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10 Şubat 2016 Çarşamba 

BİRİNCİ OTURUM  

Açılma Saati: 10.13 

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) 

BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim Mustafa TURHAN (İzmir) 

SÖZCÜ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana) 

KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir) 

 

 

 

BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, çok Değerli Bakanımız, değerli milletvekillerimiz, kamu 

kurum ve kuruluĢlarımızın çok değerli bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına 

hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Komisyonumuzun 18‟ inci BirleĢimini açıyorum.  

Gündemimizde, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, bütçe kesin hesap ve SayıĢtay raporları ile Türkiye Sağlık 

Enstitüleri BaĢkanlığı bütçesi bulunmaktadır.  

ġimdi sunumunu yapmak üzere Değerli Bakanımıza söz veriyorum.  

Sayın Bakanım, sunum için süreniz yarım saattir, otuz dakikadır.  

Buyurunuz.  

I I .- SUNUMLAR 

1.- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi 

Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Sayın BaĢkan, Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, öncelikle, 

Sağlık Bakanlığı bütçemizin insanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ederek sözlerime baĢlıyorum. Sizlerin katkılarınıza 

peĢinen teĢekkür ediyorum ve bütçe sunumumda olabildiğince süre içinde özetleyerek sunumumu yapmaya çalıĢacağım.  

2016 bütçemizin temel ilkeleri: Sağlık hizmet sunumu verileri hedeftir. Sağlık Bakanlığına ait verilere, SSK dâhil, kamudan 

devralınan sağlık tesisleri, donanım ve personel sayıları da dâhildir, sağlık tesislerinin donanım ve personel sayılarına hizmet alımları 

da dâhildir. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlarına hizmet sunumu için ayrılan finansman merkezî yönetim bütçemiz 2015 yılında 20 

milyar 378 milyon iken bu yıl 25 milyar 574 milyon TL, değiĢim yaklaĢık yüzde 25,5 oranında. Döner sermaye bütçesi 22 milyar 732 

milyondan 27 milyar 573 milyon, değiĢim yüzde 21,3. Toplama baktığımızda, 43 milyar 110 milyondan 53 milyar 147 milyon, yüzde 

23,3‟ lük bir artıĢımız söz konusu. Merkezî yönetim bütçesi ödenek karĢılaĢtırmasını personel ödenekleri, mal hizmet alımı giderleri, 

yatırım ödenekleri diye yine toplamda 20 milyar 378 milyon 2015, 2016‟da 25 milyar 574 milyon, yüzde 25,5‟ lik bir artıĢ söz konusu. 

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢların merkezî bütçesinde Bakanlığın bütçesi 4 milyar 213 milyon, kamu hastaneleri bütçesi 11 milyar 

951 milyon, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 9 milyar 111 milyon, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 140 milyon, 

Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 117 milyon, Türkiye Sağlık Enstitüleri BaĢkanlığı 42 milyon, toplam ise 45 milyar 574 milyon 

Ģeklinde.  

Biz Bakanlık olarak daha önceki süreçlerde de “Önce insan önce sağlık”  diyerek yine önümüzdeki bütçe planlamamızı bu 

çerçevede yaptık. 

Sağlıkta dönüĢüm programının on iki yılına baktığımızda, doğumda beklenen yaĢam süresi 2002 yılında 72,5 yaĢ. Buradaki 

yıldıza Ģöyle bir bakarsak, bu TÜĠK tarafından revize edildiği için 72,5 yaĢa alındı 2002 yılı ve 2014 yılı da 77 yaĢ olarak belirlendi. 

Bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 31,5 iken, bugün geldiğimiz nokta 2014 7,6. 5 yaĢ altı ölüm hızı bin canlı doğumda 40‟ larda iken 

9,7‟ lere; anne ölüm oranı 100 bin canlı doğumda 64 iken 15,2‟ lere, cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamasına 

oranı yüzde 19,8 iken 17,8‟ lere, sağlık hizmetinden memnuniyetse 40‟ lardan 71‟ lere yükseldi.  

Koruyucu temel sağlık hizmetleri için ayrılan bütçe bu yıl, 2015‟e göre baktığımızda yüzde 22‟ lik bir artıĢ söz konusu. Yine, 

koruyucu sağlık hizmetlerinde aĢılama hizmetleri, geniĢ bir aĢılama programı uyguluyoruz. Tamamen ücretsiz sunuyoruz ve yüksek 

aĢılama oranlarını yakalamıĢ durumdayız.  

ġu anda doğum öncesi anneler açısından hastanede yapılan doğum oranlarını yüzde 99‟ lara, bebek baĢına izleme sayısını 

8,5‟ lara taĢımıĢ durumdayız. Anne ve çocuk sağlığı açısından yenidoğan taramalarının kapsamını geniĢlettik, geniĢletmeye devam 

ediyoruz. DoğuĢtan kalça çıkığı taraması programını yaygınlaĢtırıyoruz, kistik fibrozis taramasını baĢlattık, konjental adrenal hiperplazi 

taramalarını baĢlatıyoruz. Kırma kusurlarına yönelik görme taramasını okul öncesi çocuklarında yaygınlaĢtırıyoruz. ĠĢitme taramasını 

okul çağı çocuklarında yine yaygınlaĢtırıyoruz. Ergen sağlık danıĢma merkezlerini de yaygınlaĢtırmaya devam ediyoruz. Yine çocuk 

sağlığı açısından, ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine diĢ çürüklerini önlemek için yılda 2 kez flor vernik uygulaması 2015 yılında 

anaokulu ve tüm ilkokul öğrencilerine 7,5 milyon diĢ fırçası ve macununu dağıttık. 2016 yılında da diĢ fırçası ve macunu dağıtımına 

devam edeceğiz. Yine bu anlamda yenidoğan fenilketonüri taraması, yenidoğan iĢitme taraması, kistik fibrozis taraması gibi 

taramalarımıza devam ediyoruz. Buradaki oranlarımızı da en üst noktaya taĢıma gayreti içindeyiz. Tarama programlarıyla hastal ık 



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

Komisyon : Bütçe 

Tarih : 10/02/2016 Saat :  Kayıt: Stenograf : Uzman : ………………. Sayfa: 4 

 

geliĢmeden önleyici tedavi yapma gayreti içindeyiz. Yenidoğan iĢitme taraması yaptığımız 1 milyon 213 bin yavrumuzdan 2.880‟e 

iĢitme kaybı tanısı konuldu ve tedaviye alındı. Dolayısıyla bu taramaların da ne kadar anlamlı olduğunu buralarda yakalıyoruz.  

Yine, 74 ilde 206 sağlık tesisinde 1.029 yatakla anne oteli hizmeti sunuyoruz. Tabii, burada bizim sıkıntılı olduğumuz bir tablo 

sezaryende özellikle sosyal endikasyonlar bizi doğumlarda baĢarı değil, tam aksine bir baĢarısızlık tablosuna sürüklüyor. Ülkemizde 

doğumların yarıya yakını sezaryenle yapılıyor. Sezaryenle doğum sonraki doğumlarda sezaryen ihtiyacını artırıyor. “Primer sezaryen” 

olarak adlandırılan ilk sezaryenlerin kadın sağlığını riske sokacak Ģekilde gereksiz yere yapılmasını önleme kararlığındayız. Bu hususta 

hem Sağlık Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu olarak yeni yaptırımları gündeme getirmenin çalıĢmalarını baĢlattık. 

Aile hekimliği, yine, toplumumuzla bire bir iletiĢim kurmakta. Bizim sağlık hizmeti sunumunda baĢarımızın temelini oluĢturan 

bir alan oldu. Aile hekimi baĢına düĢen nüfusu 2016 yılında 2.300‟ün altına düĢürmeyi hedefliyoruz. Aile hekimliğinde yaĢa özel 

periyodik muayeneleri geliĢtirme projeleri geliĢtiriyoruz. Yine, aile hekimlerini özellikle güçlendirilmiĢ aile hekimliği sistematiğini 

önümüzdeki iki yıl içinde 7/12 hizmet veren ve burada diyetisyen, psikolog, sosyal çalıĢmacı, çocuk geliĢimci gibi personelle 

destekleyen bir yapının oluĢmasını projelendirdik, uygulama aĢamasına geçiyoruz. Bu merkezler, on iki saat çalıĢan, görüntüleme 

yapabilen ve hekim dıĢı sağlık personelinin kendi alanında hizmet verebildiği merkezler olacak ve burada 1‟ inci basamak bir sağlık 

tesisinin Türkiye genelinde nitelikli yataklara dönüĢtürdüğümüz hastane formatını Ģimdi, yine, saygın, nitelikli 7/12 aile sağlığı 

merkezlerinin de fiilen yapımı sürecini baĢlattık. 

Yerel özellikler ve ihtiyaç çeĢitliliğini göz önüne alarak 32 ayrı tip proje geliĢtirdik. Bunlardan 25‟ ini yöreye ve arsaya özgü 

mimariyle yeni binalar için kullanmaya da baĢladık. 

Sağlıklı yaĢam kültürü yine önümüzdeki sürecin en önemli konu baĢlıklarından olacak çünkü bizim sağlıklı bireyi sağlıklı bir 

yaĢam kültürüyle zenginleĢtirirsek, sağlıklı bir birey olmayı kültüre dönüĢtürebilirsek, bu anlamda özellikle tütün, tütün ürünleri gibi 

kötü alıĢkanlıklardan, bağımlılık yapan alıĢkanlıklardan, sağlıklı beslenme ve hareketli yaĢamı bir yaĢam kültürüne dönüĢtürebilirsek 

kronik hastalık yükünü de -ülkemizin ve insanımızın- kontrole almıĢ olabileceğiz. Bu nedenle, obeziteyle mücadele programları, 

diyabet önleme kontrol programı, tütünle mücadele programı, kalp damar hastalıklarını önleme programı, solunum yolu hastalıklarına 

karĢı küresel ittifak, ruh sağlığını kontrol programı…  

Yine 2015 yılında hareketli yaĢamı teĢvik amacıyla, 1 milyon bisiklet projemizin 40 bin adedinin 2015 yılında dağıtımını yaptık. 

2016 yılında 250 bin bisiklet dağıtımını özellikle 23 Nisan, 19 Mayıs, haziran ayı ve üniversiteler açılırken, 1 Ekim gibi, 

üniversitelerimize, bu anlamda hedef kitlelerimizi planlayarak bu 250 binin dağıtımını, 2018 sonu itibarıyla da 1 milyon bisiklet 

dağıtımını tamamlamıĢ olacağız. 

Obeziteyle mücadele programında hekimlerin egzersiz programı reçete etmeleri için pilot çalıĢmayı baĢlattık. Sağlık dostu okul, 

sağlık gönüllüsü öğretmen, okul sağlık elçisi öğrenci, sınıf sağlık temsilcisi öğrenci uygulamalarını projelendirdik ve Millî Eğitimle bir 

protokol çerçevesinde bunun uygulama aĢamasına geçmeyi hedefliyoruz. 

Yine, sağlıklı beslenmede, ekmekte kepek oranının daha da artırılması ve tam buğday ekmeğinin yaygınlaĢtırılması için 

çalıĢıyoruz. Hazır gıdalarda trans yağların kullanılmasını engelleyecek politikalar geliĢtiriyoruz.  

Yine, ülkemizde tuz tüketimi gerçekten, Dünya Sağlık Örgütünün rakamlarına göre, 3 kat fazla. Daha az tuz tüketimi sağlamak 

için programlar geliĢtirmek, yüksek enerjili gıdaların tüketiminin azaltılması için çalıĢmalar yapmak, medyayla bunları koordineli bir 

Ģekilde kamuoyu algısı yönetmeyi hedefliyoruz. 

Diyabeti önleme kontrol programlarını paydaĢlarımızla birlikte uyguluyoruz. Diyabetteki artıĢ eğilimini durdurmak, 

diyabetlilerde hastalığa bağlı komplikasyonları engelleyici programlar geliĢtiriyoruz. 

Tütünle mücadelede Türkiye olarak önemli bir baĢarıyı elde ettik. Yine bu anlamda bu yıl yeni düzenlemelerle bu baĢarıyı daha 

iyi noktalara taĢımayı hedefliyoruz. Tütünle mücadelede Hükûmetin sergilediği kararlılık, kamuoyunun sahiplenmesi ve siyaseten de -

iktidarıyla, muhalefetiyle- bu kararlılığın arkasında duruĢla gerçekten dünyaya örnek bir model ülke olmayı baĢardık; bunu devam 

ettirmemiz gerekiyor. Tütünle etkin mücadelenin sonucu olarak akciğer kanserlerinin yüzde 10 azaldığını istatiksel verilerde görmeye 

baĢladık. Tütünle mücadele programıyla yakaladığımız baĢarıyı sürdürülebilmek için yeni eylem programlarını hazırlıyoruz. Ülkemiz, 

yine tütünle mücadelesi nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından ödüllendirilen bir ülke olma baĢarısını yakaladı. 

Ruh sağlığı kontrol programları arasına otizmin erken tanısı için ulusal programları geliĢtirmeye devam ediyoruz. Çocuğun 

psiko sosyal geliĢiminin desteklenmesi programımızı yaygınlaĢtırarak ruhsal bozukluklara erken müdahale etmek, çocuk izlem 

merkezlerini ihtiyaç anında her çocuğumuza ulaĢacak Ģekilde yaygınlaĢtırmak, ruh sağlığı hizmetlerini toplum temelli olarak 

geliĢtirmek temel hedeflerimiz arasında.  

Bağımlılıkla mücadelede Alo 191 UyuĢturucuyla Mücadele, DanıĢma ve Destek Hattı‟nı geçtiğimiz yıl kurduk. 63 bin kiĢiye 

buradan hizmet verdik ve hizmet vermeye devam ediyoruz. Bilimsel danıĢma kurulları oluĢturuldu. Tütün, alkol ve uyuĢturucu, diğer 

madde kullanımını azaltmak için mücadeleye duyarlı bir Ģekilde devam ediyoruz. Tüm illerimizde uyuĢturucuyla mücadelede 

narkotimlerle birlikte çalıĢıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bağımlılıkla mücadelede ülkemizi örnek gösterdi. 

Yine bu anlamda, bağımlılıkla mücadelede, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 

Adalet Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığıyla birlikte, sivil toplum örgütlerimiz ve üniversitelerimizin de katılımıyla UyuĢturucuyla Mücadele Yüksek Kurulunu 

oluĢturduk.  
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Kanserle mücadele yine bizim önemli mücadele alanlarımızın baĢında geliyor. Ġzmir Kanser Kayıt Merkezimiz, Dünya Sağlık 

Örgütünce Avrupa bölgesi eğitim merkezi olarak tescil edildi ve bu merkezde eğitimlere baĢladık. 81 ilimizde aktif kanser kayıtçılığı 

yöntemiyle veri toplama devam ediyor. Türkiye nüfusunun tamamında aktif olarak kanser kaydı yapıyoruz. Yılda 5 milyon 

vatandaĢımıza ücretsiz kanser tarama hizmetleri veriyoruz. Kanserle mücadelede en sık görülen üç kanser türüne karĢı -meme, rahim 

ağzı, kalın bağırsak kanserlerine karĢı- yaygın taramalara devam ediyoruz. Bu anlamda, önümüzdeki süreçle ilgili, biliyorsunuz, 

Meclisimizin desteğiyle Türkiye Sağlık Enstitüleri BaĢkanlığını kurduk ve bu BaĢkanlığın bünyesinde kurulan Türkiye Kanser 

Enstitüsü de çalıĢmalarına baĢladı. 

Evde sağlık hizmetleri yine önümüzdeki dönemde yaygınlaĢtırmayı planladığımız bir alan. Evde yatağa bağımlı hastaların evde 

yapılabilecek tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarını ev ortamlarında gerçekleĢtiriyoruz. 2015 yılında 652 bin kiĢiye evinde sağlık hizmeti 

sunduk. Ġhtiyacı olan her vatandaĢımıza bu hizmeti sunarak devletimizin yardım ve Ģefkat elini uzatma gayreti içinde oluyoruz. 

“Engelleri kaldırıyoruz.”  diyerek görme engelli vatandaĢlarımız için ilk yardım, sağlıklı beslenme, gebelik ve sağlık, fiziksel 

aktivite ve egzersiz konularında toplam 67 sesli kitap uygulamasını engellilerimizin hizmetine sunduk. 

Ağız ve diĢ sağlığı taramaları programında modern gezici araçlarla ağız diĢ sağlığı tarama programlarını geliĢtiriyoruz. 

Koruyucu teĢhis ve tedavi hizmetlerini uç noktalara kadar ulaĢtırma gayreti içindeyiz.  

BulaĢıcı hastalıklarla mücadelede tüberküloz prevelansında 2002 yılında yüz binde 38‟ lerden 2009‟da yüz binde 25‟ lere, 2014 

yılında da yüz binde 18‟ lere; sıtma yerli vaka sayısı 2015 yılı itibarıyla 0; tifo vaka sayısı 2015 yılı itibarıyla 12 vaka olarak 

kayıtlarımızda görünüyor.  

BulaĢıcı hastalıklarla mücadele de Erken Uyarı ve Cevap Sistemini halk sağlığı tehditlerini izlemek ve yönetmek üzere 7/24 

esaslı çalıĢan Erken Uyarı Cevap Sistemini hayata geçirdik. Halk sağlığı tehdidini erken tespit ederek kaynağında kontrol etme 

gayretini gösteriyoruz.  

BulaĢıcı hastalıklarla mücadele son iki yıldır yine H1N1 virüsü mevsimsel olarak veya dönemsel olarak gündemimize geliyor. 

Virüsün aktivitesini yakın takip ediyor ve uluslararası akredite laboratuvarlarımızda kontrol ediyoruz. Hastanelere, aile ve toplum 

sağlığı merkezlerine reçetesiyle baĢvuran herkese ücretsiz yardımcı ilacını veriyoruz. Eczanelerimizde de hastalığa yönelik aĢı ve 

ilaçlar bulunuyor.  

