde bu defa 'Yo 58,5 o ra nında ödenek 
tek li f edilmi şk e n , bu oran 30.09.2009 tarihi itibari yle to pl a nı KBÖ içinde bu oran% 
60,1 sev iyes ine yükse lmi ş tir. Ay nı tarih itibari yle harcama ge rçekl eşmes i içinde% 
68,1 ora nı y l a yine en büyük paya sahip gider gru bu vas fını halen korumaya deva nı 

etmek ted ir. 

TABL0-9: 200X ve 2009 Yılları itibariyle Personel ve Sosyal Güvenlik Prim Giderleri 

ı. 

B 
ıı<Jl~ 

t.l.IJI;11 
,....,. 

--ı::JlEI .. -- IJ ·~ 'I.'L!UI~ 

Memurlar 84.179.574 1 03.152 .00~ 78.374.-'07 ı 03.124.220 

Sözleşmeli Personel 25.50100ı 33.866.70( 24.!106.396 32.639.995 

Geçici Personel 31.469 .96~ 37.590.30{ 28.358.-'35 37.313.730 

Diğer Personel 255.-'8~ 440.ooc 388.728 511.484 

M illetvekilieri 67.635.94 80.-'10 .00~ 56.516.930 74.364.382 

TOPLAM 209.041.976 255.459.000 188.444.896 247.953.8t't 
-
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30 Eylül 2009 tarihi itibariyle Memur. Sözleşmeli personel, Geçici personel, 

Diğer personel ve M i lletveki Ileri Giderlerine ayrı lan KullanılabiI ir Bütçe 

Ödeneklerimizin toplamı 255.459.000TL, harcaması ise 188.444.896TL 'dir. Bu ise 

ödenekierin % 73,8'ine tekabül etmektedir. 

30.09.2009 tarihi itibariyle mevcut harcama durumuna göre yılsonu itibariyle 

Milletvekilleri giderlerinin 'Yo 99,9, çalışan personel giderlerinin ısc % 98,5 

olarak gerçekleşeceği, toplam harcama oranının ise % 99,2' de kalacağı 

an !aşı 1 maktadır. 

TABLO-lO: 2010 Yılı Personel ve Sosyal Güvenlik Priııı Giderleri Ödenek Teklifleri 

2010YILI AGlRLlK 2009YILI 
AÇIKLAMALAR TEKLIFI ORANI BÖ'NEORANI 

(%) (%) 

Memurlar ı ı 7.657.200 41,2 14,1 

~özleşmel i Personel 37.976.800 13 3 12 ı 

~eçici Personel 49.217.000 ı 7,2 30,9 

Di~er Personel 700.000 0,2 59,1 

Milletveki lleri 80.353.000 28,1 -0,1 

TOPLAI\1 ıss.9o.ı.ooo 100,0 11,9 -
Personel giderleri i Ic i lgi 1 i 20 I O yı 1 ı bütçe öneri leri, Y PK verileri ne göre 2009 

yılına göre %7,6'lık artış yapılması öngörülmüş olmasına rağmen, 2009 Yılı 

(KBÖ) kullanılabilir bütçe ödeneğinin, Personel giderlerinde% 13,0 oranında, 

Sos. Güv. Kurum . Prim Giderlerinde ise % 0,8 oranında arttırılması suretiyle 

hesaplanarak, torlamda ortalama 'Yo 11,9 artışla ve çalışan personel için 

205.55J.OOOTL (% 43,9), Milletvekilleri için 80.353.000TL (% 17,1) olarak 

bel i rlenmiştir. 

ı\ \\ 1' ) H 



\1:\L YE JfİZ\IET ALL\1 GiDERLERi 

468.733.000TL olan 2010 yılı Bütçe teklitimiz içinde 73.900.000TL 'lik Mal ve 

flinnct Alım Giderleri %ı 15,8 'lik bir ağırlığa sahiptir. 

GRc\Fih:-1-t: 2010 Yılı Jüııı Iliüçe kklili içinde Mal 1c llı;ıııct i\Jıııı Ciidcrkri 

Mal ve lli,rıııet Alım Giderleri bölümünde yer alan kırtasiye, temi7lik ıııal/eınesi 

alımları, baskı ve cilt giderleri, yayın alımları, su, elektrik, akaryakıt ve doğalg<v 

giderleri. yolluklar, haberle:;.ıne, temsil ve tanıtma giderleri, makine teçhizat alımı, 

ıııakine-ta~ıt-bina bakını ve onarınıları ilc tedavi ve ilaç giderleri gibi ihtiyaçlarııııızın 

bclirlcnnıesinde, tasarruf ilkelerine <mını i ölçüde uyulıııaktadır. 

