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2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI   

ĠLE   

2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU   

TASARISI  

 PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI  

  

BAġKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas)  

BAġKANVEKĠLĠ: Recai BERBER (Manisa)  

SÖZCÜ : Hasan Fehmi KĠNAY(Kütahya)  

KÂTĠP : Süreyya Sadi BĠLGĠÇ (Isparta)  

  

------------O----------  

  

12.11.2009  

  

  

ĠÇĠNDEKĠLER  

  

 -KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI  -Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü  -

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü  ------------------------------------------------- 

 -SAĞLIK BAKANLIĞI  -Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü   

  

  

ÜÇÜNCÜ OTURUM  

Açılma Saati: 18.46  

BAġKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas)  

BAġKAN VEKĠLĠ: Recai BERBER (Manisa)  

SÖZCÜ: Hasan Fehmi KĠNAY (Kütahya)  

KÂTĠP: Süreyya Sadi BĠLGĠÇ (Isparta)  

----0----  

BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, Değerli Bakanımız, 

kamu kurum ve kuruluĢlarımızın değerli bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın 

değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.   

11’inci BirleĢimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.  

Bugünkü gündemimizde Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü bütçe ve kesin hesapları yer almaktadır.  

Değerli arkadaĢlar, Ģimdi konuĢmalarına yapmak üzere Değerli Bakanımıza söz 

veriyorum.  

Buyurun Sayın Bakanım.  

… 

BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Bakanım.   

Değerli arkadaĢlar, müzakerelere baĢlıyoruz.  

Sayın Bakanımıza teĢekkür ediyoruz sunumu dolayısıyla.  

Ġlk sözü Sayın Hamzaçebi’ye veriyorum.  
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Buyurun efendim.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakan; değerli 

milletvekilleri, bürokrasinin değerli temsilcileri; Sayın Bakanın sunumu öncesinde Kültür 

ve Turizm Bakanlığı bütçesini görüĢtük. Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinde Sayın 

Bakanın arka tarafında bayan bürokratları görmeye alıĢkın olan gözlerimiz, bugün, bu 

akĢamki oturumda onu göremeyince doğrusu biraz yadırgadım. Umarım gelecekteki 

bütçe sunuĢlarında Sayın Bakanın arkasında da bayan arkadaĢlarımızı, bayan 

bürokratları görürüz.  

Sayın Bakanın sunumuna iliĢkin çok kısa bir değerlendirme yaparak görüĢlerimi 

ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanın bu sunumda bize verdiği birçok bilgiyi, birçok 

ifadeyi önceki sunumlardan da hatırlıyorum. Örneğin, kızamıkta Türkiye önemli bir 

mesafe almıĢtır. ġimdi yine onu tekraren dinledik. Hastaneler Sağlık Bakanlığı çatısı 

altında toplandı. Bunu epeyce, önceden beri Sayın Bakandan duyuyoruz. Belki dört yıldır, 

beĢ yıldır her bütçe sunumunda Sayın Bakan bunu tekrar ediyor, buna alıĢtık. 

“Hastanelerde ek ödemeye geçtik ve böylece verimliliği artırdık.” bunu da biliyoruz.  

Genel sağlık sigortasını esasen ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız sunacak. 

Özel hastanelerden hizmet alıyor sigortalı vatandaĢlarımız, kamu görevlileri. Bunu da 

epeyce önce dinledik Sayın Bakanım, bunlara alıĢtık. Bunların hesabını 2007 

seçimlerinde gördük. Biz sizden artık yeni Ģeyler bekliyoruz veya bu attığınız adımlarda 

bugün nereye geldik, onu görmemiz lazım. O anlamda, sunumuzun bir yenilik 

taĢımadığını, önemli ölçüde eskinin tekrarı mahiyetinde olduğunu ifade etmeliyim.   

Önceki yıllarla, öncelikle de 2002 yılıyla ilgili kıyaslamalarda zaman zaman 

nominal rakamları esas alarak bir kıyaslama yaptınız. Yani örneğin, “2002’den 2009’a 

kadar biz 10 milyar 340 milyon TL harcadık.” diyorsunuz. ġimdi, bu, bir Ģey ifade etmiyor 

Sayın Bakanım. Bu nedir Ģimdi? Toplam rakamları topladınız ama reel bir artıĢı 

göstermiyor. Eskiden neydi, Ģimdi ne oldu, bunu göremiyoruz.   