BulaĢıcı hastalıklarla ilgili son günlerde, son bir aydır, dünya kamuoyuna ve gündemimize giren Zika Virüsü konusunda da 

dünyadaki geliĢmeleri yakından takip ediyor, gerekli önlemleri alıyoruz. Hastalık ve hastalığın görüldüğü ülkelere gidecek kiĢiler için 

Ġnternet sitemizde bilgilendirme yapıyoruz. Mikrobiyoloji referans laboratuvarımızda tanı koyabilecek kapasiteye sahibiz.  

Ġçme suları konusunda, Ģebeke sularının coğrafi bilgi sistemi üzerinden etkin takibini ve risk haritalarının oluĢturulması sürecini 

baĢlattık. Ambalajlı suların elektronik takip sistemiyle izlenmesine devam ediyoruz. 

Çok PaydaĢlı Sağlık Sorumluluğunu sağlığı tüm politikaların merkezine alarak sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda ilgili 

tüm paydaĢlarla birlikte çalıĢıyoruz. Bu anlamda, Çok PaydaĢlı Sağlık Sorumluluğunun Sayın BaĢbakanımızın BaĢkanlığında yüksek 

kurulunu oluĢturduk ve bu alanın güçlenmesini ve sağlığı yalnız Sağlık Bakanlığı değil, çok paydaĢlı sektörlerle birlikte yönetebilmeyi 

ve bu alanda baĢarılı olmayı da hedefliyoruz.  

Yerel yönetimler, STK‟ ların rolünü güçlendirmek, yaĢam kalitesini artırmak, sağlık okuryazarlığını ve sağlık bilincini 

geliĢtirmek, sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı yine çok paydaĢlı sağlık sorumluluğu çerçevesinde 

değerlendiriyoruz. 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları Dünya Sağlık Örgütü iĢ birliğiyle Batı‟daki uygulamaları örnek alan geleneksel ve 

tamamlayıcı tıp uygulamaları altyapısını tamamladık. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sertifikasyon standartlarını 

belirledik. Yetkisiz ve ehil olmayan ellerde istismarı önlemeyi hedefliyoruz. 51 sağlık kuruluĢuna uygulama yetkisi verdik. 6 üniversite 

araĢtırma hastanesine eğitim programı düzenleme yetkisi verdik. Türkiye Sağlık Enstitüleri BaĢkanlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı 

Tıp Enstitüsü BaĢkanlığını da kurduk.  

Türkiye hudut ve sahilleri sağlık hizmetlerine gelince, yurt dıĢına giden kiĢilere seyahat sağlığı kapsamında tüm yurt dıĢı 

aĢılama hizmetlerini veriyoruz. Yurt dıĢına çıkan vatandaĢlarımızı SMS‟ le bilgilendirerek seyahatleri sırasında sağlık hizmetleriyle 

ilgili ihtiyaçlarında güvende olduklarını ve yanlarında olduklarımızı hissettiriyoruz. Yine, hudut sahilleri çağrı merkezimiz seyir 

hâlindeyken dahi dünyanın her yerinden aranabiliniyor.  

Uluslararası sağlık diplomasisi alanında Dünya Sağlık Örgütü Ġcra Kurulu üyeliğimiz 2016 Mayıs ayı itibarıyla baĢlıyor. 2016-

2017 yılında Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı Yönlendirme Komitesinin dönem baĢkanlığını yürüteceğiz. 

Hastane hizmetlerine geçiyorum.  

KiĢi baĢı hekime müracaat sayıları geçtiğimiz yılın rakamlarıyla hemen hemen aynı rakamları görüyoruz; 8,3 toplam hekime 

müracaat… 

Nitelikli yatak oranlarımızda 2015 yılı itibarıyla yüzde 50‟ leri yakaladık, 2010 yılı hedefimiz nitelikli yatak oranını yüzde 90‟ ın 

üzerine çıkartmak.  

Yoğun bakım yatak sayısında geliĢmiĢ ülkelerin yatak sayısı oranlarını yakaladık ve 12.484 yoğun bakım yatağımız var 2015 

yılı itibarıyla. 
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Yine, palyatif bakım merkezlerini önümüzdeki süreçte yaygınlaĢtırmayı planlıyoruz. 138 merkez ve 1.523 palyatif bakım yatağı 

açtık. Tüm yoğun bakım yatak sayımızın yarısı kadar palyatif bakım yatağımız olmasını hedefliyoruz. Yanık yatak sayımız 406‟ lara 

geldi. Tıbbi teknoloji rakamlarını çok detay olarak vermek istemiyorum, önümüzdeki tablolarda var. 

Ağız diĢ sağlığı hizmetlerinde 2014‟e göre 2015‟te bir düĢüĢümüz var, bu da mesai dıĢı çalıĢma. Türk DiĢ Hekimleri Birliğinin 

açtığı dava nedeniyle iptal edilmiĢti, iptal kararları nedeniyle vatandaĢımızın hizmete ulaĢmasında kısıtlama oluĢtu. Üst mahkemeye 

yaptığımız itirazla yürütme durduruldu. Mesai dıĢı çalıĢma uygulamasını yeniden baĢlattık. Yine, bu rakamların daha iyi noktaya 

geleceğine inanıyorum.  

Organ nakli sayısında yine 4.552‟ lik bir rakamla baĢarılı bir süreci götürüyoruz. TÜRKÖK Projemiz uygulamaya girdi ve 

beklediğimizden çok daha toplumsal sahiplenme ve destek gördü. 100 binin üzerinde gönüllü bağıĢçı geçtiğimiz 2015 yılında ki tam yıl 

olmamasına rağmen beklentimiz 50 binleri yakalayabilmekti ama 100 binin üzerinde toplumsal bir duyarlılık gördük. Türkiye 

genelinde 12 bağıĢ merkezi kurduk ve bugüne kadar da 35 hastamıza ilik nakli yaptık.  

Merkezî Hekim Randevu Sistemimizde günlük ortalama 360 bin rakamlarını yakalıyoruz. Hekim seçme hakkı, hastalarımız bu 

haklarından istifade ediyor. Hasta hakları anlamında baĢvuru sayısı toplam muayenenin on binde 6‟sı gibi, Ģikâyeteler ve talepler 

anlamında on binde 6 gibi bir hasta hakları müracaat rakamımız var.  

Yine, beyaz kod, mavi kod, pembe kod uygulamalarımız sağlık tesislerinin verimlilik değerlendirmesi, klinik kalite 

standartlarını geliĢtirme hedeflerimiz aynen devam ediyor. Yurt dıĢında sağlık hizmeti sunumlarımız geçtiğimiz yıllarda da 

sunduğumuz gibi yine aynen devam ediyor.  

Kamu ilaç politikalarımızda her yıl ilave geliĢmelerle daha iyi noktaya gitmeye çalıĢıyoruz. Uygulamaya konulan e-reçete 

yazılımıyla hekimlere reçete analiz bilgilerini ulaĢtırmaya baĢladık. Ġlaçta yerli üretim teĢviki ve AR-GE‟nin artırılması çalıĢmalarını 

baĢlattık. Ruhsatlı ilaç listesini Dünya Sağlık Örgütünün temel ilaç listesini esas alarak uyumlandırdık. Birinci basamak tanı ve tedavi 

rehberlerini hazırladık. Nüfusa göre eczane sayısının sınırlandırılması kapsamında eczacı yerleĢtirme sistemine geçtik. Akılcı ilaç 

kullanımı konusunda aylık olarak e-bültenler hazırlayarak hekimlerimize elektronik ortamda gönderiyoruz. Hasta bazlı yurt dıĢı ilaç ve 

renkli reçetelerle ilgili iĢlemleri elektronik ortamda yapmak için gereken altyapı çalıĢmalarını tamamladık. Kanser ilaçlarının 

hastanelerde dağıtımına baĢladık ve akılcı ilaç kullanımıyla ilgili Ulusal Eylem Planı 2014-2017‟nin saha çalıĢmalarına devam 

ediyoruz. Ġlaç takip sistemi ve karekod kullanımı ve izleme yapabilen dünyadaki ilk uygulamayı geçtiğimiz yıl baĢlattık ve oldukça 

baĢarılı sonuçları alıyoruz.  

Piyasa gözetimi ve denetimi konusunda Ģikâyet esaslı denetim anlayıĢından risk esaslı denetim anlayıĢına geçtik. Acil sağlık 

hizmetlerini, yine sizlerin malumu olduğu üzere, baĢarıyla sürdürüyoruz. Burada dijital telsiz sistemiyle afet ve acil durumlara daha 

hızlı müdahale ediyoruz. 50 ilimizde bu sisteme geçtik, 31 ilimizde de bu sisteme geçerek sistemi bütün illerimizde tamamlamayı 

hedefliyoruz.  

Hava ambulansı sağlık sistemleriyle 2008 yılından 2015 yılı sonuna kadar 30.227 hastamıza müdahale ve nakil gerçekleĢtirdik. 

Deniz bot ambulanslarımız yine 7.103 vakaya müdahale etti. Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetleri Avrupa‟nın en büyük medikal 

kurtarma ekibi UMKE‟ lerimiz olağanüstü durumlarda baĢarılı hizmetler sunuyorlar.  

Ġnsani yardım faaliyetlerinde yardımlaĢma ve dayanıĢma duygusuyla muhtaç ve mağdur durumda olanlara insani yardım 

faaliyetlerimiz devam ediyor. Burada insani yardım faaliyetlerinde tablo önünüzde. Doğum sayısı anlamında 2015 yılında 73.432 

doğum bizim sağlık kuruluĢlarında misafirlerimiz, misafir annelerimiz tarafından yapılmıĢ. Sağlık insan kaynakları, insan gücü 

anlamında 568 bin çalıĢanımızla hizmet vermeye gayret ediyoruz. Ġnsan kaynağımızın ülke genelinde adil ve dengeli bir Ģeki lde 

dağıtımına 2002 ve 2015 grafiklerine bakarsanız gerçekten olabildiğince Türkiye geneline yayılmıĢ bir insan kaynağı grafiğimizi 

göreceksiniz.  

Fedakâr sağlık çalıĢanlarımız özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde hayatını ortaya koyarak görev yürütüyorlar. 

Sağlık çalıĢanlarımıza milletimiz adına Ģükranlarımı ifade ediyorum. Sağlık çalıĢanlarımızın özlük hakları anlamında ve yıpranma payı 

anlamında iyileĢtirme çalıĢmalarını inĢallah realize edebilecek duruma gelmeyi hedefliyoruz.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Tarih verebiliyor musunuz Sayın Bakan?  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – ĠnĢallah bu yıl içinde baĢarmayı hedefliyoruz.  

Sağlık yatırımları konusuna gelince, 2003-2015 hastane, yeni bina, birinci basamak, toplam olarak 2.585. ġehir hastanelerinde 

34 projeyi yürütüyoruz. 16 proje inĢaat aĢamasında bir kısmı baĢlamıĢ, fiilen devam ediyor. Mersin, Yozgat Ģehir hastanelerini bu yıl 

açmayı, hizmete sunmayı hedefliyoruz. 5 proje ihale aĢamasında, 11 proje de YPK süreçlerinde. Bu Ģekilde toplam 42.896 yatak 

kapasitesine ulaĢmayı hedefliyoruz. Büyük bir ölçek. 2023 yılında toplam 168 bin nitelikli yatak kapasitesi olan bir ülke olmayı 

hedefliyoruz Sağlık Bakanlığı olarak. 

Mersin Ģehir hastanesinden bir görüntü… 

ġehir hastane projeleri dıĢında yeni sağlık tesisleri, yine Bakanlık olarak 55 bin hasta yatağı kapasiteli kamu hastane 

inĢaatlarımız da hızla devam ediyor. 

Sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranına baktığımızda 2002 yılında yüzde 3,8 iken, 2014 yılında büyük 

dönüĢüme rağmen 4,2 oldu. Esasında, bu kiĢi baĢı kamu sağlık harcaması tablosunda OECD ülkeleriyle kıyaslamaya baktığımızda son 

derece çarpıcı bir tablo. OECD ülkelerinin 25 yıl önce yaptığı sağlık harcaması rakamıyla bugün dünyanın örnek gösterdiği bir sağlık 

hizmetini kiĢi baĢına 795 dolarla veren bir noktadayız.  
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Cepten harcamayı daha önce de söylemiĢtim. 

Faiz dıĢı genel kamu sağlık harcamaları artıĢına baktığımızda bu tablonun da bizim için ve Komisyon için anlamlı olacağını 

ifade etmek isterim. Kamu sağlık harcamaları genel kamu harcamalarının içinde yüzde 89‟ luk bir oran ama kamu sağlık harcamaları 

sağlık harcamaları hariç yüzde 132‟ lik bir pay alıyor. Sağlık Bakanlığının sağlık harcamalarıyla ilgili burada bir alacağı olduğunu da 

veya gelecek dönemde finansman açısından burada bir kullanabileceğimiz bir payın olduğunu da gösteriyor ve bu da bizim kamu 

kaynaklarını ne kadar verimli kullandığımızın da bir göstergesi olarak takdirlerinize sunmak istiyorum. 

ġimdi, tabii, bu süreç yani Ģu ana kadar olandan, Ģu andan itibaren olan süreç esasında Türkiye'nin sağlıkta gelecek vizyonu. 

Burada birkaç cümleyle sunum dıĢı veya notlarım dıĢı birkaç cümle söylemek istiyorum. Burada Ģu ana kadar verdiğimiz rakamlar ve 

baĢarılarımız 78-80 milyon insanımıza güçlü bir sağlık hizmeti sunucusu olduğumuzu gösteriyor ama aynı zamanda güçlü bir sağlık 

tüketicisi; ilacı tüketen, teknolojiyi tüketen, bilimi tüketen… Bu alanda da Türkiye'nin yeni döneminde ilacı üretebilen, sağlık 

teknolojisini üretebilen, sağlık biliminde üretimde daha dinamik olabilen bir vizyonu Türkiye'nin güçlü bir Ģekilde baĢarması gerekiyor. 

Bunu baĢarabilecek bir altyapısı olan insan kaynağımız var, dinamiklerimiz var ve bu nedenle önümüzdeki dönemi daha çok sağlık 

endüstrisinde, sağlık tıbbi teknolojisinde sağlığın ilaç sanayi sektöründe ve sağlık turizmi ve sağlık biliminde güçlü desteklerle 

Türkiye'nin iddialı olacağı bir süreci hep birlikte baĢarabileceğimize inanıyorum. Bu anlamda, Sağlık Enstitüleri BaĢkanlığı bizim için 

önemli bir altyapı oluĢturdu ve AR-GE çalıĢmalarını, inovasyon stratejilerimizi geliĢtiriyor. Sağlık Enstitüleri BaĢkanlığının altında 6 

tane baĢkanlığı görüyorsunuz. 

Gene, Sağlık Bilimleri Üniversitemizi bu anlamda eğitim araĢtırma hastanelerinde verilen uzmanlık eğitimini üniversiteyle iĢ 

birliği içerisinde daha nitelikli hâle getirmek, eğitim araĢtırma hastanelerine birlikte kullanım ve iĢ birliği protokolleriyle akademisyen 

desteğini sağlamak, ülkemizin ilk modern tıp fakültesi olan Mekteb-i Tıbbiyeyi ġahane adıyla uzun yıllar tıp fakültesi olarak hizmet 

veren HaydarpaĢa Kampüsünün büyük mimari değerinin yanında tıp eğitimi alanında tarihî misyonuna yeniden sahip çıkacağına 

inanıyoruz. 

Yine, Sağlık Bilimleri Üniversitemizin 2016 yılında diĢ hekimliği fakültesi ve eczacılık fakültelerini kurmasını hedefliyoruz.  

Türkiye Kanser Gen Projesiyle ilgili baĢlattık. Yale Üniversitesiyle protokol imzaladık ve kiĢiye özgü tedavinin Türkiye'deki  

laboratuvar altyapısının da kurulma çalıĢmalarını baĢlattık.  

Yine, Türkiye Genom Projesini baĢlatıyoruz. Bu projeyle kanser dıĢı hastalıkların ve risk faktörlerinin hem erken tanı hem de 

kiĢiye özgü tedavi dönemlerini yine dünyanın geliĢmiĢ ülkeleriyle birlikte götürebilmeyi hedefliyoruz.  

Türkiye Mikrobiyom Projesi -yine Sağlık Enstitüleri BaĢkanlığımızla- çalıĢması baĢladı. Bu projeyle mikroorganizmaların gen 

yapısını tespit ederek hastalıklarla mücadele etmeyi planlıyoruz.  

Sağlık Endüstrilerinde Yapısal DönüĢüm… Bu programla yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve 

hizmet sunabilen ve yurt içi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının büyük kısmını karĢılayabilen üretim yapısına geçmeyi hedefliyoruz. Bu 

kapsamda BaĢbakanlık Genelgesiyle Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesini de oluĢturduk. Sağlık endüstrilerinde yapısal 

dönüĢüm programı çerçevesinde biyoteknolojik ürünlerin geliĢmesi, millî aĢı projesi, difteri, tetanos ve boğmaca aĢılarının yerli üretim 

çalıĢmaları baĢladı. AĢı üretim tesis inĢaatı devam ediyor. 2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.  

Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüĢüm çerçevesinde plazma fraksiyonasyon ürün tesislerinin kurumunun ihale sürecine geldik. 

Plazmanın tamamının yerli plazmadan üretilmesini hedefliyoruz ve 2016‟da projeyi ihalesini yaparak baĢlatmayı inĢallah baĢaracağız. 

Biyoteknolojik ürünlerin geliĢmesinde faktör üretimi projesini hazırlıyoruz. Ülkemizde biyoteknoloji alanında üretim yeteneği 

kazandıracak büyük projelerin altyapı çalıĢmalarını baĢlattık.  

Yerli orijinal insülin üretim öncelikli hedeflerimiz arasında. 