Illi • 
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TABLO-ll: 200X \C 2009 Yılları itıh:ırıvk \1al \C! Iilincı \lıın (iıdcrlcrı 

Bu çerçevede 

Örneğin; 

Makanı hi;rmctlcrinde kullanılmal-, üzere ta~ıt satın alınması yerine, ta~ıt kiralama 

yöntemi tercih edilmi~ \C tcıııi;lik hi;rmcti alımının devam cttirilınc~i öngörülmü~tür. 

Bu amaçla 201 O 2012 dönemi bütçesi hanrlanırkcn 3 yıllık yarılması rlanlanan 

·'Ta~ıt Kiralama Giderleri" ilc son üç yıld ır ba!;iarılı bir !;iCkildc sürdürülen .. Tcmi?lik 

Hii'lııcti Alımı" için gerekli ödenekler konulmu~ bulunmaktadır. 

Buna rağmen, 

Mal ve lli;mct Alıııı Giderlerinde 67.971.600TL olan 2009 yılı Ha~langıç 

ödcncğine göre% 8,7 gibi bir artı~ ;arılmı~tır. Ancak. bu teklif. 30 Eylül 2009 tarihi 

itibariyle hali ha;ır durumda 71.319.071TL olan Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerine 

(KBÜ) göre sadeec 'Yo 3,6 oranında artını~ olmaktadır. 

pa l o 
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TABL0-12: 2009 Yılı Mal ve llizıııet Alıııı Giderleri Ödenek Tcklifleri 

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2008 yı lından itibaren gelişim süreci 
incelendiğinde; 2009 yılı Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerinin (KBÖ) de 2008 yılı 
KBÖ'nc göre "., (ı,9 oranında azalmış o lduğu görü lmektedir. 

GRAFiK-IS: Mal Ve Hizmet Alıııı Gidcri Ödeneklerinin Yıllar itibarı ilc Oranları 

:oos ,:\0 0'91<:00 ,:\ 1 t.:: ::009 ::o ıOTYh.."LIFl 

HARt'Al\U T Am.DNl 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2010 yılı tcklifinin kendi içerisindeki dağılıını ise 

aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

ı ı k ~ ' r ..., ' ~ u ı ı ,\ı ı ı ı ı , ' ı ı t 



GRAFiK-16: Mal ve lli7tııet Alıııı Teklifleri Dağılımı 

Tedavi ve Cenaze 
Giderleri 

TOk.Yön.Mal Malı 
Ah mı 

Gayrimenkul 

Mal ı Bak. Onarım 

Gid. Temsil veTonotmo 
2" Men.Mai.Gay.Md.H Giderleri 

ak.AI.Bak.Onarım 8% 
Gid. 
6% 

Yolluklar 
5% 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri "Hizmet Alımları" arasında yer alan Telefon 
giderlerinin ağırlıklı bölümü Millctvckillcri tclcfonlarına ilişkin gidcrlcrdir. Bu ağırlık 
200R yılı telefon harcanıaları içinde% 64,4 'tür. 

TABL0-13: TBMM Milletvekili ve Personeli Telefon Giderleri 

Telefon giderleri her yıl bir önceki yıl harcamasının yaklaşık %SO si oranında 
artış gösterirken, alınan kararlar, teknolojik gelişme ve uygulanıalar sonucunda, 2004 
yılından itibaren kontrol altına alınmış olup, 201 O yılı Bütçe Teklifimiz içerisinde Mal 
ve Hizmet Alım Giderleri arasında % 11,0 dolayında bir oranla muhafazası 
sağlanmıştır. 
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Nitekim bu durum a~ağıdaki grafikten dı: açıkça görülebilmektedir. Bütçe 

ödenekleri itibariyle telefon giderleri; 2006 yılında 2005 yılına göre " 'cı -27.5 

düşürü lnıü~. 2007 yılında 2006 yılı seviyesi nde tut u lmuştur. Ancak, 200X yılında 

2007 yılına göre%, 14,4 oranında bir artış sÖi' konusu olup, 2009 yılında ise 200X 

yılına göre " 2-L7 oranında bir a1alnıa ilc tcklif edilmiştir. Harcaımı gcrçeklcşnıclcri 

açısından da durum aşağı yukarı aynıdır. 