Ayrıca, 2002 yılıyla kıyaslamak için Ģunu mutlaka yapmak gerekiyor: Tamam, 

Sağlık Bakanlığı bütçe büyüklüklerini alırsınız, bunları ortaya koyarsınız. Bunları sabit 

fiyatlarla ortaya koymanız gerekir ayrıca. Ama 2002’yi değerlendirirken 2002 yılında 3418 

sayılı Kanun’a göre alınan eğitim, gençlik, sağlık ve spor hizmetleri vergisi vardı. Bu, 

bütçeye girmiyordu, oradan sağlığa tahsis edilen bir kaynaktı. 2002’yi sadece Sağlık 

Bakanlığı bütçesi olarak alırsanız o yanıltıcı olur. Onu ayıklamanız gerekir.  

Yine, Sağlık Bakanlığı bütçesinde yer almayan baĢka bazı harcamalar var. Yine 

Sağlık Bakanlığı bünyesine alınan hastaneler var. Önceden Sağlık Bakanlığı bütçesinde 

değildi bunlar. Döner sermaye kaynakları var. Bu döner sermaye kaynakları kimi yıllarda 

artmıĢtır, azalmıĢtır. Bütün bunları ayıklamadan 2002 yılıyla ilgili bir değerlendirmeyi, yani 

sonraki dönemi 2002 yılıyla kıyaslayan bir değerlendirmeyi yapmanın doğru olmadığını 

veya yapılırsa eksik olacağını ifade etmek istiyorum.  

Bütün bunlara rağmen, neredeyiz, sağlıkta neredeyiz? Burada, önce, sağlık 

harcamalarının boyutuna bakacağız. Sağlık Bakanımız bize her yıl güzel bir tablo 

sunuyor. Bu yıl yine o tabloyu bize vermiĢ durumda. Sağlık harcamalarımızın gayrisafi 

yurt içi hasılaya oranı nedir değerli arkadaĢlar? Bir ülkenin sağlıktaki tablosunu bu 

gösterir. Sağlıkla ilgili olarak, biz, uluslararası değerlendirmede birinci olarak buradan not 

alırız.   
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Sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı, 2006 yılı verisi var en son, 

yüzde 5,7. Bunun içerisinde kamu sağlık harcamaları var, özel sağlık harcamaları var; 

5,7. 2002’de bu rakam neymiĢ? 5,9’muĢ. Bir kere, bu noktada, Hükûmetin 2002 yılının 

gerisinde olduğunu tespit edelim.  

HALĠL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Sayısal olarak da bakmanız lazım.   

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – ġimdi, Sayın Bakanın tablosunu 

veriyorum.  

HALĠL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Kaç tane hasta muayene edilmiĢ?  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Efendim, ona da geleceğim, merak 

etmeyin. Yok yok, ona da geleceğim, ben hakkınızı teslim edeceğim Sayın Aydoğan.  

Hemen bir sonraki tablo var. Orta ve üst gelir grubu ülkelerde sağlık 

harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı, 64 no.lu tablo. Eğer Sayın Bakan 

oraya, yansıya onu yansıtırsa, oradan hepimiz görebiliriz. 64 no.lu tabloda Türkiye'nin 

altında aĢağı yukarı on civarında ülke var. ġimdi, bizi kimle kıyaslıyor Sayın Bakan bu 

tabloda, bizden düĢük ülkeler olarak? Yani fena değiliz demek istiyor. En sonuncusu 

Libya 2,4; Fiji 3,7; Mauritius… Mauritius’tan iyiyiz, Fiji’den iyiyiz, Libya’dan iyiyiz, 

Malezya’dan iyiyiz, Romanya’dan iyiyiz, Jamaika’dan, Belize’den, bu ülkelerden iyiyiz.  

ġimdi ben size baĢka bir tablo göstereceğim. Biz nerenin üyesiyiz arkadaĢlar? 

OECD’nin üyesiyiz. Sayın Bakanımız bu 5,7’yi de oradan alıyor. Esasen bizim OECD’ye 

bildirdiğimiz rakam. Bakın, Ģu da benim OECD sayfasından aldığım grafik. Otuz OECD 

ülkesi içerisinde Türkiye yüzde 5,7 oranıyla sonuncudur. ġimdi, durum bu, durum bu. 

Yani Sağlık Bakanlığı bütçesinde sağlık harcamalarında bu kadar yapılan artıĢa 

rağmen… Ki Sayın Bakan o artıĢın makul olduğunu söylüyor diğer kamu harcamalarına 

kıyasla artmamıĢ, fazla değil artıĢ orada. O da izaha muhtaç. Aslında zaman yeterse ona 

girebilirim.   

NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Yapılan iĢlerin değerini artırdı.   

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) - Vakit olursa ona gireceğim. ġimdi tablo 

bu. Kamu sağlık harcamalarında 2002’yle aynı seviyede Türkiye 2006’da gayrisafi yurt içi 

hasılaya oran olarak.   

ġimdi, Sayın Bakan “Verimliliği artırdık.” diyor, yani “ben aynı kaynakla daha çok 

hasta muayene ettim.” diyor. Buna iliĢkin olarak bize verdiği tablolar var. ġimdi, bakın, bu 

tabloyu önceki bir yılın bütçesinde de değerlendirmiĢtik. ġimdi elli numaralı tablo: Birinci 

basamakta çalıĢan hekim sayısı, birinci basamakta yapılan muayene sayısı. 1999 yılında 

15 bin 969 hekim 64 milyon muayene gerçekleĢtirirken, 2009’da 16 bin 608 hekim 200 

milyon muayene gerçekleĢtiriyor diyor. ġimdi, doktor baĢına böldüğümüz zaman 1999 

yılında 4.007 muayene yapılıyormuĢ, 2009’da 12 bin 42 muayene yapılıyor yılda. Önceki 

yıllarda 2007 bütçesini görüĢürken, eleĢtiri yaptığım için Sayın Bakan bir dipnot koymuĢ. 

“Ben hastane oda sayısını artırarak verimliliği artırdım, muayene sayısını artırdım.” ġimdi, 

bir doktorun 08.00 ile 18.00 saatleri arasında çalıĢtığını varsaydım. Bir saat öğlen tatili 

dedim. Dokuz saat muayene yaparsa altı dakikada 1 hasta muayene ediyor Sayın 

Bakanın hesabına göre. Yani verimlilik artıĢı buysa, bu hastalarımızın ben sağlık 

durumundan endiĢe ederim. Muhtemelen altı dakikada bir muayene olan hasta doktor 

doktor dolaĢıyor, bir daha doktora gidiyor, bir daha eczaneye gidiyor. Yani Ģimdi, bunu 

verimlilik artıĢı olarak ortaya koyarsanız inandırıcılığınız zedelenir.  
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Bakın, Ģimdi, koruyucu ve temel sağlık hizmetleri için ayrılan bütçe, sayfa 55. Bir 

baĢka gözlemimi ifade etmek istiyorum. Sayın Bakan burada 2009-2010 bütçelerini ifade 

etmiĢ. ġimdi, koruyucu ve temel sağlık hizmetleri aynı baĢlık altında toplanmaz bir kere. 

Daha önce bunu koruyucu sağlık hizmetleri olarak Sayın Bakan sunuyordu. Burada bir 

bütçede eleĢtirmiĢtim. Onun üzerine koruyucu ve temel sağlık hizmetleri olarak bir açılım 

yaptı. ġimdi, ikisi aynı Ģey değil. Temel sağlık hizmeti farklıdır, koruyucu sağlık hizmeti 

farklıdır. Bunu aynı grupta toplayamazsınız.   

ġimdi ilgili genel müdürlüğün bütçesine bakıyorum. Orada halk sağlığı hizmeti var, 

onu ayırın. Efendim, iĢte, polikliniğe gelmiĢ muayene olmuĢ, ayakta tedavi olmuĢ. Bunlar 

ayrı ayrı Ģeyler, yani elma ile armudu topluyoruz. Doktorlarımızın alanı…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)   

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) - O konuda çok fazla değerlendirme 

yapmam belki doğru değil ama bilgilerim bu Ģekilde. Ġzninizle o değerlendirmeyi yapmak 

istiyorum.  

HALĠL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Söyledikleriniz doğruysa halk niye 

memnun?  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Halk memnun mu?  

HALĠL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Memnun.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Efendim, iĢte, yaptığınız güzel Ģeyler 

var, bir Ģey demiyorum ama Ģimdi müsaade edin ben eksikliklerinizi söyleyeyim.   

Ana tablo bu. Ana tablomuz budur değerli arkadaĢlar.   

HASAN ANGI (Konya) – Yani daha iyi iĢler yapıp bizim iktidarda kalmamızı 

istiyorlar.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Efendim, iĢte, gidiyorsunuz Ģimdi, 

gitme telaĢınız var. Zaten yeni bir Ģey de yok. Sayın Bakan sürekli aynı Ģeyleri söylüyor.   