Sağlık turizmi yine Türkiye'nin önemli güçlü altyapısının önümüzdeki yıllarda, iki yılda tamamlanacağı ama insan kaynağı, 

yetiĢmiĢ hekim kaynağı anlamında baĢarılı olacağına inandığımız bir alan. Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu oluĢturuldu. Sağlık 

turizminden 2023 yılında hedefimiz 20 milyar doların üzerinde bir geliri elde edebilmek.  

Ülkemizin sağlık turizmi potansiyelinin uluslararası platformda tanıtımı ve pazar payının artırılması amacıyla güçlü bir yapı 

kurmayı hedefliyoruz altyapı çalıĢmalarını baĢlattık.  

Sağlık Bilgi Sisteminin geliĢtirilmesi ve BiliĢim Ağı Projemiz ile kapalı devre özel bir ağ üzerinde güvenli veri taĢıyoruz. Sağlık 

tesislerimiz arasındaki veri iletiĢiminin güvenlik ve hızını artırırken veri taĢıma maliyetini düĢürüyoruz. 2015 yılı sonunda sağlık 

tesislerimizin yüzde 74‟ünü bu özel ağa dâhil ettik. 2016 yılı sonunda yüzde 100'ü hedeflemeyi planladık.  

E-nabız projesini baĢlattık. VatandaĢlarımıza dünyanın en geniĢ, en kapsamlı ve en yüksek güvenlikli sağlık biliĢim altyapı 

hizmetini sunduk. Zaman ve mekândan bağımsız olarak vatandaĢımızın tetkik ve tedavi bilgilerini mobil cihazlar dâhil dünyanın her 

yerinden istedikleri an görebiliyor. Bir yıl olmadan 3 milyon kullanıcıyı aĢtık. BeĢ yıl içinde 25 milyon kullanıcıya ulaĢmayı da 

hedefliyoruz.  

TELETIP alanında hastanelerdeki iĢlemlerin dijital ortama taĢınmasını sağlayan TELETIP Projesinin kapsamını geniĢlettik. 

Sisteme entegre hastanelerdeki uzman hekimler hastalarının radyolojik görüntülerine zaman ve mekândan bağımsız olarak ulaĢabi liyor, 

rapor yazabiliyor, görüĢ bildirilebiliyor. 500 kamu hastanesini birbirine bağladık. 2016 yılı sonunda özel veya üniversite hastaneleri de 

dâhil 700 hastaneye ulaĢmayı hedefliyoruz.  
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Ülkemizin sağlık alanındaki tüm ihtiyaçlarını gerçek zamanlı olarak tespit ve analiz etme gayreti içindeyiz. Ürün takip 

sisteminin ilk fazını tamamladık, uygulamaya baĢladık. 2016 yılında vücuda implante edilen tıbbi ürünler ve görüntüleme cihazlarından 

baĢlamak üzere tekil bazda ürün takip sistemine geçiyoruz ve geniĢletiyoruz bu alanı. 

Gemi Hastane Projemizi ulusal ve uluslararası afet ve acil durumlar için Savunma Sanayi MüsteĢarıyla gemi hazırlamaya devam 

ediyoruz. 

Bisiklet Yolu Projesi, yine sağlıklı yaĢam kültürünün teĢvikiyle ilgili projemiz.  

Sağlıklı yaĢam araçları, yine önümüzdeki dönemde sağlıklı yaĢam kültürünü topluma mal edebilmek adına 150 sağlıklı yaĢam 

aracıyla hizmet vermeye baĢlayacak hareketli yaĢamı tarzını teĢvik, sağlıklı beslenme, bağımlılıkla mücadele, organ bağıĢı gibi 

konularda toplumu bilgilendirecek çalıĢmaları yapacak.  

Aile DiĢ Hekimliği Projemiz: Ağız diĢ sağlığı hizmetlerinde aile hekimliği benzeri yapılanmaya gidiyoruz. Aile diĢ hekimliği 

uygulamasına 2016 yılında pilot olarak baĢlayacağız.  

Sağlık Web TV kapsamında Anne Ve Bebek TV‟yi kurduk. SABĠM TV‟yle aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerimizde 

vatandaĢlarımızı bilgilendirmeyi hedefliyoruz. IP TV olarak 81 hastanede yayına baĢladık. 2016 yılında tüm Sağlık Bakanlığı 

hastanelerine yaygınlaĢtırıyoruz, her Ģey Türkiye için diyoruz, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

BAġKAN – Sayın Bakana sunumu için teĢekkür ediyoruz. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, bir Ģey söyleyebilir miyim. 

BAġKAN – Tabii ki buyurunuz. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Özellikle, güneydoğuda, Cizre‟de, Sur‟da, Diyarbakır‟da yaĢanan olaylar var ve Sağlık Bakanlığının 

yeteri kadar oradaki yaralılara, oradaki insanlara ambulans, hekim göndermediğiyle ilgili bilgileri basında, medyada duyuyoruz, 

izliyoruz. Oraya gönüllü olarak gitmek isteyen sağlık çalıĢanlarının orada engellendiğiyle ilgili birtakım bilgiler geliyor. Sonuç olarak 

oradaki insanların tamamı insan, güvenlik görevlisi de polis de jandarma da oradaki vatandaĢ da arada derede kalan insanlar da dâhil 

olmak üzere. Bu konuyla ilgili de konuĢmalarım içerisinde bunlara da yer vereceğimiz için, son olarak, Sağlık Bakanı olarak bölgede 

yaĢanan sağlıkla ilgili, yaralılara ulaĢmayla ilgili, onların tedavileriyle ilgili, ambulans göndermeyle ilgili bilgileri de verirseniz o zaman 

biz de daha doğru, daha objektif bir değerlendirme yapma Ģansı buluruz diliyorum; bu konuda da bilgi verirseniz sevinirim. 

BAġKAN – Sayın Bakan, herhâlde diğer pek çok arkadaĢımız bu konuyu dile getirecek gibi görünüyor, isterseniz bununla ilgili 

bir açıklama alalım. Ondan sonra görüĢmelere geçelim. 

Buyurun. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Evet, değerli arkadaĢlar, ben Musa Bey kardeĢime teĢekkür 

ediyorum.  

Gerçekten, Güneydoğu Bölgesi‟nde son beĢ-altı aydır terör eylemleri nedeniyle sağlık hizmeti sunumunda yaĢadığımız sıkıntılar 

var. Yine, sağlık hizmeti alacak ihtiyacı olan vatandaĢlarımızın da sağlık hizmetine ulaĢmada sorunları ve sıkıntıları var. Biz Sağlık 

Bakanlığı olarak olabildiğince yirmi dört saat dakikası dakikasına sağlık hizmeti, ister acil olsun ister olağan olsun, rutin olsun, 

Türkiye‟nin her köĢesinde her vatandaĢımızın hakkı olan sağlık hizmetini alabilmesini arzu ediyoruz ve bu anlamda da her bölgede 

özellikle o bölgede de teyakkuz hâlinde çalıĢıyoruz. Bu anlamda, geçtiğimiz süreçte, tabii, ambulanslarımıza ateĢ edilmesi, 

molotofkokteyli atılması, 29 ambulansımızın kullanılmaz hâle getirilmesi, ambulans çalıĢanlarımızın süreli olarak alıkonulması, 

ambulanslarımızdaki tıbbi malzemelerin alıkonulması ve acil vakaya giden ambulans Ģoförümüzün, ġehmuz kardeĢimizin direksiyon 

baĢında öldürülmesi gibi çok ağır sıkıntıları ve bedelleri de ödeyen bir durumdayız ama bütün buna rağmen, biz ne pahasına olursa 

olsun, sağlık hizmeti sunumunda evrensel sağlık hizmeti sunum değerlerinden uzaklaĢmadan, sağlık hizmeti sunucusu arkadaĢlarımızın 

can güvenliğinin olduğu her ortamda bir dakika aksamadan her türlü hizmeti verme duyarlılığını gösteriyoruz. Bu anlamda, geçtiğimiz 

hafta perĢembe günü Diyarbakır‟da bölgedeki 6 ilin sağlık yöneticileriyle bir değerlendirme toplantısı yaptık. Zaten her salı sabahı da 

Bakanlıkta, SAKOM‟da bunları bizzat yöneticilerimizle ve 112 komuta kontrol merkezlerindeki arkadaĢlarımızla bağlantı yaparak da 

takip ediyorum. Günlük olağanüstü durumlardaki takibimiz devam ediyor hiç aralıksız ama takdir edersiniz ki silahın olduğu yerde, 

ateĢin olduğu yerde veya yolların mayınlarla döĢendiği veya çukurların kazıldığı, ambulansın gidemediği ortamlarda bizim orada 

“Burada niye ambulans yok?”un cevabını verebilmemiz tabii ki mümkün değil. 

Yine, cuma günü, bizzat yani bunu kamuoyu da yanlıĢ yorumlamasın diye hiç habersiz, yalnız Vali Bey, sağlık çalıĢanlarımız, 

hastane baĢhekimimiz de dâhil olmak üzere hiç kimsenin haberi olmadan hastaneye sabah yedi buçukta gittim. Orada, hastanedeki 

koĢulları, sağlık çalıĢanlarımızın koĢullarını, hizmet alan hastalarımızın koĢullarını bizzat gördüm. 83‟üncü kavĢak galiba veya 84‟üncü 

kavĢaktaki -24 saat, yaralı varsa destek olmak için duran- ambulans ekibimizin yanına gittim, onların koĢullarını değerlendirdim.  

Değerli arkadaĢlar, bugün acil sağlık hizmeti sunumunda, sağlık hizmeti sunumu da dâhil, Türkiye‟nin tek bir noktası yok ki 

Sağlık Bakanlığının acil sağlık hizmetleri ulaĢamamıĢ olsun; silah sesi, kurĢun sesi veya mayın patlaması hariç. Yine, dün Uludere‟de 

de bir sağlık çalıĢanımızı araca konulan bir patlayıcı nedeniyle kaybettik. ġimdi, bu koĢullarda hizmet veren tüm sağlık çalıĢanlarımıza 

da milletim adına, meslektaĢlarım adına teĢekkür borcum var. Sabahın sekiz buçuğunda onlarla değerlendirme toplantısı yaptık. 

Gönüllü 7 tane hekimimiz vardı, gönüllü hemĢireler vardı; Ġzmir‟den, Trabzon‟dan, UĢak‟ tan gönüllü gelmiĢ çalıĢanlarımız vardı, 

sağlık hizmeti sunucularımız vardı ve gönüllü gelmiĢ olmanın meslekleri adına orada yaĢadıkları onuru onların sözlerinde, onların 

gözlerinde görmüĢ bir meslek mensubu olarak bizim, hiçbir insanın, sağlık hizmeti ulaĢamadı diye, bırakın can kaybını, acı çekmesine 

bile rızamız olmaz ama bir yerde ambulansın gidemeyeceği koĢullar varsa veya sağlık çalıĢanı ambulanstan indiği an ateĢ altında 
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kaldığı fotoğrafları yaĢıyorsa... Ki bunu yine Cizre‟de yaĢadık. Cizre‟de Eyüp Ergen, Cizre‟nin bir mahallesinin çocuğu, bizim sağlık 

memurumuz; mesaisi bitiyor, mesaisinin bitiminden sonra evine gitmek için aracına biniyor, aracında direksiyon baĢında vuruluyor. 

Ambulans ekibi geliyor, ambulanstan inen ekibe de ateĢ ediliyor, ambulanstan inen ekip geri araca dönüyor. Aileye haber veriliyor. 

Orada vatandaĢlarımızın oluĢturduğu sivil bir halka oluĢuyor. Ġkinci gelen ekip oraya gelip Eyüp Ergen kardeĢimizi alıyor ama bir saat 

kırk beĢ dakika zaman kaybediyoruz ve o zaman kaybı dolayısıyla Eyüp Ergen kardeĢimizi kaybediyoruz. ġimdi, bu koĢullarda sağlık 

hizmeti sunmaya çalıĢıyoruz. Gönüllü meslektaĢlarımız da, fiilen görev yapan arkadaĢlarımız da, yöneticilerimiz de yani insani ve 

mesleki etik değerleri zedeleyecek bir tavır asla hiçbir arkadaĢımız yapmadı ve Bakanlık olarak da bu süreçte çok zorluğumuz oldu, çok 

sıkıntımız oldu, hâlâ var, ona rağmen -Sur‟da sokağa çıkma yasağı var, Cizre‟de sokağa çıkma yasağı- Ģu anda bütün aile hekimlerimiz 

kendi listesinde olan tüm hastalarını veya tüm listesindeki kiĢileri, vatandaĢlarımızı arıyor, “Evinde değilse nerede? Diyarbakır‟da 

değilse köyünde mi? Diyarbakır‟da değilse Ġstanbul‟a, Ġstanbul‟da Esenyurt‟a ne kadar gitmiĢ?”  ĠĢte “Cizre‟den farklı illere veya farklı 

köylere hangi hamile anne gitmiĢ? AĢısı takip edilmesi gereken hangi çocuk hangi adrese gitmiĢ? Diyaliz hastalarımızın durumu ne? 

Evde sağlık hizmeti alan hastalarımızın durumu ne, varsa mağduriyetleri, nasıl gideririz?”  diye bütün bu çalıĢmaları günlük, anlık 

yapan ve takip eden bir yapımız var ama arkadaĢlar, silahın olduğu yerde hizmet sunumunun da ne kadar zor olduğunu takdirlerinize 

sunuyorum. 

Genel olarak bu bilgileri vereyim, detay bilgiler gerektiğinde de detay bilgileri veririm. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Bakan. 

GörüĢmelere geçmeden önce bürokrat arkadaĢlarımız lütfen kendilerini bir tanıtsınlar Sayın Bakan. 

(Bürokratlar kendilerini tanıttı) 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın Bakan, koskoca Sağlık Bakanlığında bir tek kadın yönetici göremedik! 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Musa Bey, Ģimdi MüsteĢarımızla onu konuĢtum, “Hayret, geçen yıl 

iki tane vardı, bu yıl onlar da kalmamıĢ.”  dedim. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bu kadar da olmaz yani, çalıĢanların önemli bir bölümü kadın çalıĢan olmasına rağmen bir tek kadın 

yöneticimiz yok! 

BAġKAN – Sayın Çam, Komisyonumuzda bu konuyu gündeme Sayın Paylan getiriyor, onun için onun alanına girmeyin lütfen! 

Sayın KuĢoğlu, görüĢmelere sizden baĢlayalım efendim. 

Buyurun. 

I I I .- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ  

A) KANUN TASARI VE TEKLIFLERI 

1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 

(1/297) ve Sayıştay tezkereleri 

a) Sağlık Bakanlığı 

b) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

c) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

ç) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

d) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

e) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, değerli basın 

mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sağlık Bakanlığı bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

Sayın Bakanım, yeni dönemde tekrar görev aldınız, tebrik ediyorum, hayırlı olsun.  

Bakan Yardımcısı olarak, geçen dönem Komisyonumuzda birlikte çalıĢtığımız değerli arkadaĢım Ahmet Baha Öğütken de yeni 

göreve baĢlamıĢ, kendisini tebrik ediyorum, baĢarılar diliyorum. Memnuniyetimizi de ayrıca belirtiyorum tabii, bir değerli 

arkadaĢımızla beraber çalıĢmanızdan dolayı. 

BAġKAN – Bir diğer Bakan Yardımcımız da burada Komisyon Üyemiz, Erkan Bey. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet, doğru. BecayiĢ yaptınız yani.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Sağlık Bakanlığı Plan ve Bütçeye ne kadar önem veriyor, 

görüyorsunuz. 

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Kadınlara ne kadar önem veriyor? 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Lale Hanım olmasa herhâlde burada da fazla yok. 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Bizim var da 4-5 tanesi Ģu an grup toplantısındalar Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Bizimkilerin bir kısmı da Bakanlıkta! 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sizinkiler nasıl Bakanlıkta! 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Neyse, bir eksiğimizdir, kabul ettik. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Bakanım, önemli bir eksiklik. 

Evet, Sayın KuĢoğlu, ben süreyi tekrar baĢlattım. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim. 
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Sayın Bakan, dediniz ya “Burası Plan ve Bütçe Komisyonu” ġimdi, sunumunuz güzeldi, sağlık hizmetlerini anlatmak açısından 

ama Plan ve Bütçe Komisyonuna yapılması gereken sunumda ilave olarak iĢin mali boyutunun da olması lazım. 2014‟ le ilgili olarak, 

2014‟ te yaptığınız harcamalarla ilgili olarak hesap vermeniz lazım, “Onları Ģuralara harcadık. SayıĢtay raporlarında Ģu Ģu Ģu eleĢtiriler 

var, onlarla ilgili olarak da Ģöyle düĢünüyoruz, cevaplarımız budur, savunmamız budur.”  diyebilmeniz lazım. 2016‟yla ilgili olarak da 

bazı projelerden bahsettiniz, biraz sonra ben de değineceğim, “Onların bedelleri Ģu kadardır, proje harcaması Ģu kadar da gelecektir, 

onun için bütçemizi Ģu kadar istedik.”  diyebilmeniz lazım. Yani, bundan sonraki dönemlerde, özellikle sağlık harcamalarının paraya 

müteallik olması lazım, parayla anlatılabilir olması lazım Plan ve Bütçe Komisyonunda. ĠĢin medikal boyutu tabii ki var, onları 

anlatacağız, onları da ortaya sereceğiz, masaya yatıracağız ama bu yönü çok önemli. Etki analizi diyoruz. Yapılan projelerle ilgili 

olarak etki analizini yani ne getirip ne götürdüğünü mali olarak da ortaya koymamız lazım. 

Bizim CHP Grubunda çok fazla doktor var bu dönem Sayın Bakanım. Onun için, değerli arkadaĢlarım iĢin tıbbi boyutuyla ilgili 

eleĢtirilerde bulunacaklar, değerlendirmelerde bulunacaklar. Ben daha çok iĢin para boyutuyla, teknik boyutuyla ilgili konulara girmek 

istiyorum ama Ģunu söyleyeyim: Eski bir sağlık yöneticisi olarak burada değerlendirilmesi gereken konunun ne olduğunu da biliyorum 

yani bu konuya, Sağlık Bakanlığına nasıl bakılması gerektiğini, nasıl değerlendirme yapılması gerektiğini de biliyorum. 