GRAFiK-17: Yıi!Jr iıiharı ik lclcl(ın (iidcrlcri 

201 O Yılı bütçe teklifi ise gerçekleşen harcanıalar gö1 önüne alınarak, 2009 Yılı 

Kullanılabilir Bütçe Ödeneklerine (KBÖ) göre 0/ıı8,0 artışla tcklif edilmiş 

bulunmaktadır. 

Mal ve H i/lııet Alı ın (i iderleri kapsaını nda karşılanan bir başka öne ın 1 i gider 

kalemi de sağlık giderleridir. Bu açıdan. Milletvekili ve Personel tedavi giderleri 

tablosu birlikte değerlendirildiğinde; TBMM'nin tüm bu sağlık giderleri için 200X 

yılı kesin hesap verilerine göre 18,2 Milyon TL harcadığı, 2009 tahmini harcamasının 

19,2 Milyon TL olabileceği öngörülmektedir. Buna karşın 2010 Bütçe teklifi ise 

23,9 Milyon TL olarak belirlenmiştir. 

I<,) .\11'111-.1\.\Yll\l/ "\HI\[/ .\11111 !1\lliR 



T. \ BL0-1-t: lll\1~1 \1ılkl\L'kılı \C Pcr,nııd Sağlık (ııdcrkrı 

Verilere göre: Sağlık giderleri için kullanılan 2009 yılı ödenekleri 200S yılı 

gcrçdlc:;,ıııcsinc göre% 28,7 arııııı~tır. 

2009 yılı için öngörülen ôdcnek tcklitleriıııi; de hir önceki yılın KBÖ göre henter 
bir oranla "., S,X azalı~la hclirlcnıııcsinc rağmen, 2010 )ılı için i)ngôrülcn ödenek 
tckiilimit 'Yo 2,3 oranında bir arı ı~ ilc i)ncrilnıckıcdir. 

GR.\ FiK- Ill: ~OOK-~010 Diiııcıııı lll\1\1 ~lılktlckılı \C l'cNHıdi Sağlık (ıidcrkrı 

2008 2009KBÖ 30.09.2009 31.12.2009 2010TEKLIF 
HARCAMA HARCAMA TAHMINI 

HARCAMA 

• öDENEK-HARCAMA 18.177.436 23 .400.000 14.610.900 19.224.868 23 .939.000 

~1 · 
ı. 
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CARi '1 RA\SFERLER 

Cari Transferler tcrtibindc; Memurların öğle ycıncğinc yardım, Dernek, Birlik, 
Kurum ve Kuruluşlara yapılan yardımlar ve Uluslararası Kurulu:;;lara üyelik aidat i arı 

ilc eski vckillcr için yapılan transfer ödeıncieri yer almaktadır. Bu kapsamda, Cari 
Transferler tertibine 2009 yılı KBÖ göre "., 4.9 azalış oranı ilc 53.615.000TL 
önerilmiştir ki, bu rakam, 468.733.000TL olan 201 O yılı Bütçe teklifimiz içinde 
% ll ,4 'lik bir oranla yaklaşık olarak dokuzda birlik bir ağırlığa sahip bulunmaktadır. 