ġimdi Sayın Bakandan ben bu bütçe sunumunda Ģunu beklerdim: ġu domuz 

gribiyle ilgili bir açıklama, bir değerlendirme yapmasını beklerdim. Doğrusu çok ĢaĢırdım 

fakat Sayın Bakanın bir mazereti de var, Sayın BaĢbakanla ters düĢtü çünkü. Sayın 

BaĢbakanla ters düĢünce konuya girmeye cesaret edemiyor anladığım kadarıyla. Ben bu 

konuyu açmak suretiyle Sayın Bakana en azından söz hakkı vermek istiyorum. Sayın 

BaĢbakan karĢısında bir mazeret beyan edebilir, muhalefet sordu ben de cevap vermek 

zorunda kaldım diyebilir.  

Sayın Bakan, siz, toplumun endiĢeyle, merakla beklediği bir konuda Sayın 

BaĢbakanın “AĢı olmayacağım.” demesinden sonra susma hakkına sahip değilsiniz. Siz, 

aĢınızı tanıtacaksınız, toplum aĢı olması gerekiyorsa bunun kampanyalarını 

yürüteceksiniz. ġimdi siz açıklama yapmıyorsunuz. Buna hakkınız yok.   

Ayrıca, ben Ġnternet’ten bir tarama yaptırdım. Siz AkĢam gazetesine “Sayın 

BaĢbakan aĢı olacak.” demiĢsiniz. Böyle beyanı, bunu tekzip eden bir açıklamanız yok.   

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)   

BAġKAN – Sayın Hamzaçebi, lütfen toparlayın.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Bakın, siz, “Sayın BaĢbakan da 

Almanya BaĢbakanı Angela Merkel gibi cıvasız aĢı mı olacak?” sorusuna “VatandaĢa ne 

yapıldıysa herkese o yapılır.” dediniz. Ha, daha önce de Ģunu diyorsunuz: “Sadece 

BaĢbakan değil hastalığı erken kapma riski olan memurları ve yöneticileri de 
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aĢılayacağız.” ġimdi bunu söylediniz. Siz bir Sağlık Bakanı olarak, doğal olarak 

BaĢbakanın da aĢı olması gerektiğini düĢündünüz. Ben de sizin yerinizde olsam hiç aksini 

düĢünmem. Sonra da “Sayın BaĢbakan risk grubunda değil.” dediniz. ġimdi bunu açıklığa 

kavuĢturmanız gerekiyor. Risk grubunda değil mi? Kimler risk grubunda? Ben bu konuda 

açıklamanızı da bekliyorum.  

Ayrıca, Ģu eleĢtirimi de yapmak zorundayım: “Birçok Ģey yaptım.” diyorsunuz 

Sayın Bakanım. Bir Ģeyi çok iyi yaptınız, olağanüstü ölçüde kadrolaĢtınız Sağlık 

Bakanlığında. Bakın bunu size söylemek zorundayım. Bir eĢ durumu tayini, bir 

Cumhuriyet Halk Partili milletvekili söyledi diye yapmadınız.   

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)   

BAġKAN – Sayın Hamzaçebi, lütfen toparlayınız.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) - Siz bürokratlarınız “O CHP’li 

milletvekilini nereden buldunuz?” diye o kiĢiye soru yönelttiler.   

ġimdi, Sağlık Bakanlığında olağanüstü bir kadrolaĢma var. Bu kadrolaĢmaya 

doğu, güneydoğu patentli bir oluĢumun kadrolaĢması deniliyor. Nedir, bunu bilemiyorum 

ama o ekibin görüĢü dıĢında olan hiç kimsenin hiçbir ricasının yerine getirilmediğini 

burada inanarak söylüyorum. Bunu, bu konuyu sizin ciddi bir Ģekilde üzerinde durmanız 

için söylüyorum ama duracağınız konusunda güven duyabilmemin önünde engeller var 

Sayın Bakan. Burada ne açıklama yapacaksınız merak ediyorum. Bu kadrolaĢmayı 

önlemezseniz biz bunu daha sonra, daha ciddi bir Ģekilde sizin önünüze koyacağız.  

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.  

…  

BAġKAN – Değerli üyeler, Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü bütçeleri ve kesin hesapları kabul edilmiĢtir. Hayırlı olsun. Bütün katılan 

üyelere teĢekkür ediyorum.  

Yarın saat 10.00’da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum.   

Kapanma Saati: 23.45  

  

  