Daha çok biraz klasik oranları verdiniz, doğum oranı gibi. Artık, Türkiye‟de hastanelerin nereye akredite olduğunu, mortalite 

oranlarını, morbidite oranlarını, ne kadar sürede tedavi yaptığınızı, yavaĢ yavaĢ bu konulara da girmeniz lazım, bunları da vermeniz 

lazım. ĠĢin, bu projelerin parasal büyüklükleri, ne getirip ne götürdükleri yanı sıra bunları da ortaya koymamız lazım. 

Halk sağlığıyla tabii ki ilgilisiniz. ĠĢin boyutu, öncelikle halk sağlığını önceden korumak yani koruma tedbirlerini almak; o 

yönüyle ilgili olarak daha fazla bilgi vermeniz lazım, ben o tarafıyla daha fazla ilgileniyorum.  

ĠĢin bir baĢka boyutu -bunun siz farkındasınız, siz de eski bir hastane yöneticisisiniz, doktorsunuz- ilaç, tıbbi sanayi, sağlıktaki 

araç gereçlerin üretimi, bunlar çok önemli konular. Sağlık çok pahalı bir alan, sektör. Sağlıktaki baĢarı parayla bir taraftan da kaim. 

Onun için, ne getirip ne götürdüğünü bilmek lazım. Türkiye‟de en fazla ithale maruz kalan sektörlerden birisi sağlık. Yapacağımız 

çalıĢmalarla mümkün olduğunca dıĢarıya bağımlı olmaktan kurtulmamız, kendi sanayimizi oluĢturmamız lazım. Siz bunun farkında 

olduğunuz için söylüyorum, bu konuya daha fazla ağırlık vermemiz lazım. Yani, vatandaĢ için sağlık, hastaneye gidebilmek, rahat bir 

Ģekilde tedavi olabilmek ama bizim konuya bakıĢımızın çok daha farklı olması lazım, farklı bir vizyonumuz olması lazım. Özell ikle bu 

ilaç ve sağlık sanayi konusuna daha fazla ağırlık vermemiz gerekir diye düĢünüyorum. Ondan sonra da hemen bu mali konulara 

gireyim. 

ġimdi, siz, 2014‟ le ilgili olarak, hiç değinmediniz sunumunuzda, Sağlık Bakanlığıyla ilgili SayıĢtay raporu diyor ki: “ Ġkinci l 

mevzuatın düzenlenmemesiyle ilgili bazı sorunlar var.”  Döner sermaye iĢletmeleriyle ilgili 5 bulgu var ve çok da önemli tespitleri var 

SayıĢtayın, çok güzel tespitleri var, bunların dikkate alınması lazım. Hakikaten, tek tek girmiyorum vaktimiz olmadığı için. Bir de 

performans raporları var, o da gayet güzel. Muhakkak değerlendirilmesi gereken konular var Sayın Bakanım. Halk Sağlığı Kurumuyla 

ilgili olarak da yine bulgular var, güzel bir rapor hazırlamıĢlar. Denetim görüĢünü etkilemeyen bulgular da var ama aslında çok daha 

önemli, aslında denetim görüĢünü de etkilemesini gereken bulgular, Halk Sağlığıyla ilgili SayıĢtay raporu. Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumuyla ilgili olarak da aynı Ģekilde güzel bir performans raporu var. Kamu Hastaneleri Kurumuyla ilgili olarak da 11 bulgu var, 

çok önemli. Denetim görüĢünü etkilemeyen 3 bulguları var, performans raporunda 8 bulgu var. Bu, Kamu Hastaneleri Kurumu ve Halk 

Sağlığı Kurumu, yeni kurumlar bunlar, yeni sayılabilecek kurumlar; daha baĢtan, bunlar düzenlenirken bu tür eleĢtiri lerin özellikle 

dikkate alınması, sağlam bir kadro ve mali yapı oluĢturulması gerekiyor. Bunları lütfen dikkate alınız, önemli bulgular bunlar. 

Sayın Bakanım, yine, Avrupa Birliğinin Türkiye raporunda, 2015 Ġlerleme Raporu‟nda sizin alanınızla ilgili bazı 

değerlendirmeler var, sağlığın korunmasıyla ilgili. “Tıbbi ilaçlar konusunda ilerleme kaydedilmemiĢtir.”  diyor, böyle bir eleĢtirisi var. 

“Ulusal Sağlık Bilgi Sistemine çok az sayıda kalite göstergesi dâhil edilmiĢtir.”  diyor. Bu önemli, benim de baĢtan söylemek istediğim 

konulardan bir tanesi buydu. Ulusal Sağlık Bilgi Sistemine yani bu bilgi sistemine daha fazla kalite göstergesi dâhil edilmel i, bunlarla 

bizim değerlendirmelerimiz söz konusu olabilmeli, yoksa diğer değerlendirmeler afakidir. Ben muhalefet olarak eleĢtiririm, iktidarda 

olan arkadaĢlarımız ya da siz de översiniz ama bunlar afaki olurlar. Bu göstergeler üzerinden bizim değerlendirmelerimizi yapmamız 

lazım, sizin de bunlara, bu konulara bu Ulusal Bilgi Sisteminde daha fazla yer vermeniz lazım.  

Sayın Bakanım, biliyorsunuz, bütçenin ekleri var. Geçen dönem de eleĢtirmiĢtim. Bu E cetvelinde, geçen dönem, aĢıyla ilgili 

olarak, aĢıyı ihale kanunu dıĢında almaya ve bütçe mevzuatı dıĢında almaya çalıĢmıĢtınız. ġimdi, yine görüyorum ki bu E cetvelinin 59-

60-61‟ inci maddelerinde böyle bir durum var. Mesela, “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bisiklet alımı yapar ve dağıtımını yapar.”  diyor. 

Tamam, yani halk sağlığı için bisiklet alacaksınız, güzel bir proje ama neden Halk Sağlığı Kurumu alsın? Devlet Malzeme Ofisi var, 

onlar alım yapmasını daha iyi becerirler. Siz daha mı ucuza alacaksınız onlardan? Alım usullerini onlar daha iyi biliyor. Bunlar sıkıntı 

getirecek konulardır, sizin asıl iĢiniz değil. Devlet Malzeme Ofisi tarafından alınır, usulüne göre alınır, bütçe usullerine göre de alınır ve 

size devredilir. Aynı Ģekilde, koruyucu ağız ve diĢ sağlığı hizmetlerinin geliĢtirilmesi ve sürdürülmesi kapsamında, diĢ fırçası ve diĢ 

macununun alımı için Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna aynı Ģekilde yetki veriliyor. Ödeneklerin harcanmasına, diĢ fırçası ve diĢ 

macununun bedeli karĢılığında veya bedelsiz olarak dağıtımına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye de Halk Sağlığı Kurumu yetkili 

kılınıyor. Bunların dağıtımını siz yapın ama alımıyla ilgili olarak Devlet Malzemelerinin devrede olması daha doğrudur diye 

düĢünüyorum. Bunların hepsi, hakikaten, dedikodular veya baĢka sebeplerle size sıkıntı yaratacak konulardır, sizin alanınızda olan 

konular değil, bütçe prensiplerine de bunlar aykırıdır.  
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Geçen dönem sormuĢtum, siz de bir açıklama yapmıĢtınız, yine 1.200‟e yakın taĢıt aracı alımınız var. Bunların çoğu ambulans, 

20 tane binek otomobili var. Bunların alınması gerekir ama geçen dönem “Biz bunların nerelerde kullanılacağı, ambulans ihtiyacımız 

nerelerde vardır, bunlarla ilgili size bilgi verelim.”  demiĢtiniz ama vermediniz mesela öyle bir bilgiyi. Bize, Plan ve Bütçe Komisyonu 

olarak verebilirseniz, hakikaten, biliriz bunları. Mesela, dün akĢam ortaya çıktı, sağ olun, çok acil, Kars‟ tan Ġstanbul‟a nakli gereken bir 

hasta için Özel Kaleminiz devreye girdi. UğraĢıyoruz, bunların olduğunu biliyorum.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, sürenizi uzatıyorum.  

Buyurun.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ediyorum. 

Ġstanbul‟da yoğun bakım hizmetleri için yer bulunamadığını biliyorum. Sıkıntılar çok, ambulansa da ihtiyacımız var ama bunun 

bir planı, programı olmalı, bir harcama tablosu da olabilmeli. Özellikle onları verebilirseniz memnun olurum, Komisyon olarak da 

memnun oluruz.  

Yine, 64‟üncü Hükûmetin 2016 yılı Eylem Planı‟nda, sizin altı ay ve bir yıl içerisinde yapacaklarınız var. Bunlardan bir 

tanesinde “Sağlık araç ve gereçleri ile stratejik ve yerli ilaçların geri ödeme, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma süreçleri iyileĢtirilecek.”  

diyorsunuz. ġimdi, bu önemli bir konu. Sağlık araç ve gereçleri ile stratejik ve yerli ilaçların geri ödeme ve fiyatlandırma ve 

ruhsatlandırma süreçleri iyileĢtirilecek, SGK‟yla birlikte bu konuda çalıĢma yapacaksınız. Mesela, bunların bütçeye etkisi ne olacak? 

Ne getirip ne götürecek? Bunlarla beraber bir etki analizi yapabilirseniz daha doğru olur.  

Dün Avrupa Komisyonundan bir heyet geldi, bize Ģunu sordu: “Siz sürekli olarak söylüyorsunuz „Mültecilerle ilgili, 

Suriyelilerle ilgili Ģu kadar harcama yaptık, bu kadar...‟  Bunu bütçede denetliyor musunuz?” “Denetliyoruz.”  dedi Sayın BaĢkan, biz de 

devreye girip “Haberimiz yok, denetlemiyoruz.”  diyemedik. Yani, bazı rakamlar var da… 

BAġKAN – “Denetliyoruz.”  demedim ya, yapmayın, durun; “Denetliyoruz.”  demedik.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın BaĢkan, demedim ben, geçen sene… 

BAġKAN – “Kurumlar üzerinden” dedik efendim yani kurumlar denetleniyor. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet ama Ģunu söylemedik... Bizim AFAD geçen sene dedi ki: “Biz üç buçuk senede 

Suriyeliler için 4,6 milyar dolar harcama yaptık. Bu sene 8 milyar dolar harcama yaptık.”  Yani üç buçuk senede 4,6 milyar...  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Ben size ilave süre daha vereyim, bu uzun bir konu. 

Buyurun.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – …bu sene 8 milyar dolara çıktı. Siz geçen sene bir rakam verdiniz mesela. ġimdi bunu 

soruyorum ben: Suriyelilerle ilgili olarak harcamalarımız ne oldu 2015 sonu itibarıyla, Ģu anda? Geçen sene verdiğiniz rakam galiba 

580 milyon liraydı, bu sene neye çıktı, onu soruyorum. Biz bunların denetimini yapamıyoruz. Yani, bütçe olarak, Plan ve Bütçe 

Komisyonu olarak, Meclis olarak bunları kalem kalem bilmemiz, neye, ne kadar harcama yapıyoruz görmemiz, anlamamız lazım; bütçe 

niçin isteniyor, bilmemiz lazım. Bunlar yok, bunları söylüyorum. Özellikle BaĢkanlığın, bizim Divanın bu konuda daha hassas olması 

gerekir. Hem SayıĢtay raporları konusunda hem de Sayın Bakanlarımızın buraya geldiklerinde bir önceki yılla ilgili hesap vermesi ve 

yeni bütçe istemeleriyle ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmaları lazım.  

Yine, 47‟nci madde, Eylem Planı‟nın: “Plazma ürünleri ve aĢılarının yurt içinde üretimi için model hazırlıkları tamamlanacak ve 

ihale sürecine geçilecek.”  Bu da aynı Ģekilde paraya müteallik bir konu. Bunlarla ilgili de bilgi verebilirseniz memnun olurum.  

Yine, bir yıl içerisinde yapılacak olanlar var: “Evde sağlık uygulaması yaygınlaĢtırılacak.”  Sayın Bakanım, özellikle ne kadara 

mal oluyor, kaç kiĢi, bununla ilgili bilgi verebilirseniz… Önemli çünkü bu sadece sizi değil , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını da 

ilgilendiriyor, onlarla birlikte yürütülüyor. 12 ilde yürütülüyormuĢ bu çalıĢmalar, pilot uygulamaymıĢ. ġimdi daha da geniĢletilecek. 

Bununla ilgili ne kadar çalıĢma var?  

Bir de “UyuĢturucuyla mücadeleyle ilgili daha da etkinlik sağlanacak.”  diyorsunuz, öyle bir eylem planınız var. UyuĢturucuyla 

ilgili de istatistiki bazı bilgiler verebilirseniz memnun oluruz. Toplumda bu uyuĢturucu konusu... 

BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sigarayla mücadelede gerçekten baĢarılı oldunuz Hükûmet olarak, bunları takdir ediyoruz 

ama uyuĢturucu konusu da tam tersi oldu yani sigarayla mücadelede baĢarılı olan bir Hükûmet, döneminde uyuĢturucuda tam tersi  bir 

Ģekilde dibe vurdu. Yani, belki cumhuriyet tarihinin en kötü, uyuĢturucu bağımlılığıyla ilgili ya da uyuĢturucu konusuyla ilgili, 

kullanımıyla ilgili, özellikle genç ve çocuklarda kullanımıyla ilgili sıkıntılar yaĢadığımız bir dönem.  

Bir de kamu-özel ortaklığıyla ilgili hastanelerin durumu, oradaki riskimizle ilgili bilgi verebilirseniz memnun olacağız.  

Birkaç konu daha var, onları da sorular bölümünde soru olarak sorayım.  

Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.  

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – Sayın Yıldırım, buyurun.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Divan, Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaĢlarım, değerli bürokratlar ve değerli basın emekçileri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  
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Sayın Bakan, tabii, bu, özellikle yönetici olan arkadaĢlar içerisindeki kadın oranı sadece sizin Bakanlıkla ilgili değil, birçok 

bakanlık açısından bu Plan ve Bütçe Komisyonunda gündeme gelmiĢ bir husus ama takdir edersiniz ki herhâlde personel profili 

içerisinde en fazla kadın çalıĢan oranına sahip Bakanlıksızın ya da bakanlıklardan birisiniz diye düĢünüyorum. Buradan bakıldığında, 

herhâlde -Ģu anda sayısı çok önemli değil ama- 30‟a yakın değerli bürokrat arkadaĢımız var. Ya, Allah aĢkına, iki kadın arkadaĢ olamaz 

mıydı? Yani, bu, özellikle ön sırada ve arka sırada oturan arkadaĢların isimliklerine bakıyorum, çoğu da hekim. Hiç hekim kadın 

arkadaĢ yok mu? Yani, zaten hemĢire, diyetisyen, radyoloji teknisyeni, teknikeri, eczacı, birçok arkadaĢ kadın ve en yüksek orana 

sahipsiniz. Bu açıdan bir daha düĢünmeniz gerektiğini, bu kadar erilliği bu ülkenin hak etmediğini düĢünüyorum ben.  

Sayın Bakan, bakın, genel sağlık sigortasıyla ilgili, özellikle TV kanallarında endikasyon belirtilerek, ilaç olmadığı hâlde bazı 

takviye ürünlerin reklamıyla ilgili, özellikle hastanedeki ve evdeki doğum oranlarıyla ilgili, 14 ayrı kalemde alınan katkı paylarıyla 

ilgili, AMATEM‟ ler ve Narkotimlerle birlikte yaptığınız operasyonların çok sonuç vermediğini, AMATEM‟ lerin dengeli 

dağılmadığıyla ilgili birçok notum var burada Sayın Bakan ve ben gerçekten sunumunuz üzerinden bir konuĢma yapmayı 

düĢünüyordum ama Sayın Çam‟ın sorusu üzerinden verdiğiniz cevap üzerine ben konuĢma akıĢımı değiĢtiriyorum.  

Bakın, haber kaynağınızı, sokağa çıkma yasağı ilan edilmiĢ yerlerde, özellikle bu olayların faillerinin önemli bir bölümü olan 

güvenlik güçlerinden aldığınızı biliyoruz. Siz, güvenlik gücü dıĢında, çatıĢmanın olduğu bölgelerde nasıl bir haber kaynağına 

sahipsiniz? Bizim fail olarak gördüklerimiz yani bir suçun müsebbibi olarak gördüklerimiz sizin haber kaynağınızdır. Kimin, nasıl, kim 

tarafından, ne zaman öldürüldüğü hususunda orada haber ajansları mı var, sizin mülki amirleriniz mi var? Bir defa Ģunu kabul etmemiz 

gerekir ki Sayın Bakan, altı aydır bölgede, Kürt Ģehirlerinde müesses nizam yok, hiyerarĢik devlet yapısı yok. Mülki amirlerinizi 

dinlemeyen güvenlik güçleriyle bizatihi karĢılaĢmıĢ bir vekil olarak konuĢuyorum; Silvan‟da, Dargeçit‟ te, Derik‟ te, Nusaybin‟ de 

bulunan biri olarak konuĢuyorum. Kaymakamlarınız mahcup, mahcup; verdikleri talimatları yerine getirmeyen özel kuvvetlere bağlı 

asker, polisler ile doldurdunuz oraları. Valiyi dinlemiyorlar, valinin verdiği talimatı dinlemiyorlar. Bakın, bir kaymakam düĢünün ki 

110 binden fazla nüfusa sahip olan bir ilçede altmıĢ günden fazla sürecek sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Bunu da getirip 5442 sayılı 

Yasa‟nın, Ġl Ġdare Kanunu‟nun, 32‟nci maddesinin (b) bendine bağlıyor: “Güvenlik için tedbir alır.”  Cunta dönemlerinde olmayan 

altmıĢ günlük sokağa çıkma yasaklarını bir kaymakam ilan edebilir mi değerli arkadaĢlar? Bunun adı demokrasi olabilir mi? Bunun adı 

hiyerarĢik devlet yapısı olabilir mi? Evrensel hak ve hürriyetlerin geçerli olduğunu, hukuk devleti olduğunu söyleyebilir miyiz biz? 