GRAFiK-19: 2010 Yılı Tüııı Bütçe Teklifi İçinde Cari Transfer Ci iderleri 

2010 Yılı Bütçe Teklifi içerisinde Cari Transferler tertibinin tamamına yakın 
kısmını; 47.000.000TL ilc 3671 sayılı Kanun gereğince Millctvckillcrinin, Yasaımı 
Organı Üycliği ilc açıktan atandığı bakanlık görevi sona crcnlcrin ve bunların 
bakınakla yükümlü oldukları aile fcrtlcrinin; ölenlerin aylık veya 5. madde gereğince 
tazminat alan veya ınüstahak olup da bu lazminatı 5. maddenin üçüncü fıkrasındaki 
şartlar sebebiyle alamayan dul ve yctimlcrinin (yurt dışı tedavileri dahil) tedavileri ilc 
aynı kanunun 7.maddcsi gereği ölüm yardım gidcrlcridir. 2.700.000TL'Iik kısmını 
ise; 4505 Sayılı kanun gereğince Emekli Sandığından emekli aylığı alamayan Yasama 
Organı eski üyeleri ilc dışarıdan atanan Bakanların kendilerine, dul ve yctinılcrinc 
ödenen temsil lazminatları oluşturmaktadır. Böylece Hane Halkına yapılan toplanı 
Transferler 49.700.000TL olarak öngörülmüştür. 
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TABLO-IS: 200X ve 2009 Yılları itibariyle Cari Transfer Giderleri 

TOPLAM .ı7 . .ı(ıK . IIMı !\(ı.-'11-' . 111111 JK.IIJ9.!1-'2 -'9.!112.-'2-' 

Bu kapsamda, Cari Transferler tertibi 53.6 15.000TL ilc 2009 yılı KBÖ göre 
"., -.t,9 azalışla önerilmiştir. 

TABL0-16: 2010 Yılı Cari Transfer Giderleri Ödenek Tcklifleri 

TOPLAM 5(ı:404.000 100,0 5J.(ıl5.000 100,0 -4,9 

Bu anlamda, hane halkına yapılan transfer ödenıcieri adıyla eski vekillerin tedavi 
ve ilaç giderleri(% 87,7) ilc Temsil Tazminatları (% 5,0) karşılığı olarak konulan 
ödenekler cari transfer giderlerinin neredeyse tamamına yakın kısmını(% 92,7), tüm 
2010 yılı Bütçe tcklifinin ise% 10,6'sını oluşturmaktadırlar. 

lll!• 
1 
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TABL0-17: 2010 Yılı Cari Transfer Giderlerı Ödenek Tekliileri 
2009 Yılı KI3Ö'yc Göre Artı~ Oranları 

Böylece, ağırlıklı olarak, 3671 sayılı Kanun gereğince eski vekillerin ve bunların 
bakınakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hizmetleri için bütçeye konulan bu 
ödenekler için 2010 yılı Bütçe tcklifinde 2009 yılı Başlangıç ödcncğinc göre "u - fı,fl 

oranında bir azalış öngörülmektedir. 

GRAFiK-20: Cari Transferler Tckliflerinin Kendi içindeki Oransal Dağılıını 

Cari transferler ödeneklerinin kendi içindeki oransal dağılımı bir pasta grafikle 
gösterilmiştir. Burada da görüldüğü üzere bu ıcrtibin %, 92,7'sini eski vekilieric ilgili 
olarak Hane Halkına yapılan transfer giderleri oluşturmaktadır. 
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GR.\ Fi h:-2 1: Cari Transfer Gidcri Ödeneklerinin Yı ll ar itibarı ile Oranları 

2008KBÖ 2009KBÖ 

• cari Transferler 54.475.000 56.404.000 

30.09.2009 
HARCAMA 

38.039.842 

31.12.2009 
TAHMiNi 
HARCAMA 
49.812.424 

2010TEKLiFl 

53.615.000 

Cari transferierin 200il yılından itibaren gelişim seyrine bakıldığında. bu 

ödenekler 2008 yılında KBÖ 54,5 Milyon TL 'iken 2009 yılında 56,4 Milyon TL 

alımış. 2010 yılında ise 53,6 Milyon TL olarak teklif edilmektedir. 30 Eylül 2009 

itibariyle de mevcut ödeneğin (Yo 67,4' ünün harcanmış olduğu görülmektedir. Buna 

göre yıl sonu itibariyle mevcut ödeneğin % 88,7' sinin harcanabileceği 

beklenmektedir. 
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SER:\1.\ YE GİDERLERİ 

201 O yılı için 55.3 14.000TL olarak önerilen Sermaye Giderleri 468.733.000TL 
olan toplanı Bütçe teklifimiz içinde yaklaşık olaraksekizde birlik bir ağırlığa sahip 
bulunmaktadır. 

