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2006 yilimn Ocak-Mayis aylarini kapsayan ilk bes aylik genel bütçe harcama

toplami 67,9 milyar YTL oldu. Bunun 13,9 milyar YTL'si personel harcama-

si, 1,9 milyar YTL'si sosyal güvenlik kuruluslarina ödenen devlet primi. Personel

giderleri, sosyal güvenlik için ödemeler dahil 15,8 milyar YTL olarak gerçeklesti.

Son rakamla birlikte, genel bütçenin %23'ü ögretmenlere, hekimlere, yargiç-savci-

lara, yüksek ögretirnde görev yapanlara, polislere, imamlara, kisaca toplam 2,5 mil-

yon kisi olan kamu görevlilerine harcandi. Buna karsilik ayin dönemde genel büt-

çenin 20 milyar YTL'lik bölümü, kamu harcamalarimn %30'u faiz ödemelerine ay-

rildi. Faizden yararlananlarin toplam sayisim bilmiyoruz. Ama bütçenin yaklasik

üçte birini alan ve sayilari milyonlarla degil ancak binlerle ifade edilebilen bu ke-

sim, ülkeye ne çocuk yetistirerek ne hastalari iyilestirerek, herhangi bir biçimde hiz~

met vermiyor. Ya1mzca paradan para kazaniyor ve kamu harcamalarimn böylesine

büyük bir bölümünü yutuyor. http://www.muhasebat.gov.tr/docs!f9-2-1.xls

Faiz ödemelerini güvence altina almak için, kamu h~camalarimn durdurulmasiyla

birlikte personel giderlerinin de daha fazla kisitlanmasi için çaba gösteriliyor. Bu-

nun için, kamu personelinin "asiri siskin" sayida oldugu, kamuda çalisanlarim "ve-

rimsiz" oldugu, "bosuna para" aldiklari gibi gerçek disi sözler sarfediliyor. Oysa,

artik çok iyi biliniyor ki, Türkiye'de kamu personeli sayisi baska ülkelerle kiyaslan-

diginda çok düsüktür. Kamu istihdami, toplam nüfus içinde %3,5 düzeyindedir.

Fransa'da, Almanya'da ve diger Avrupa ülkelerinde bu oran iki - üç kati büyüklük

sergiler. Türkiye'de kamu personel sayisinin ihtiyacin çok altinda oldugu, 45-50 ki-

silik siniflarda insan yetistirmeye çalisan ögretmenlere bakilarak, saate birkaç has-

ta sikistirarak hizmet vermeye zorlanan hekimlere, günde 25 dava dosyasiyla baset-

mek zorunda birakilan yargiçlara bakilarak kolayca görülebilir. Asiri is yükü altin-

da kendisinden egitim, saglik, adalet hizmeti vermesi beklenen kamu görevlilerinin

aldiklari maaslarin yüksek olup olmadigina iliskin bir fikir edinmek içinse, herke-

sin gözlerini çevresinde gezdirmesi yeterlidir. Hangi ögretmen, hekim, yargiç, ken-

tin "markali"'yüksek magazalarindan giyinip metropollerin sosyetik klüplerinde eg-

lenc~de? Kamu görevlileri tatilIerini nerede geçiriyor? Bes yildizli "resort hotel"ler-

dekiler kiniler? Yada kis aylarinda kayak merkezlerini dolduranlar kimler?

Kamu görevlileri hem merkezi yönetim kurum ve kuruluslarinda hem de yerel

~önetim birinilerinde, asiri is yükü karsisinda ve yoksulluk sinin altinda ya

da bunun biraz üzerindeki maaslariyla hizmet görmeye çalisiyorlar. Ellerinden ög-

le yemegi haklari, çocuklarinin bakimim gören kresleri, dinlenme kamplari, çogu

yerde servis hizmetleri çekilip alinmis kamu görevlileri, islerini çok güç kosullarda

yerine getirmeye çalisiyorlar. Bu gerçegi görmek, artik gerçeklerden konusmak ge-

rekir.
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