AltmıĢ günü geçti, ondan sonra da… Evet, birçok rakam var elimde, 24 Eylül günü BeytüĢĢebap‟ ta bir patlama ve saldırı oldu. Sayın 

Bakan, 25 Eylül günü ġehmuz Dursun adlı ambulans Ģoförü kardeĢimiz öldürüldü. Haber kaynağınız ne bilmiyorum ama siz söyleyip 

çıkıyorsunuz iĢin içinden: “Teröristler ateĢ açtı, öldü.”  Bir de kardeĢini dinleyelim, bir de eĢini dinleyelim. Yaralıları almaya giderken 

güvenlik güçleri tarafından engellendiğini, öldürülmeden yirmi sekiz dakika önce telefonla bildiren ġehmuz Dursun‟un bildirdiği kiĢi 

de kardeĢi ġevket Dursun. Çağıralım burada dinleyelim veya araĢtırma önergesi verelim, komisyon kuralım, gidip kardeĢini, ailesini, 

mesai arkadaĢlarını dinleyelim. Hiç öyle söylemiyorlar, bir defa uzun süre engellenen, güvenlik güçleri tarafından oraya sokulmak 

istenmeyen ama meslek vicdanıyla hareket edip, insani vicdanla hareket edip oraya gitmeye çalıĢan, gittikten sonra -bakın, güvenlik 

noktasını geçtikten sonra- arkadan sıkılan kurĢunla öldürülen bir ambulans Ģoförü kardeĢimizden söz ediyoruz Sayın Bakan. Bu kadar 

kolay mı? Bu kadar kiĢiden, Eyüp kardeĢimizden söz ettiniz, Aziz Güral‟dan da söz edin. Güvenlik güçlerinin Cizre sokaklarındaki 

yaralıyı almasını engel olduğu kiĢi gider gitmez öldürülüyor, keĢke Aziz Güral‟dan da söz etseydik ama bu iĢ bu kadar kolay değil. 

Hukukun askıya alındığı… Bakın, burada birkaç husus var, özellikle pazar günü akĢam sizlerle, sizin Bakanlığınız bürokratlarıyla, 

Osman Bey‟ le 30 Ocak gününe kadar sıklıkla telefon mesaisi yapmıĢ bir milletvekiliyim ben, kendisi çok iyi bilir. 4 defa görüĢtüm 

Osman Bey‟ le, kriz masasının baĢındaydı, katkı sunacağına inandık, diyalog yoluyla bu iĢleri çözebileceğimize inandık. Telekonferans 

sistemi kurulmuĢtu, görüĢmelerimizin bir kısmı burada, tamamı ise sizin kriz masasında. Telefonun bir ucunda Cizre Kaymakamı var, 

bir ucuna ara sıra Sayın ĠçiĢleri Bakan Yardımcımız Sebahattin Bey bağlanıyordu, zaten bir ucunda ben, bir ucunda Osman Bey var, 

arada ġırnak Valisi bağlanıyor, arada ise bodrum kattaki yaralıları “112 ekiplerini ben gönderemem.”  diyen Osman Bey‟e karĢıl ık bizim 

ġırnak‟ tan ayarladığımız SES üyesi sağlık ekipleri var ama telekonferansta Osman Bey, gitmemeleri konusunda ikna ediyor. “112‟yi 

ben göndermem.”  diyor. Biz gönüllü sağlık ekipleri ayarladık, onu da gitmemesi için ikna ediyor. Ondan da vazgeçtik Sayın Bakan, 

ondan da vazgeçtik. Anneleri, oradaki 27 kiĢiden 5‟ inin annesi ayarlandı. “Asla bırakmayız.”  dedi Osman Bey, Kaymakam Bey 

“Bırakmayız.”  dedi. Değerli arkadaĢlar, değerli Komisyon üyeleri, değerli basın emekçileri; en nihayetinde bizim film 30 Ocak saat 

13.00‟ te koptu. Nasıl koptu? Kısmen, çok az bir kısmını dinlettirdik, basınla paylaĢtık çünkü insanlık vicdanımız utandı, el vermedi. 

Çığlıklar, polisler tarafından oraya yapılan saldırıların çığlıklarını dinlettik biz ama tamamı var.  

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Yalan. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – “Yalan”  mı? Bırakın, Bakan Bey yalanlasın, Bakan Bey‟ in avukatı mısınız? Bakın, burada size 

telefon kayıtları var diyorum. Bir dakika, tamamını o zaman dinlettirme çabası içerisinde olacağız çünkü vicdanımız el vermiyor ve on 

sekiz gün boyunca bir yere gidemeyen bir devlet yapısıyla karĢılaĢtık. En nihayetinde o 5 anneyi “bırakmayız”  dediler, bir yolunu 

buldular sadece 40 metre kalmıĢtı, 40 metre yakınına anneler evlatlarını almaya gittiklerinde Kaymakam Bey “Anneleri olup olmadığını 

bilmiyoruz.”  Ya, iki saat önce Kaymakam Bey, 27 ismin orayla telefon görüĢmemiz kesilmeden önce ismini aldım size verdim “Evet, 

bizde de var.”  dediniz. Bunlardan 6‟sı ölü, 9‟u yaralı, diğerleri ise kendi ihtiyaçlarını karĢılayabilir durumdaydı. “Gelebil iyorlarsa 

kendileri gelsin.”  dediler. En sonunda ise 5 anne 40 metre kadar yakına gitmiĢken Sevgili Bakan, gözaltı iĢlemi yapıldı, oraya 

ulaĢılmasına engel olundu. Ne zamana kadar? Üç gün önce, 6 Ocak günü TRT Haber “60 ölü”  dedi ya, “Operasyon yapıldı.”  dendi ya, 

BaĢbakan apar topar sabah yalanlamaya çalıĢtı ya. TRT Haber, devletin kanalı, eğer yalan haberse kimin hakkında soruĢturma 
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baĢlatıldı, “Haber kaynağınız neydi?”  diye soruldu mu? “Siz nasıl devleti töhmet altında bırakabilirsiniz?”  dendi mi? SoruĢturma 

baĢlatılacak mı? Bugüne kadar öldürülenlerle ilgili hiçbir etkin soruĢturma yapılmadığı gibi, hiçbiriyle ilgili elimizde savcılık 

iddianamesi ve mahkeme kararları olmadığı gibi bunda da yapılmayacak, iyi biliyoruz. Ama BaĢbakan müdahale ettikten sonra 

Anadolu Ajansı “Sadece 8 ölü var.”  dendi, o günden bugüne peyderpey farklı yerlerde 8-10 ölü açıklanıyor. Ġnfaz yapıldı, infaz, iki ayrı 

binanın bodrum katında 60 kiĢi infaz edildi Sayın Bakan ve diyalog yoluyla sizinle, Efkan Bey‟ le, Sebahattin Bey‟ le, Osman Bey‟ le 

diyalog kurarak çözmek istedik biz bu iĢi.  

BAġKAN – Önce “23”  diyordunuz, 60 mı o? Siz burada “23”  demiĢtiniz. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TRT‟nin haberini söylüyorum Sayın BaĢkan. 

BAġKAN – Ben sizin haberinizi söyledim, siz daha önce burada “23”  demiĢtiniz de onun için ben Ģey yaptım. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bir de bir binada yangın… 

Sayın Bakan, hani Cizre Devlet Hastanesine gittiğinizi söylediniz ya ne olursunuz koĢulları hazırlayın, bu kadar kolaysa siz 

yürütme organının değerli bir üyesi, ben de yasama organının bir üyesi olarak… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – …hadi biz de gidelim, pazartesi sabah Cizre‟de Devlet Hastanesinde neler olacak? 

BAġKAN – Ek süre vereceğim, buyurun. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bakın, Cizre Devlet Hastanesi, gittiğiniz hastane pazartesi sabah güvenlik güçleri gidiyor, o bir 

haftalık nöbetlerle orada tuttuğunuz değerli sağlık emekçilerinin hepsini odalara kapatıp kilitliyor, tanınmayacak hâldeki ölüler oraya 

getiriliyor. Açıklayın, kaçı sivil, kaçı örgüt militanı, kaçı güvenlik güçleri, isimleri ne? Sadece isimleri, sayı veriliyor. Ve bu temelde 

bakın, büyük bir tezvirat var, büyük bir bilgi kirliliği var, büyük bir manipülasyon var.  

SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – Doğru!  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Siz bir yeri, 100 bin kiĢilik bir kenti, altmıĢ beĢ-yetmiĢ gündür dıĢ dünyaya kapatırsanız, kuĢ 

uçmaz derseniz her türlü bilgi kirliliği dolaĢabilir. “Aile hekimleriniz arıyor.”  diyorsunuz Sayın Bakan, o zaman açıklayın: Kaç gebe 

vardı, bunlar nereye göç etti, hangileri nerede? Ya, insanlar can derdine düĢmüĢ, ne koruyucu sağlık hizmeti? Benim emin olun, bugün 

buraya gelirken konuĢacaklarım bunlar değildi, birçok not aldım. 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Sebep kim? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bakın, “sebep” kim söyleyeyim: Bir devlet, evet, kendi kamu düzenini sağlayabilir ama 64‟üncü 

Hükûmet ve ondan önceki geçici Hükûmet, alabileceği en ucuz, en kolay güvenlikçi yönteme baĢvurmuĢtur. Ġnsan hakları yoktur, bu 

tedbirlerin hiçbirinde demokratik bir devletin önceleyebileceği hususlar yoktur. Biz, kendi güvenliğini tehdit eden tedbirleri 

geliĢtirmesin mi dedik?  

ALĠM TUNÇ (UĢak) – Her tarafa bomba yerleĢtirdiler… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Beyefendi, söz alırsınız, konuĢursunuz. 

BAġKAN – ArkadaĢlar, müdahale etmeyin efendim, size de söz vereceğim. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Kılavuzunuz ve bilgi kaynağınız oradaki özel harekâtçılar iĢte, baĢka bir bilgi kaynağınız var mı, 

oradan bir yurttaĢla görüĢebiliyor musunuz? 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Beyefendi, öyle değil… Her gün oradaki ambulans Ģoförleri kurĢunlanmıĢ. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ben mülki amirlerinizin bizim karĢımızda mahcup olduğunu… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Evet, ilave süre veriyorum tekrar.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – O zaman bir müdahale daha edin, dinlesinler Sayın BaĢkan. 

BAġKAN – Ettim efendim yani kaç sefer edeceğim. 

ArkadaĢlar, müdahale etmeyin lütfen. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ya, değilse Sayın BaĢkan, bunları anlatmaktan hoĢnut değiliz. Kendi kamu düzeninin tehdit altına 

girmiĢ olan bir devlet yapısının alabileceği en kolay, en ucuz, en naif yöntemi denedi bu 64‟üncü Hükûmet. Hiçbir Ģekilde insan hakları 

öncelenmedi, güvenlik ile demokrasi arasındaki denge gözetilmedi, “Sivil insanlar korunmalıdır.”  denmedi.  

Ya değilse, mesela bir Ģey daha sorayım bu kadar söylüyorsunuz ya, ben ilelebet oradaki silahlı güçler orada kalmalıdır diye asla 

bir Ģey söylemem. Hendekler olsun diye asla bir Ģey söylemem, bunu hiçbir zaman savunmam ama Ģunu da kabul etmek zorundayız. 

Gerek Silopi, gerek Sur, gerekse Cizre‟de, altı-yedi aydır orada hendek var, altı yedi aydır orada silahlı örgüt mensupları var ama 

sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden, hani haberler boy boy gösterdi ya, Cizre‟ye 10 bin kiĢilik güç yığıldı.”  süreci baĢlatılmadan önce 

ölüler yoktu, ne zaman ki özel güçler, özel kuvvetler, gayrinizami harp güçleri oraya yığıldı ölümler ondan sonra baĢladı ve bugüne 

kadar bölgede dün itibarıyla toplam 466 sivil öldü. Buna Silvan, Varto, Lice, Derik, Dargeçit, Nusaybin, Cizre, Silopi dâhildir.  

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Güvenlik güçlerinden kaç kiĢi öldü, onu niye söylemiyorsunuz, rahatsız mı 

ediyor? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bakın, sizin söyleyebileceğiniz tek savunma mekanizması bu.  

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Rahatsız mı ediyor? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Üç defa Genel Kurulda Ģunu söyledim… 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – CumhurbaĢkanı “Polis oldular, tabii ölecekler.”  dedi, değil mi? 
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AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın vekilim, bir dakika… 

BAġKAN – ArkadaĢlar, müdahale etmeyin de sayın konuĢmacı konuĢmasını tamamlasın. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – “Polis mesleğini seçmiĢ, madem gitsin ölsün.”  diyor. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – 20 Temmuzdan sonra… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Lütfen toparlayın. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – …sipariĢle verilmiĢ bir kirli savaĢta öldürülen sivil, asker, polis, örgüt mensubu, her kim olursa 

olsun ölümüne sebep olanların tamamını kınıyorum. Sizde ölümler arasında fark koyarak, ölümler arasına büyük bir böyle naiflikle 

kalkıp hamaset yapmadan kınayabiliyor musunuz? Kınıyoruz iĢte, her kim ki bunların ölümüne sebep olmuĢsa üniforma ayırt 

etmeksizin, etnik kimlik, din, mezhep ayırt etmeksizin hepsini kınıyorum. 

BAġKAN – “Üniforma ayırt etmeksizin”  derken… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – KiĢinin üzerindeki üniforma ne olursa olsun, ölenlerin hepsi için üzüntü de belirtiyoruz ve 

ölümlerine sebep olanları da kınıyorum. (Komisyon sıralarından gürültüler) 

TeĢekkür ederim. 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Teröristlerin üniforması mı var?  

BAġKAN – Sayın Günal… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Gidin, bir TRT‟ye sorun bakayım, sorabiliyor musunuz? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – ArkadaĢlar, hassas konuyu konuĢurken hepimiz söz alırsa, ya bir sürü Ģey var bu ülkede. 

Buralar gerilirse Türkiye daha çok gerilecek. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, süreyi yeniden bir baĢlatırsanız, arkadaĢlar herhâlde… 

BAġKAN – Sorun değil, sorun değil, buyurunuz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; çok değerli bürokrat arkadaĢlarım ve 

saygıdeğer basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu tartıĢmaları duymaktan da her gün elem duyuyorum. Ben de Ģikâyetçiydim, o bakanların, o valilerin, o kaymakamların 

açıklamasından ben de Ģikâyetçiyim ama Ģimdikinden değil öncekilerden. “Öcalan bizim fikirlerimizi söylüyor.”  diyenlerden, askere 

jandarmaya, emniyete yetki vermeyip karakola hapseden valilerden ben de Ģikâyetçiyim. Varsa bir Ģeyiniz burası Bütçe Komisyonu, 

gidin Hükûmetle, kimle görüĢecekseniz, Sayın Yıldırım‟a da size de söylüyorum Sayın Bakan… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bana söyleyemezsiniz Mehmet Bey, siz sadece kendi konuĢma içeriğinizden sorumlusunuz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır, hayır, burada bütçe… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Benim ne konuĢacağımı siz belirleyemezsiniz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – KardeĢim, sen demin ne söyledin, sözünü alır bir daha konuĢursun, ben müdahale ettim mi 

sana? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ben sizin hiçbir zaman konuĢmak istediğinde… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Dinleyeceksin, dinleyeceksin, dinleyeceksin! 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ne konuĢacağıma siz karar veremezsiniz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sen de benimkine karar veremezsin. 

BAġKAN – Sayın… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Dinleyeceksin, dinleyeceksin… 

BAġKAN – Sayın Yıldırım, müdahale etmeyin, Sayın Yıldırım… 

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) – Ahmet Bey, siz de susacaksınız… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ben istediğimi konuĢabilirim. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Dinleyeceksin, ben de konuĢurum. 

BAġKAN – Sayın Yıldırım, müdahale etmeyin. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir dakika… 

BAġKAN - Değerli arkadaĢlar, herkes geçsin yerine… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Geçin Ģöyle… 

Herkes dinleyecek… 

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) – Sen de dinleyeceksin… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Siz benim konuĢmamın içeriğini belirleyemezsiniz… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sen de belirleyemezsin, sana ne… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ġstediğinizi konuĢun ama bana sataĢmayın… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sana ne, sana niye sataĢıyorum, sen niye alınıyorsun? Ben alınmıyorum… 

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) – Ara verelim. 

BAġKAN – ArkadaĢlar, ara verecek bir Ģey yok canım, Allah Allah! 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ara verilecek bir Ģey yok, herkes söyleyecek. 

BAġKAN – Sayın Günal, siz konuĢmanıza devam edin. 
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MEHMET GÜNAL (Antalya) – Herkes söyleyecek, oturun ya! 

BAġKAN – Tamam, arkadaĢlar, siz müdahale etmeyin, Sayın Günal ne yapacağını bilir. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bu ne ya! Ya, her gün konuĢuyorlar hiçbirinizin sesi çıkmıyor be! Ne yani böyle kulağımıza her 

gün aynı Ģeyi söyleyeceksiniz, burada bütçe konuĢuyoruz be! Gidin nerede konuĢacaksanız, Dolmabahçe‟de mi pazarlık yapacaksınız, 

Kobani‟ye “29 Ekimde asker götürüp gönderdik.”  diye mi soyunacaksınız neyse… Kalkıp burada söylemeyin arkadaĢlar, biz bunu 

söylerken hepiniz bakıyordunuz, kusura bakmayın. Biz bunları burada kaç senedir söylerken “Aman, susun.”  diyordunuz ya, kusura 

bakmayın yani böyle Ģey olmaz. Her gün her gün aynı Ģey ya. Yahu neyse orada olan gelin siz de anlatın Sayın Bakan. Ben bıktım yani 

bunları dinlemekten kusura bakmayın yani. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Türkiye‟nin sorunu bu. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Burada bütçe konuĢuyoruz, aĢağıda gideceksiniz neyiniz varsa, valiyle, emniyet müdürüyle, 

bakanla gidin konuĢun. Ya, her gün aynı Ģeyleri dinlemekten bıktım ya! Ne oluyor yani kaç senedir orada olurken kimsenin çıtı 

çıkmıyor? Dolmabahçe‟si, Oslo‟su, Habur‟u, bilmem nesi olurken güllük gülistanlık, bizim söylediğimiz haklı çıktı. ġimdi orada var. 