GRAFiK-22: 2010 Yılı Bütçe Teklifi içinde Sermaye Giderleri 

SER MA VE 
GiDERLERi; 

55.314.000; 11,8% 

Bütçe teklifınıizin Sermaye giderleri bölümünde; Mamul Mal Alımları, Menkul 

Sermaye Üretim Giderleri, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Sermaye Üretim 

Giderleri, Menkul Malların Büyük Onarını Giderleri, Gayrimenkul Büyük Onarım 

Giderleri ve Diğer Sermaye Giderleri gibi yatırım kalemleri yer almaktadır. 

GRAFiK-23: Sennayc Giderleri Tckliflerinin Kendi içindeki Dağılımları 

11.1 

31.2 

lııo l • 
t ! 
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TBMM'nin son dönemdeki yatırım bütçesi gelişim seyri mukayeseli olarak 

aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

GRAFiK-24: Senııaye Giderleri Ödeneklerinin Yıllar itibarı ile Gelişimi 

HARCAMA TAH. HAR. 

• Sermaye Gid. [ 62.347.706 37.570.999 6.076.06_s __ 7_.994.sıi]ss.3ı4.ooo 

Görülebileceği üzere, önümüzdeki dönemde TBMM'de gerçekleştirilmesi 

planlanan yatırımlar için 201 O yılı Bütçesi içinde yer alan Scımayc Giderleri teklifimiz 

30 Eylül 2009 tarihi itibariyle Kullanılabilir Bütçe Ödcneğine göre % 47,2 'lik bir 

artışla belirlenmiştir. Bu bağlamda, Sermaye Giderleri 2009 yılı Kullanılabilir Bütçe 

Ödenekleri içinde% 8,8 paya sahip iken, 201 O yılı bütçe teklitimizde bu pay toplam 

bütçemiz içinde % ı ı ,8 olmuştur. 

2009 yılı bütçe teklifi içerisinde Parlamenter Çalışma Birinıleri Hizmet Binası 

Kompleksi için ayrılan 29.0 Milyon TL ödenek, yıl içerisinde harcanamayacağı 

anlaşıldığından, Maliye Bakanlığına iade edilmiştir. Ancak 2010 yılı bütçesine 

kompleksi n yapımı için yeniden 30.7 Milyon TL ödenek konulmuş olup Sermaye 

Giderleri toplamda 55.3 Milyon TL olarak tcklif edilmiştir. 
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TARLO-ı8: 200X ve 2009 Yılları İtibariyle Serıııa yc Giderleri 

Kuşkusuz 2010 Yılı Sermaye Giderleri teklifimiz içerisinde en ağırlıklı payı 

"Parlamenter Çalısına Birinıleri Binası" yapıını ve buna ait proje giderleri 
oluşturmaktadır. Bu kapsaında Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine 
konulan 30.7 Milyon TL ödenek yaklaşık olarak tüm yatırım bütçcnıizin% 55,5 'ini 
oluşturmaktadır. 

Sermaye Giderlerinin geriye kalan diğer% 44,5 'lik bölümü ise; büro nıcfruşatı, 
büro makineleri, bilgisayar, işyeri makine ve teçhizat alımları, hizmet aracı alımı ve 
diğer bakını onarını giderleri ihtiyaçları ilc Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı 
Saray, Köşk ve Kasırların bakım, onarınıları ilc ilgili proje giderlerinden oluşmaktadır. 

TABL0-19: 2009 Yılı Sermaye Giderleri Ödenek Tcklineri 
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2010 Yılı Meı·kez Yatırım Ödenekleri Kapsaınında ayrıca; 

TBMM kaınpusu içersinde tcıni;lik hizmetlerinde kullanılmak üzere 
1 adet Golr aracı ilc 1 adet Cenaze aracı, Milli Saraylar Daire 
Başkanlığımız için de 1 adet Kanıyonet ve 1 adet Kanıyon olmak 
üzere toplanı 4 adet yeni taşıt alımı planlanmıştır. 

METSiS Projesi kapsamında projenin son aşaması olan yeni teknoloji 
telefon sistemine geçilme çalışmaları başlatılmış bulunmaktadır. 
Telekom tarafından finanse edilen 1200 tclcfona ilave telefonların 
alınmasıyla bu çalışmaların 201 O yılı başında tamamlanınası 

düşünülmektedir. 

Teknolojik ömrünü dolduran bilgisayar ve çevre biriınierinin değişimi 
ilc birimlerin bilgisayar istekleri karşılanacaktır. 