Ne olmuĢ? “ġu olmuĢ, bu olmuĢ.”  Neden olmuĢ? Kim kazdı hendekleri de? Asker mi kazdı, kaymakam mı kazdı? Ya, bunları artık 

varsa bir pazarlığınız gidin yapın yoksa da emniyet güçleri görevini yapsın. 

BAġKAN – Sayın Günal, sesinize ihtiyacımız var, daha bir hafta, on gün var yani Ģey yapmayın. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sorun yok, benim seste sorunum olmaz. 

BAġKAN – Tamam. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Onun için burada her gün aynı Ģeyleri dinlemeyelim. Varsa bir Ģeyi sokmayanı, sokanı, orada 

her biri kamerada var, MOBESE‟si de var, bilmem nesi de var, gelin anlatın biz de öğrenelim, onlar da öğrensin, neyse yapacağınız 

pazarlık, anlaĢma, bizi burada bunlarla yormayın. 

ġimdi, Sayın KuĢoğlu SayıĢtayla ilgil i söyledi ama vallahi baktım, SayıĢtayı gene tebrik ediyorum böyle diğer Tıbbi Ġlaç 

Kurumu, Hudut Sahiller, tertemiz, bir sayfa bile bir Ģey yok yani sadece bir satır “uygundur.”  Bravo, vallahi nasıl denetliyorsunuz, nasıl 

yapıyorsunuz bilmiyorum. ġimdi, ben sadece buradaki iddiaları söylesem üç saatten aĢağı bitiremem. Merak ediyorum yani Sayın 

Bakanım, Hudut ve Sahillerin ne kadarlık bütçesi var, neler alıyor, neler satıyor, hangi konularda alıĢveriĢ yapıyor? Bir söyleyin bize 

de, ya hiç incelenmedi mi, anlamadım? Bilgi mi verilmedi, belge mi verilmedi, belge mi verilmedi? Sadece Sağlık Bakanlığıyla ilgili 

birkaç Ģey var, onları söyleyeceğim. 

BAġKAN – Kamu Hastaneleri Birliğiyle ilgili var. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yani o ayrı, Kamu Hastaneleri Birliğinde de yine sadece performans ve denetim yok, iĢte 

stratejik plan, onları söylüyor. Bu birlik bütün kamu harcamalarıyla ilgili Ģeyleri yapan bir yer ama en fazla ne yazmıĢ: Sağlık 

Bakanlığında da iki üç tane bulgu var Sayın Bakan. Onun bir iki tanesini Sayın KuĢoğlu söyledi ama burada önemli olan kısmı 112 

acille ilgili faturalandırmada genel sağlık sigortası kapsamında olmayanlarla ilgili de birtakım hizmet alıcısı olarak SGK‟nın olduğu 

yerler ve vakalara göre faturalandırmayla ilgili eleĢtiriler var. Bunlar neden önemli? Farklı gelir kaydı yapıldığı için önemli, özetini 

söylüyorum, arkadaĢlar biliyor, SayıĢtay da bize bilgi verebilir. Artı, iskonto ve terkinler var, bulgu 2, 3 ve 4‟ te. Özetini  söylüyorum 

yani bunların hepsinin özeti Ģu: “Siz gelir kaydetmemeniz gereken Ģeyleri gelir kaydediyorsunuz, SGK‟yla anlaĢmalı fiyatlardan 

kaydetmiyorsunuz, netice itibarıyla döner sermayenizi fiktif olarak ĢiĢiriyorsunuz.”  diyor. Tamam, SayıĢtayın söylediğinin özeti bu, 

doğruluğu yanlıĢlığı ayrı. Onlarla oturup konuĢacaksınız, burada 239-240 milyondan bahsediyor. Eğer gelir değilse oraya gelir yazıp 

bunun üzerinden döner sermaye dağıtıyorsanız orada bir usulsüzlük var demektir, özetini söylüyorum. Yani siz cevabınızı vermiĢsiniz 

ama onlar da ısrar ediyorlar, demek ki burada bir arıza var. Ona iliĢkin olarak da zaten döner sermayenin ayrı bir Ģekilde iĢletilmesi 

gerektiğini, ayrı bir statüde olması gerektiğini onlar da söylemiĢler.  

ġimdi, bunu geçtim. Arada sizin konuĢmanızda geçen birkaç Ģey var: Akılcı ilaç kullanımıyla i lgili söylemiĢsiniz, bununla ilgili 

sonuç var mı, ne oldu, 2014‟ ten itibaren baĢlayan Ģeylerde ilaç kullanımına bir etki analizi yapıldı mı, azalma var mı? Siz sadece bize 

hızlı hızlı bazı grafikler gösterdiniz ama bir çalıĢma var mı? Ki bazı konularda etki analizi yapılması gerektiğini, SayıĢtay da yine 

performans denetimine iliĢkin hususları da belirtmiĢ.  

Ġlaç ve tıbbi cihaz üretimi, sağlık AR-GE‟si, sağlık turizmi tam siz konuĢmayı bitirirken vakit az kaldığı için birer baĢlık hâlinde 

söylediniz ama en önemli hususlardır diye düĢünüyorum çünkü burada öncelikli sektörlerden birisi olarak bu sektör belirlenmiĢ 

durumdaydı, daha önce de yapılan çalıĢmalar var, bizim de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu sektör öncelikli sektörlerden birisi 

olarak bakalım. Yine, ilaç sektörünün üç dört yıl önce hazırladığı “Vizyon 2023” vardı, sizin de bizim de yaptığımız Ģeylerde. Orada 

birtakım uluslararası karĢılaĢtırmalar var yani bu sektörün biraz rekabete açık Ģekilde ama devletin desteğiyle yeni alınacak önlemlerle 

ilaç ve tıbbi cihaz üretimi alanında biraz daha hızlanmamız gerektiğini düĢünüyoruz. Evet, temenni olarak söylüyorsunuz, geçen yıl da 

vardı, önceki yıl da vardı. Bakın, ben 2011‟deki çalıĢmalardan bahsediyorum yani üretim anlamında ve uluslararası rekabet anlamında 

çok geride olduğumuz görünüyor. Burayı biraz daha evet, politikaları anlatıyorsunuz ama ben de istiyorum ki Ģu alanda Ģunu yapmamız 

lazım: “ġu kadar kaynak lazım, Ģu eksiğimizi Ģu Ģekilde tamamlayacağız, ilaç sektörüne, tıbbi cihaz sektörüne yapılacak teĢviklerle 

ilgili Ģu çalıĢmalar var, Bakanlar Kuruluna Ģu tarihte sunacağım, bunların yasasını da size getireceğiz.”  demenizi bekliyoruz. Çünkü 

sağlık AR-GE‟si de yine bunlardan bir tanesi, normal laboratuvarda yapılanın ötesinde daha farklı bir Ģey yapmak lazım. Siz bunu 

Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağladınız ama biz onun yapısının yanlıĢ olduğunu çıkarırken de size söylemiĢtik çünkü Sağlık 

Bakanlığı üniversitesine… 



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

Komisyon : Bütçe 

Tarih : 10/02/2016 Saat :  Kayıt: Stenograf : Uzman : ………………. Sayfa: 16 

 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – TÜSEB‟e bağlı. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yok, yok, yani biz hepsini biliyoruz, burada tartıĢtık, Ģimdi uzun uzadıya konuĢmayalım diye 

söylüyorum. Hani orada “AraĢtırma yapabiliriz.”  dediniz ama o Ģekliyle sadece üniversite ortamında araĢtırma olmuyor. ġimdi yeni 

araĢtırma merkezleriyle ilgili Kanun daha önce çıkmıĢtı, değiĢik üniversiteler ve özel sektör arasında, kamu kurumları arasında iĢ birliği 

yapılabiliyor artık yani eksiği var ama aĢağıda da yine baĢka bir AR-GE kanunu Ģu anda Genel Kurulda görüĢülüyor. Biraz daha 

eksikleri varsa bunları da tamamlayarak, özel sektörün dinamizmini de katarak, sadece yönlendirici olarak kamunun bir koordinasyon 

görevi olması lazım. Bu konularda hem çalıĢmaları desteklemek hem de o üretime dönüĢtürmek aynı zamanda -dün baĢka Bakanlıkta 

da konuĢtuk, tamam yani patentini alıp lisansını almak ayrı bir Ģey- bu teknolojiyi üretime dönüĢtürme kısmını da düĢünerek bir entegre 

yapı kurulması lazım. ĠnĢallah Sağlık Bilimleri Üniversitesi de buna bir lokomotif olabilir, projelerde öncü olabilir. Her ne kadar 

doğumunda sıkıntılı olduysa, yapısında sıkıntı bizim eleĢtirilerimiz olsa da kurulan kurumun en azından amaca uygun iĢlemesinin 

önemli olduğunu düĢünüyoruz.  

Bu kapsamda, siz burada çok fazla değinemediniz, daha doğrusu sadece verip geçtiniz. Kamu harcamalarını söylediniz ama 

sağlık harcamalarını söylediniz “azaldı”  diyorsunuz yani ama Ģehir hastaneleri yine fenomen olarak burada duruyor. Defalarca tartıĢtık, 

Kanun‟u çıkarken konuĢtuk, 34 projenin, Mersin, Yozgat açılıyor, 5 proje ihale aĢamasında, 11 projenin ihalesi baĢlayacak. ġimdi, 16 

tane daha henüz kesinleĢmeyen Ģey var. Ben diyorum ki yol yakınken bunları bari durdurun. Defalarca söyledik, önce mevcutların 

sonuçlarını görelim. Enteresan bir Ģey söylemiĢsiniz yani diyorsunuz ki: “ġehir hastaneleri dünyada bu ölçekteki ilk ve tek proje.”  

Aslında itiraf ediyorsunuz yani sanki Türkiye‟den baĢka bu iĢin önemini hiç bilen yok. Acaba neden, neden tekiz dünyada? Defalarca 

konuĢtuk, Kanada örneğini, Ġrlanda örneğini, Avustralya örneğini, bunlardan geri dönüĢ olduğunu, Ģehir hastanelerinin zamanla daha 

pahalı olduğunu. Siz Ģimdi kendiniz, ilaç harcamaları, SGK sağlık harcamalarıyla ilgili birtakım önlemlerden bahsediyorsunuz ama 

öbür taraftan bunlar, sağlık harcamalarında birtakım sigortaya iliĢkin bizim iktisat teorisinde bazı Ģeyler vardır, Ģimdi uzun sürer ama 

burada birtakım caydırıcı önlemler almadığınız zaman Ģu anda da doktorların tespitleri var, doğrudan kamu hastanelerine gitmekten o 

zaman imtina ediyor, sevk zinciri olmadan doğrudan gidiyorsunuz, tak tak, Ģu tetkikleri yapalım ya, bir dakika diyorum ya, annem 78-

79 yaĢında, bunların hepsini niye yapıyorsunuz kardeĢim, bir durun demesem hemen giriyor yani. ġimdi, o zaman bizim değiĢik 

Ģekillerde söylediğimiz sigortayı ödedikten sonra veya garanti olursa cebinden bir Ģey çıkmazsa buraya gidiyor. O zaman tıp 

fakültelerinin de biraz daha sanki sağlık etiği derslerinin artırılması mı gerekiyor, özel hastaneleri daha sıkı mı denetlememiz mi 

gerekiyor derken ama bir de bakıyoruz SGK‟yla Sağlık Bakanlığı kurumları arasında bile faturalandırma sorunları yaĢanıyor. Sigorta 

kapsamında olan, olmayan -ayrıntıya girmiyorum siz ne dediğimi bildiğiniz için- dolayısıyla bu kapsamda bizim geleceğe iliĢkin Ģu 

anda sağlık harcamalarımızı düĢük diyorsunuz ama merak ediyorum, önümüzdeki yirmi beĢ yıl, eğer bunlarla gerçekleĢirse, nakit 

akıĢına göre Ģehir hastanelerine ne kadar kira ödeyeceğiz, bunun bütçede bir yeri var mı? Yok, ödedikçe göreceğiz. Hani düĢüyor mu, 

artıyor mu?  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Ek süre veriyorum, buyurun. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yani bu garabetten bence hiç olmazsa mevcutların bir kısmını iĢletin, görün ondan sonra devam 

edin demiĢtik. Bu kadar parayı bu Ģekliyle önümüzdeki yirmi yirmi beĢ seneyi ipotek altına almak doğru değil demiĢtim. Sağlık 

yatırımları programında da zaten normal kamu eliyle yapılan hastanelerin Ģu anda ihtiyacı karĢılayacak durumda olduğunu, sadece 

yatak sınıfının diyelim yani otel sınıfı gibi bir derece yükseltilmesi için bu kadar Ģeye katlanmamız gerektiğini, öncelikli 

harcamalarımız var, bunlar olur ama onlar bittikten sonra ihtiyaca göre yeni açılacak tesislerin daha yüksek standartta olabi leceğini 

söylemiĢtim. Tekraren size uyarımı yapmıĢ olayım, aksi takdirde bu kaynaklar heba olacak ve maalesef bu Ģeyleri sonra göreceğiz yani 

ödedikçe o faturanın ne kadar yükseldiğini Ģimdi bazı Ģeyleri yaptıkça görüyoruz.  

Yani, artı sezaryenle ilgili de burada bir Ģeyler söylediniz ama merak ettim, acaba SGK bu Ģey kapsamında ne ödüyor yani sırf 

sezaryen için ödenen Ģeydeki artıĢ nedir? Siz demin yarısına yakınının doğumların böyle olduğunu söylediniz. Tabii, onun annelik 

açısından, sağlık açısından Ģeyi ayrı, doğum oranı açısından ama ben bir de iĢin mali boyutunu düĢünüyorum, gerekli mi, değil  mi, 

sağlıklı mı, nasıl oluyor, oraya artıĢ gözüküyor mu, gözükmüyor mu, o konuda da bilgi verebilirseniz sevinirim. 

Sağlık turizmiyle ilgili de yani biriminiz var ama bir koordinasyon bir dağınıklık var gibi görünüyor. Her ne kadar o baĢkanl ık 

olsa da her kafadan bir ses çıkıyor. Turizmciler ayrı söylüyor, hastaneciler ayrı söylüyor… Burada kamunun, Sağlık Bakanlığının, bir 

politika yapıcı olarak daha biraz aktif olması gerektiğini, bir öncelik belirlemesi gerektiğini, sektör müdür, alan mıdır, coğrafi bölge 

midir, belli yerler midir, yoksa onun içerisinde yaĢlılarla ilgili olan kısmı ayrı, normal tedaviyle ilgili kısmı ayrı, bir süre Ģeyler var. 

Okuyorum, dinliyorum, konuĢuyorum ama çok farklı Ģeyler çıkıyor, biraz daha somutlaĢtırarak sanki sizin inisiyatif almanız gerektiğini 

düĢünüyorum. Yani sanki böyle gelir getirecek bir Ģey gibi, turizm gibi düĢünülüyor, iĢin sağlık boyutu biraz ihmal ediliyor gibi 

geliyor. Biraz da hızlanması açısından önemli görüyorum. Bu kapsamda söylenecek çok Ģeyler var ama diğer arkadaĢlarımız hekimlik 

tarafını, biz biraz daha bütçe tarafına bakıyoruz yani önümüzdeki sene nereye, ne harcayacağız, ne olacak, bunlarla ilgili geçen yıldan 

gelen performansımız nedir, biraz daha bunlarla ilgili bilgi olursa seviniriz. 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – Sayın Günal, teĢekkür ediyorum. 

ArkadaĢlar, sivil toplum örgütlerinden de konuĢmak isteyenler var, Türk Tabipleri Birliğinden Sayın Özden ġener. 

Evet, size söz vereyim, buyurun. 
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TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERĠ PROF. DR. ÖZDEN ġENER – Çok teĢekkürler. 

Sayın BaĢkan, Ģahsınızda heyetinizi ve Sayın Bakanın Ģahsında da buradaki bütün Sağlık Bakanlığı heyetini, bütün katılımcıları, 

sayın basın mensuplarını saygıyla selamlıyorum Türk Tabipleri Birliği adına.  

Ben Özden ġener, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteriyim. Bana ayrılabilecek sürenin kısa olabileceği de söylendi, 

olabildiğince bir çerçeve çizmeye çalıĢacağım ve eleĢtirel bir değerlendirme yapacağım müsaade ederseniz çünkü böyle bir 

değerlendirmeye Sayın Bakanın sunumundan sonra ihtiyaç olduğu yine anlaĢıldı.  

Bir tablo çizelim size, 2002 ile 2014 arasında, bir mukayese yapma imkânı verir bize. 

Hasta baĢvuru sayıları: Senede 3 kere biz hekime giderken artık her yurttaĢ ortalama 8 kez, 8‟den fazla kez hekime gidiyor; bu 

bir artıĢ, ulaĢılabilirlik artıĢı belki.  

Ġlaç tüketimi: Bir vekilimiz soruyordu az evvel, 750 milyon kutudan 1 milyar 950 milyon kutuya çıktı. Hani, bunlara Ģey de 

diyebiliriz mesela, ulaĢım arttı da diyebiliriz. 