Tclcvi;yon Müdürlüğünce kullanılmakta olancihaz ve ekipmanların 
teknolojiye uygun olarak değişimi kapsamında; sayısal arşiv sistemi, 
dijital kurgu ve video sunucu sistemi, kliçük grup salonu robot 
kaıncra sistemi, görüntü kayıt okuma cihazı alımı ilc CD, DVD basını 
ve çoğaltnıa cihan alıını söz konusudur. 

Genel Kurulda teknik olarak ele alınınası gerektiği düşünülen 580 
adet mikrofon, hoparlör kontrol sistemi dahil salon cihaziarının 
tamamının yenilcnmesine çalışılacaktır. 

• Bayındırlık, iınar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplantı salonu 
scslcndirnıc ve görsel sunum sistemine uygun olarak tcfriş 

cclilcccktir. 

Halkla ilişkiler binası 1\ ve B bloklarda bulunan asma tavanlarının 
ve tüp geçidi ana binaya bağlayan şcft~ıfgcçidin yenilenmesi ilc ana 
binada bulunan zemin kaplaınaları değiştirilecektir. 

Kütüphane hinııctleri, gazete sayısaliaştırma projesi servis hizmeti 
ve sistem donanııııı ilc zcnginleştirilccektir. 
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Kuruımımuz iç kontrol sisteminin kurulması ve Bii\ Y prOJCSi 
kapsanıında çeşitli birimlerde kullanılmak üzere; sistem ve bilgisayar 
yazılıınına ilişkin hizmet alııniarına hız verilecektir. 

• Lojnıanların yaya yolları, mutfak dolapları ve tezgahlarının 

yenilenmesi ilc lojınanların bakını ve onarımları yapılacaktır. 

• Tabur'un garaj ve istinat duvarı inşaatı ilc nöbet kulübeleri ile doldur 
boşalt istasyonu inşaatı da bu dönemde bitiriimiş olacaktır. 

Mill i Saraylar Daire Başka nlığının ; 

• Saray, köşk ve kasırlar ilc fabrika ve atölyclcrinin bakınılarının 
yaptırılması için hizmet satın alınmasına devam edilecektir. 

• Saray, köşk ve kasırların işyeri ıncfruşatı alımı kapsamında, gczi 
güzergahlarında kLıllanılınak üzere yol halısı alımı yapılacaktır. 

• Kültür varlıkları korunmasına yönelik olarak, eski eser alım ve 
onarımları kapsamında; halı rcstorasyonu ilc objc bakınıına yönelik 
hizmet alıını için eleınan çalıştırılınası planlanmıştır. 

• Sosyal tesisler arasında yer alan; Florya Atatürk Köşkü, Yalova 
Atatürk Köşkü Terınal Tesisleri, TBMM konukevi ilc Beşiktaş 

Personel Misafırhancsi'nin periyodik ve mekanik bakım ve 
onarımları yaptın lacaktır. 

• Dolınabahçc Sarayı, Hazinc-i Hassa Dairesi, Bcylcrbcyi Saı·ayı, 

Yıldız Şalc Köşkü, Beykoz Kasrı, Aynalı Kavak Kasrı ilc Hcrckc 
Halı ve ipckli Dokuma fabrikasının rcstorasyonu ilc ilgili zorunlu 
işler sürdürülcccktir. 

• Ayrıca, Saray, köşk ve kasırlara yapılacak aydınlatma sistemleri, 
elektrik malzemeleri, sıhhi tcsisat alımları, bakım onarını ve tamirleri 
ilc inşaat malzemesi alımları da 2010 yılı içerisinde yapılınası 
düşünülen çalışınalar arasındadır. 
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Sayın Başkan, 

Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın üyeleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, halen içinde bulunduğumuz 2009 yılı Bütçe 

uygulaması ilc önümüzdeki üç yıllık döneme ilişkin Bütçe Tekliilmizle ilgili 

açıklamalarda bulundum. 

Bu çcn,:cvede, TBMM İçtüzüğünün 176 'ncı maddesine göre hazırlanan ve; 

2010 Yılı için 468. 733.000TL 

2011 Yılı için 530.803.000TL ve 

2012 Yılı için 475.152.000TL olarak öngörülen 

TBMM 2010- 2012 dönemi bütçe teklitimizi arz eder, saygılar sunarım. 
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