Özel sektörün payı çok daha fazla arttı, kamu da baĢvuru sayısı 2,5 katına çıkarken bu on-on iki senede, özel sektöre baĢvurular 

13 katına çıktı. Özel sektörün payı yüzde 30‟a yaklaĢtı artık. 

Siyasi bir tutum olarak değerlendirmek lazım sağlık politikasındaki özelleĢtirmeyi. Yine, diyebiliriz ki bunların hepsi iyi Ģeyler. 

ġunu soralım isterseniz: 2008‟de bu iktidarın Sağlıkta DönüĢüm Programı‟nın altıncı yılında Türkiye‟de bir yılda yapılan bilgisayarlı 

tomografi sayısı -radyasyonla yapılan bir incelemedir- 5 milyondu. 2010 yılında 7,5 milyon, 2012‟de 10 milyon, 2014‟de 12,5 milyon. 

Nasıl bu artıĢ? Sağlıklı mı? Sağlıklı bir artıĢ olduğunu söylemek mümkün mü? Mümkün değil. 

Bazı kriterlerden bahsedildi, bunlar ülkedeki sağlık göstergeleri olarak söylendi. Bebek ölüm hızı mesela yüz binde 30‟dan 6‟ya 

düĢtü diye. Biz buna inanamıyoruz, özür dilerim. Uludağ Üniversitesinden Profesör Kayıhan Pala, Halk Sağlığı profesörü, sadece Bursa 

ilinde bir çalıĢma yaptı 2008 yılında. O çalıĢmada il sağlık müdürlüğü verilerine göre bebek ölüm hızı binde 6. Ama bu bebeklerin 

hepsi defnedildi, değil mi Bursa ili içerisinde defnedildi. Mezarlıklardan yapılan sayımda 1 yaĢ altındaki ölümler binde 21 çıktı. Burası 

Bursa, her Ģeyin iyi kontrol edilebildiği geliĢmiĢ bir Ģehir. Doğuyu, güneydoğuyu da düĢünün, sayılamayanları düĢünün. Biz ölen 

beleklerimizi sayamayan bir ülkeyiz, çok acı ve o istatistiklerle baĢarı diye övünüyoruz.  

Bunun dıĢında, bu sunumda kızamığı göremedim ben, önceki yıllarda kızamığın sıfıra inmesinden övünçle bahsedilirdi. 2004 

yılında 2002‟deki sayıya geri dönüldü, 7.400 yeni kızamık vakası kaydedildi Türkiye‟de.  

Biz sağlıkta çağ atlamıĢ bir ülkeyiz. Nasıl? 

BAġKAN – Sayın ġener, bir konuda anlaĢalım. Siz Tabipler Birliği olarak görüĢlerinizi dile getirirsiniz ama Bakanın yapmıĢ 

olduğu sunum üzerinden bir… Yani, bir üslup hatası yapıyoruz, o üslup hatasını düzelterek… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Üslup değil Sayın BaĢkan, ben usul için bastım, usul hatası da var. Sayın ġener bitirsin 

konuĢmasını. 

BAġKAN – Evet, buyurun.  

TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERĠ PROF. DR. ÖZDEN ġENER – Rakamların doğruluğuyla ilgili bir tartıĢma 

yapmamamı mı önerdiniz, takip edemedim? 

BAġKAN – Siz benim ne önerdiğimi anladınız, buyurun.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sivil toplum örgütü hep muhalif olmuĢtur.  

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, müsaade edin. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – E, siz de müsaade edin, ne karıĢıyorsunuz o zaman! 

TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERĠ PROF. DR. ÖZDEN ġENER – ġimdi, toplayayım, baĢka bir yönden 

değerlendireyim.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Vallahi ne kural kaldı ne bir Ģey kaldı, herkes kafasına göre bir Ģey yapıyor.  

TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERĠ PROF. DR. ÖZDEN ġENER – Burada gördüğümüz topluluktaki birey 

sayısı kadar hasta bakıyor bir hekim günde, burada bir sağlıktan söz etmek mümkün olmaz bize göre. Bir hekim cerrahsa günde 10 

ameliyat yapıyor, burada bir sağlıktan söz etmek mümkün olmaz bize göre. 

Hekime yönelik Ģiddet: Kamil Furtun son bir yıl içinde öldürüldü. Aynur Dağdemir son bir yıl içinde görevi baĢında öldürüldü 

ama bir de “Günde 100 hasta bakacaksın, 150 hasta bakacaksın, hiçbir hasta geri çevrilmeyecek.”  emriyle ölenler var. Atakan Karanfil 

görevi baĢında öldü.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAKAN – Ġlave süre veriyorum, lütfen toparlayın.  

TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERĠ PROF. DR. ÖZDEN ġENER – TeĢekkür ediyorum.  

HemĢire Sevilay Ayla öldü. Cenk YavaĢ geçen hafta görevi baĢında öldü Sayın MüsteĢar. Bunlar kabul edilebilecek Ģeyler değil, 

böyle bir tempoda çalıĢmak mümkün değil. Doğuda Ģiddet, sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddet sürüyor. Biz Ģöyle “PKK yaptı.”  diye 

sıyrılamayız. Kim yaparsa yapsın oradaki bütün çalıĢanların güvenliğini sağlamak -hemĢiresinden ambulans Ģoförüne- bizim 

sorumluluğumuz olmalı. 

Tıp eğitimi deyince, 5 binden 12‟e bin çıktı öğrenci alımı, bu hızla giderse iĢsiz hekimler ordusu, iĢsiz hemĢi reler ordusuyla 

karĢılaĢacağız, ciddi bir sorundur.  
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ġöyle bir Ģey var: Hekimler, sağlık çalıĢanları, herkes, sağlık alanında çalıĢan herkes çalıĢırken güvenceli ücret almıyorlar, 

performansa göre ücret alıyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAKAN – Sayın ġener, verdiğim ilave süre de doldu, lütfen son sözlerinizi alayım.  

TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERĠ PROF. DR. ÖZDEN ġENER – Peki, bütün sağlık çalıĢanları için kamuda, 

özelde güvenceli ücret, yeterli emeklilik maaĢı, yıpranma ve Ģiddete karĢı gerçekçi tedbirler bekliyoruz. Bunların tümü Sayın 

MüsteĢarın da 2014 yılı Ġstanbul Tabip Odası seçimlerinde önerdiği tespitlerdir.  

TeĢekkür ederim.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkanım, usul için bir söz alabilir miyim. 

BAġKAN – Buyurunuz.  

IV.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1.- Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben Ģimdi anlamadım, yani Türk Tabipleri Birliği evet önemli bir kurum, tabipleri temsil 

ediyor ve biz de burada onları defalarca -az önce konuĢtuğum ġehir Hastaneleri Kanunu konuĢulurken- çağırıp konuĢturduk. Ama ben 

uygulamanızı anlayamadım Sayın BaĢkan. Rica edilmiĢ olabilir, bana sabahleyin geldiler TÜRK SAĞLIK-SEN‟den arkadaĢlarımız, 

dün de geldiler “Burası bütçe, kanun olsa sizi konuĢtururuz, vereceğiniz bir Ģey varsa bana söyleyin, ben Bakana iletirim sizin adınıza.”  

dedim. Yani, Türkiye KAMU-SEN‟e bağlı bütün sağlık çalıĢanlarının temsilcisi olan TÜRK SAĞLIK-SEN‟ in BaĢkanı, KAMU-

SEN‟ in de yöneticisi konfederasyonunun. 

Evet, yani Türk Tabipleri Birliği önemli ama bakın ben size Ģehir hastanelerini söylerken -elimde, arkadaĢ da arkadan bakarsa 

görür- 3‟ü de -Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı, Kamu Özel Ortaklığı Hastaneleri: YanlıĢ Yön, Kamu-Özel Ortaklığı Sempozyumu- 

Tabipler Birliğinin yayınları bunlar, biz onlardan faydalanıyoruz zaten. GörüĢünü tabii ki belirtir ama bir kanun görüĢülüyorsa ilgili 

bütün kurumları çağırırız. 

ġimdi, bütçede böyle bir Ģey… Ya, biz Ģimdi gönderdik arkadaĢları, üç gündür… Dün ENERJĠ-SEN‟ in BaĢkanı geldi, onu geri 

gönderdik, dedik ki “Siz söyleyin, bakanlara ilettik, ayrıntılı varsa bir Ģey de yazılı olarak detaylarını…” Personelle ilgil i varsa 

soruyoruz. Ben anlamadım, arkadaĢlar rica etmiĢ olabilir de o zaman bu gelenek… 

BAġKAN – Bir usul hatası oldu diyelim.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ama iĢte Ģimdi o zaman, bunu baĢlattığımız zaman… 

Bakın, arkada değerli arkadaĢlarımız, hekimler, sağlık çalıĢanları, profesör; öbür tarafta SGK‟da iĢin harcama tarafını bekleyen, 

milletvekili arkadaĢlarımız konuĢacak, bekliyor. Onlara kısıtlı bir süre veriyoruz, geceye kadar da bekliyoruz. ArkadaĢların 

söylediklerinin içeriği beni bağlamıyor ama bu Ģekliyle usule uygun olmadığını düĢünüyorum. Eğer öyle yapmaya baĢlarsak aynen 

baĢta yaptığımız tartıĢma gibi… 

BAġKAN – Yok, yapmayacağız.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – …daha önce valilerin izin verdiği, sonra vermeyince çıngar çıktığı gibi olur. O zaman ben 

öğleden sonra arkadaĢları çağırayım, gelsinler, sırayla onlara da söz verelim çünkü öbür tarafta KESK‟ te de var.  

AYTUĞ ATICI (Mersin) – TTB aynı zaman da seni de temsil ediyor, yani TTB çatı örgüt herkesi temsil ediyor.  

BAġKAN – Yok. Sayın Atıcı, usul açısından bütçe süreciyle ilgili olarak Sayın Günal‟ ın söyledikleri doğrudur.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Temsille ilgili sorun yok Sayın Atıcı. KESK‟ in de sendikası var, TÜRK-Ġġ‟ in de sendikası var, 

KAMU-SEN‟ in de sendikası var. Usulde böyle bir Ģey yok.  

BAġKAN – Sayın Temizel, buyurun lütfen.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır, usulde sıkıntı var, öyle yani Ģimdi gönül alma olmaz burada, kurala uymamız lazım.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Değerli arkadaĢlar, bu olgunun bir gönül alma olarak algılanmasını ve alınmasını kesin olarak 

yadsıyorum, böyle bir Ģeyi kabul etmiyorum.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Usulde sıkıntı var, o zaman biz çağıralım arkadaĢları Sayın Bakanım. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Burada Sağlık Bakanlığı Türkiye‟nin bütün sağlık sektörü ve çalıĢanları dâhil olmak üzere 

bütçesini yapıyor. Bu sağlık sektörünün çalıĢanlarını ilgilendiren kamu kurumu niteliğindeki örgütlerin baĢının da taleplerini, onların 

dile getirdikleri sorunları dinleme durumundadır. 

Bütçeyi burada yapıyorsunuz, burada bu bütçeye dönük olarak herhangi bir önergenin verilmesinin sağlanması ancak burada 

olur, aĢağıda yapamazsınız onu. Herhangi bir kanun yapmakla bütçe kanunu yapmak arasında bu açıdan herhangi bir farklılık yoktur. 

Önüne gelen herkesin bütçede konuĢması gibi bir iddia olamaz ama bütçede kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar gelirler taleplerini 

dile getirirler beĢ dakika içerisinde. Ha, bunu burada yapmayalım, zamanımız yok… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakanım, usulde böyle bir Ģey yok yani, zaten kanun da getiriyor. Niye öyle 

söylüyorsunuz anlamadım?  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – BaĢka zamanlarda olduğu zaman geçmiĢte… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yani Ģimdi burada kaç tane bütçe konuĢtuk, siz eski Bakansınız. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Tamam, benim konuĢtuğum dönemlerde biz konuĢtuk.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Eczacılar Birliği de gelsin o zaman, onlar da konuĢsunlar.  
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ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Gelebilir, konuĢabilir, Eczacılar Birliği de gelebilir.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tamam, o zaman genel bir karar alacaksınız, biz de çağıracağız.  

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Tabii ki konuĢabilir, Eczacılar Birliği de konuĢabilir, kamusal kurumdur.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Benim için de TÜRK SAĞLIK-SEN bütün sağlık temsilcilerini… 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – KonuĢmama izin verirseniz, bir bitireyim.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkana söyledim ben size söylemedim zaten, usulde yanlıĢlık var.  

BAġKAN – ArkadaĢlar, evet, yani BaĢkanlık Divanına yönelik olarak lütfen değerlendirmelerinizi alayım.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yani, sanki beni böyle Ģeyde bırakmayın lütfen ya! Sayın Bakan da biliyor, böyle bir usul yok 

ki.  

BAġKAN – ArkadaĢlar, değerlendirmeleri lütfen BaĢkanlık Divanına yönelik olarak alayım.  

Buyurun.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkana söylüyorum zaten, söz vermesi yanlıĢ. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Bir defa daha tekrar ediyorum.  

BAġKAN – Müsaade ederseniz… 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Vermeyebilirsiniz, olabilir, yani gerekirse buradakilere de söz vermezsiniz, hiçbirimiz 

konuĢmayız, milletvekilliği gibi herhangi bir olay da kalmaz.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakan, onunla ilgili söylemiyorum yani. Siz eskisiniz, biliyorsunuz, burada hangi 

kurum… 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Ben yaptım Bakanlığım döneminde, burada kamu kurumu niteliğindeki… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kanun da var. Bakın, kanunda herkesi biz çağırttırıyoruz, onlar çağırmıyor, zorla çağırıyoruz.  

BAġKAN – Sayın Temizel, arkadaĢlar, müsaade ederseniz ben bir açıklama yapayım. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, Ģunu bitireyim ondan sonra.  

BAġKAN – Buyurun.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Eğer burada zaman kıtlığı nedeniyle herhangi bir Ģekilde bu tür görüĢmeleri ve düzenlemeleri 

yapacak olan kurumlarla görüĢmeye imkân bulamıyorsanız o takdirde bütçeyi birazcık yayarak konuĢursunuz, normal koĢullar 

içerisinde bütçe olur, iki gün sürer Sağlık Bakanlığının bütçesi, bir gün içerisinde de alt komisyonu kurar bütün arkadaĢların hepsini, 

bütün temsilcilerin hepsini dinleriz. “Bunu yapmayacaksınız, Ģunu yapmayacaksınız, bu olmayacak.”  diyeceksiniz… Orada, burada 

kendi kendimize ne oynuyoruz ki yani, ne yapıyor?  

BAġKAN – ArkadaĢlar, müsaade ederseniz ben de cevap vereceğim.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ben de söz istiyorum.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Bunu bir kiĢisel olay olarak algılamayın, benim bireysel bir takıntım hayatımda olmadı, Ģimdi 

de olmaz.  

BAġKAN – Müsaade edin, bu usul tartıĢmasıdır, sadece Komisyon üyeleri buna dahil olabilirler; Komisyon üyesi olmayan 

arkadaĢlar, usul tartıĢmasına dahil olamazlar.  

Sayın Erdoğdu, buyurun.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, biraz önce ben de usul üzerine söz istedim ve bana söz vermediniz.  

BAġKAN – Bakın, görüĢmelerin baĢladığını söyledim.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Mehmet Bey istediğinde baĢlamamıĢ mıydı efendim?  

BAġKAN – Müsaade eder misiniz, bir dakika. Normal görüĢmelerin baĢladığını size ifade ettim. Ancak, bu arada, Sayın 

Temizel‟ in ricası üzerine ben Sayın ġener‟e söz verdim. Bu, onun üzerine baĢlayan yani arada, görüĢmeler arasında bir sivil toplum 

örgütüne söz verdiğimiz için baĢlayan bir tartıĢmayı yaĢıyoruz. 

Bu konu Ģudur: Teamül olarak genelde bütçe görüĢmelerinde komisyon üyeleri ve milletvekillerinin dıĢında kimseye söz 

vermiyoruz.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, söz istedim, siz sonra konuĢun.  

BAġKAN – Müsaade eder misiniz. Efendim? 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Söz istedik biz sizden, biz konuĢalım ondan sonra siz cevap verin.  

BAġKAN – Müsaade edin, ben ne olduğunu size söyleyeyim, siz de onun üzerine konuĢun.  

Yani, demin sizin konuĢmalarınıza, açıklamalarınıza, tartıĢmalarınıza müdahalede bulunmadık. Sizin oradaki ıĢıklarınız yanıyor, 

sadece usul tartıĢmasıyla ilgili olarak Mehmet Bey söz istiyorum dedi, Zekeriya Bey istiyorum dedi, Sayın Erdoğdu istiyorum dedi 

ama… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ben de istiyorum, bastım.  

BAġKAN – Bilemem ki, ben sizin oradaki… Az önce de basılıydı orada ıĢık.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Hayır, değil değil.  

BAġKAN – Yani ben onu bilemem, burası gelincik tarlası gibi, on tane kırmızı ıĢık yanıyor.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – ġu andaki konuyla ilgili. 

BAġKAN – Nereden bileceğim konuyla ilgili olup olmadığını, müneccim değilim ki söyleyeceksiniz.  
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MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sorun o zaman.  

BAġKAN – Neyi soracağım, tek tek mi sorayım?  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sorun Sayın BaĢkan.  

BAġKAN – Siz söyleyeceksiniz, olur mu öyle Ģey! 

ġimdi, görüĢmeler baĢlamıĢ, görüĢmelerin içerisinde normalde usul tartıĢması yok.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, üsluba dikkat edelim, böyle fırça atamazsınız, biz de size atarız.  

BAġKAN – Atın o zaman Sayın Erdoğdu, karĢılıklı atarız önemli değil.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Atmamaya çalıĢıyoruz bakın.  

BAġKAN – Burada bütün mesele Ģu: Normalde teamül olarak bunu yapmıyoruz ancak neticede bütçe de bir kanun tasarısıdır. 

Nasıl kanun tasarılarında sivil toplum örgütleri çağrılıp dinlenebiliyorsa bütçe görüĢmelerinin içerisinde de bunu yapabilmek 

mümkündür ama teamül olarak bütçe takvimi sıkıĢık uygulandığı için bu yapılmıyor. Tek bir sivil toplum örgütünün bu konudaki ki 

dün akĢam bu örgütün de çağrılması noktasında, iki üç örgütün çağrılması noktasında Sayın Temizel‟ in bir ricası olmuĢtu. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – KeĢke bize de söyleseydiniz, yeni gönderdik diyorum arkadaĢları. 

BAġKAN – Ama ben onu nereden bileceğim, siz de Ģimdi aynı Ģeyi söylüyorsunuz.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bilmek değil ama dokuz yıldır bütçe yapıyoruz bir tane olmadı, yani onun için söylüyorum.  

BAġKAN – Sayın Çam‟ın söylediği gibi yani, ben nereden bilebilirim ki yani?  

Sayın Erdoğdu, buyurunuz.  

Yani size söz vermememin gerekçesi oydu, buyurunuz.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, ben hani Komisyonda dostane bir çalıĢma ortamı sürmesi adına bir sürü Ģeye 

katlanırım ama burada birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf üye ayırımı yoktur.  

BAġKAN – Öyle bir Ģey olabilir mi ya! 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bunu ben hatırlatayım yani biz nezaketimizden yutuyoruz, bilmem ne yapıyoruz ama bu 

benim yasal haklarımın elimden alınması anlamına gelemez. Ġç Tüzük‟ün 30‟uncu maddesi bu konuda açık bir hüküm koymuĢtur. 

Bütçeye iliĢkin özel hüküm yoktur, Komisyona vardır. “Komisyon toplantılarına BaĢkan, BaĢbakan veya bir bakan katılabilir. BaĢbakan 

veya bakan gerekli görürse kendi yerine yüksek dereceli bir kamu görevlisini yazılı temsil yetkisi verilir. Komisyon, fikirlerini almak 

üzere uzmanları çağırma yetkisine sahiptir.”  Ġlerisinde de hükümler var.  

ġimdi, bakın, Türk Tabipleri Birliği Türkiye‟nin bütün tabiplerini temsil ediyor ve Sağlık Bakanlığı bütçesi konuĢuluyorsa 

doğru usul, daha demokratik usul görüĢlerini ifade etmesidir.  

Ġkincisi: Bütün sivil toplum örgütleri yani Batı demokrasilerinde de hep muhaliftir. Biz de karĢıya geçersek onlar yine buraya 

oturacaklar, büyük ihtimalle benzer Ģeyler söyleyecekler, geçmiĢini de bilirseniz sivil toplum örgütlerinin hep iktidara muhaliftir. Bu, 

iyi bir Ģeydir; bu, güzel bir Ģeydir. Yani bu konuĢmanın içeriğinde “Ya, sen bizim Hükûmetimize karĢı mısın?”  diye bir Ģey yok, 

Hükûmete karĢılık meselesi söz konusudur. Hükûmet bugün sizsiniz, sizden öncesi vardı, sizden sonrası da olacak, onun için bütçenin 

zenginleĢtirilmesi anlamında olan buna karĢı çıkmamak gerekiyor. Bence mümkünse daha fazla üye çağıralım, bir saat fazla konuĢsak 

bile, bir saat fazla konuĢuruz, 5 tane 10 tane sivil toplum örgütü konuĢur ama Türkiye‟nin bütçesi daha demokratik olur. Eğer Sayın 

Milliyetçi Hareket Partililerinin temsilcileri geri gönderilmiĢse bence doğru bir Ģey değil, onlar da çağırırlar, yeter ki bi r kitleyi temsil 

etsinler veya çok önemli bir diyelim ki Nobel BarıĢ Ödülü almıĢ bir Ģeyimiz gelse sağlık konusunda nasıl ileri gideceğimizi Ģey yapsa 

kötü mü olacak bu Meclis için?  

Bir de son Ģunu söylemek istiyorum Sayın BaĢkan. Hassas konularda yapmak istediğim Ģudur benim: Türkiye‟de çok hassas 

konular var. Bu Meclis yumuĢarsa Türkiye yumuĢar. Elbette ki herkes fikirlerini, görüĢlerini çeĢitli kaynaklardan bilgi almaya 

çalıĢıyoruz ama bu Meclis gerilirse can tehdidi altında olan insanlar var, onların hayatı tehlikeye girer diye biz müdahale etmeye 

çalıĢıyoruz, tipik bir arada kalma hâli, gönlümüz kırılıyor ama ne yapalım iĢte memleketin hâli bu.  

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – Ben teĢekkür ediyorum.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, bir yanlıĢ anlamayı düzeltebilir miyim lütfen. 

BAġKAN – Yok, hayır, sizin için söylemedi içeriği itiraza, benimle ilgili olarak söyledi o onu.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir cümleyle düzelteyim çünkü bu sefer yanlıĢ anlamaya gidiyor. Milliyetçi Hareket Partisi 

sivil toplum kuruluĢunun konuĢmasına… 

BAġKAN – KarĢı değil.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ama yani bir dakika Ģimdi, hem Sayın Temizel‟ in hem Erdoğdu‟nun söylediği böyle. Ben tam 

tersine… 

BAġKAN – Yok öyle değil Sayın Günal, tam tersi.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir dakika yani bunun için söylemiyorum. Sayın Bakanın bakan olmadan önceki gece yapılan 

son toplantıda sizi burada kavgayla, tehditle dağıtıp bütün sağlık sendikalarının çağrılmalarını temin eden o kanunda bendim, eski  

bürokrat arkadaĢlar biliyor. “Niye yok.”  dedim? “MEMUR-SEN‟den, KESK‟ ten, KAMU-SEN‟den, SAĞLIK-Ġġ‟ ten kimse niye yok?” 

deyip toplantıyı o anda kavgayla kapattırıp ertesi gün sendikaları size ben çağırttırmadım mı?  

BAġKAN – Doğru, evet.  
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MEHMET GÜNAL (Antalya) – ġimdi ama arkadaĢlar öyle bir Ģey söylüyor ki burada bir usul hatası var, bütçede 

konuĢmadığımız için hiçbir sivil toplum kuruluĢu gelip burada söz almıyor, onu söylüyorum. Ġçeriği temsil eder… Diyorum ki bakın, o 

kanun görüĢülürken Sayın Genel Sekreter bilir dedim, altı-yedi saat onların dava dosyalarından baktım, Sayın Bakan da geldi dedi ki: 

“Ne söylüyorsun? Dedim ki: “O zaman dava dosyasına yanlıĢ bilgi vermiĢsiniz, ben sizin verdiğiniz bilgiyi söylüyorum.”  diye 

kendileriyle oturup çalıĢtım, beraberce bu konudaki görüĢlerini, raporlarını aldım. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bakın, hâlâ da elimde tutuyorum. 

BAġKAN – Tamam, onda bir sorun yok.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Onun için burada bir yanlıĢ anlama olmasın ama bunun için bir karar almanız lazım.  

BAġKAN – Hayır, karar almama gerek yok efendim, müsaade edin.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir dakika ama ben bir bitireyim.  

Siz baĢtan bize oylama yaptırdınız, konuĢma sürelerini ilk gün baĢlarken koydunuz.  

BAġKAN – Doğru. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yani, o zaman diyeceksiniz ki altına bir madde daha ekleyeceğiz, diyeceğiz ki: “ġu Ģu 

bakanlıklarla iĢte Ģu kadar dakika, Ģu kadar kiĢi…” ĠĢte bilmiyorum ne yapacaksanız, öyle olmazsa olmaz. ġimdi, bize burada sanki 

karĢı çıkıyormuĢuz gibi yapmasınlar lütfen, onun için bir daha… 

BAġKAN – Sayın Günal, kimse size karĢı çıktığınızı söylemiyor. Bu talep geldiğinde Ġç, Tüzük‟ün bana vermiĢ olduğu 

yetkiyle, ben dün bu talep doğrultusunda -Remzi Bey buradaydı- çağırmalarını söyledim. Bugün de sabah geldi, yine ifade ettikleri için 

de arada sözü verdim. Bu, benim uygulamamdır.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – En azından bize söyleseydiniz diyorum. Bize söyleseydiniz biz de o zaman… 

BAġKAN – Yani ben de KAMU-SEN‟ in geldiğini gittiğini ya da MEMUR-SEN‟ in gelip gittiğini ya da gitmediğini bilmiyorum 

ki arkadaĢlar. Bu bir talep doğrultusunda… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bilmek değil Sayın BaĢkanım, yeni bir Ģey gibi söylüyorsunuz, dokuzuncu yılımız burada, 

bütçe yapıyoruz ya, öyle bir Ģey söylüyorsunuz ki sanki biz… 

BAġKAN – Efendim, Allah Allah! 

O zaman, tamam, yani tamamen belli bir kalıbın içerisinde bu iĢi götürelim, peki.  

Sayın Çam, buyurunuz.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Konuyla ilgili. 

BAġKAN – “Konuyla ilgili”  derken? 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bu konuyla ilgili, yani dıĢarıdan gelen arkadaĢlarımızla ilgili.  

BAġKAN – ĠĢte onu söylüyorum, buyurun.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Tabii ki dört yılda biz ilk kez diğer kanun tasarı ve tekliflerinde meslek örgütlerinden, emek 

örgütlerinden, sivil toplum örgütlerinden arkadaĢlarımız geliyor, burada görüĢlerini ifade ediyorlar. Ama bütçe hakkı tabii, 80 milyon 

insanın ödemiĢ olduğu vergilerle oluĢan bir bütçe ve herkesin burada kendini ifade edebilmesi gerekir. Aslında, TTB‟den temsilci 

arkadaĢımız, Genel Sekreter arkadaĢımızın gelip konuĢması son derece sevindirici ve memnuniyet verici, daha katılımcı bir bütçeyi 

böylelikle gerçekleĢtirmiĢ oluyoruz. Size de teĢekkür ediyoruz böyle bir imkânı tanıdığınız için. Ama ilk olduğu için haklı olarak 

arkadaĢlarımız bundan dolayı “Ya, ne oluyor, ne bitiyor?”  gibi bir ikilem içerisinde kaldılar. Tabii ki bu Ģuradan kaynaklanıyor: Biz 

eğer bütçe görüĢmelerini normal, uygun bir takvim içerisinde görüĢme Ģansını yakalayabilmiĢ olsak, her gün 2 bakanlık değil 1 

bakanlık olmuĢ olsa ve o bakanlığın bütçelerini ilgilendiren meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve STK‟ ları burada dinlemiĢ olsak 

belki bizden çok daha fazla hayatın içerisinde olan insanlar olarak çok daha büyük katkı ve destek vermiĢ olacaklardır. 

Ben böyle bir uygulamayı baĢlattığınız için teĢekkür ederim ve bunun arkasının gelmesinin ve devamından yanayız. Bunu 

söylemek istedim.  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – ArkadaĢlar, tutumumun arkasındayım. 

Bütçe kanun tasarılarının da diğer kanun tasarılarından herhangi bir farkı yoktur. Zaten geçmiĢte de sivil toplum örgütlerinin 

tasarı ya da teklif görüĢmeleri sırasında yasama sürecinde davet ettiğimizde, davet ettiklerimizin sadece ortalama olarak yüzde 25‟ i 

katılıyor, gelenlerin de fikirlerini beyan etmelerinin ortalama sürelerine baktığınızda en fazla on beĢ, yirmi dakika içerisinde yasama 

süreçlerinde onların görüĢleri alınmıĢ oluyor. Onun için ben burada bir beis görmüyorum. Her zaman için sivil toplum örgütlerinde ki 

bütçe de bir kanun tasarısıdır. Bütçe sadece rakamlardan oluĢan bir Ģey değil, bütçe Hükûmetin politikalarını ortaya koyan bir kanun 

tasarısıdır. Bu politikalar belirlenirken bu sivil toplum örgütlerinin de burada fikirlerini beyan etmelerinden daha tabii bir durum yoktur. 

Her zaman Divanımızdan talebiniz üzerine… 

Biz yalnız diğer tasarılarda yaptığımız gibi ilgili sivil toplum örgütlerini davet ederek değil, bu süreç içerisinde sizlerin 

gelmelerini talep edeceğiniz, gelmesini talep edeceğiniz kurumlar olursa, sivil toplum örgütleri olursa bunları her zaman için davet 

edebiliriz. Eczacılar Birliği de olabilir, demin söylendiği için söylüyorum, sendikalar da olabilir. Çünkü, evet, Türk Tabipleri Birliği 

doktorları, bütün hepsini temsil ediyor ama sağlık personeli sadece doktorlardan ibaret değil, yani son derece geniĢ bir kesim. 

TeĢekkür ediyorum.  
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Tutumumda bir değiĢiklik yok. Talep doğrultusunda gene çağırmaya devam ederim.  

Evet, görüĢmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.  

HĠKMET AYAR (Rize) – Sayın BaĢkan… 

BAġKAN – Usul üzerinde mi?  

HĠKMET AYAR (Rize) – Evet.  

BAġKAN – Buyurun.  

HĠKMET AYAR (Rize) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.  

Yani, biraz usulden ziyade üsluba iĢaret etmek istiyorum Sayın BaĢkanım.  

Az önce Tabipler Birliği Genel Sekreteriydi yanılmıyorsam konuĢan kardeĢimizi dinledik. Yani, konuĢmacının bir meslek 

örgütü adına mı konuĢtuğunu, yoksa siyasi parti adına mı konuĢtuğunu anlamakta zorlandım. Bir taraftan “asla gelir 

göndermeyeceksiniz”  talimatını eleĢtiriyor, olabilir, saygı duyabiliriz ama “Ne yani hastaları geri mi gönderelim?” diye sormadan da 

edemeyiz. Ama diğer taraftan da “geri göndermeyeceksiniz”  talimatının tam tezadı olarak da tıp fakültelerinde fazla öğrenci 

alınmasından Ģikâyet ediyor, yakında iĢsiz doktorlar ordusundan bahsediyor.  

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) - Evet, doğru söylüyor.  

HĠKMET AYAR (Rize) – Peki hasta var, doktor yetiĢmeyecek mi? Yıllardır biz buna inanmak istemiyorduk, bilinçli bir Ģekilde 

doktor yetiĢtirilmediğinin itirafı olarak alıyorum ben bunu. Yani ben bu tezada… 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) - Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisinin tek baĢına iktidarı var! 

BAġKAN - Sizinle ne alakası var ya, yapmayın Allah‟ ınızı severseniz!  

HĠKMET AYAR (Rize) – Ben sürekli dinleyen taraftayım beyefendi. 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – TTB cevap veremez ona.  

HĠKMET AYAR (Rize) – Bu tezadı nasıl izah edeceğiz ya? Bir taraftan doktor yetiĢtireceğiz, evet, ama öbür taraftan iĢsiz 

doktorlardan bahsedeceğiz ama öbür tarafta hasta fazlalığından bahsedeceğiz, “Hastaları geri gönderelim.”  diyeceksiniz. Böyle bir Ģey 

olabilir mi? Buna iĢaret etmek istedim.  

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum ben de.  

I I I .- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLIFLERI (Devam) 

1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 

(1/297) ve Sayıştay tezkereleri (Devam) 

a) Sağlık Bakanlığı 

b) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

c) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

ç) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

d) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

e) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 

BAġKAN - Değerli arkadaĢlar, görüĢmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.  

Değerli arkadaĢlar, alınan karar gereği, önce Komisyon üyelerimize söz verdikten sonra, dıĢarıdan gelen milletvekillerimize 

ondan sonra söz vereceğim, bütün Komisyon üyeleri tamamlandıktan sonra. 

Sayın Karabıyık, söz sırası sizin buyurunuz.  

LALE KARABIYIK (Bursa) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakan, sayın Komisyon üyeleri ve milletvekilleri, değerli bürokratlar ve basın mensupları; evet, sosyal devlette vatandaĢın 

sağlığa eriĢim hakkı var ve kaliteli olarak eriĢim hakkı var. Ancak, OECD‟nin aralık ayında yayınladığı sağlık raporuna göre de üye 

ülkeler arasında Türkiye sağlık harcamalarının gayrisafi millî hasılaya oranında son sıralarda yer alıyor, buna dikkat çekmek istiyorum.  

Evet, Ģimdi konuya girersem, Sağlıkta DönüĢüm Programı‟yla baĢlayan süreç sağlık sistemini baĢtan aĢağı değiĢtirdi. Ancak 

piyasalaĢtırma, dıĢ sermaye ve uluslararası tröstler de bu arada ön plana geçti. Sağlık hizmetlerinde özelleĢtirme arttı ama iddia 

ediyorum ki aslında özel hastanelere ödenen parayla bir yılda mevcut hastanelere ek olarak yeni hastaneler, kamu hastaneleri 

yapılabilirdi ve bu hastaneler beĢ yıldızlı da hizmet verebilirlerdi.  

Evet, AKP ne yaptı? Kamu hastanelerine performans denilen hasta baĢı tedavi sistemini getirdi, dönüĢtürdü. Ama bu Ģekilde 

rakamlar gösteriyor ki hasta saylısı 3, ameliyat sayısı 10, acile baĢvuran hasta sayısıysa 5‟e katlandı. Bunlar ciddi rakamlar.  

ġimdi, çok ilginç bir veri, 80 milyon nüfuslu ülkede acile baĢvuran hasta sayısı 117 milyon yani bu hiçbir ülkede olan bir rakam 

değil. Neden? Çünkü polikliniklerde ödenen ücretler, reçetelerde ödenen katkı payları, vergiler, kalem baĢına katkı payı, randevu 

sorunları sistemi aslında bu hâle getiriyor. Tabii, iĢin içinden çıkılamayınca önce aile hekimlerine hastanelerde acil nöbetleri kondu, 

olmadı. Aile sağlığı merkezlerinde nöbetler kondu, o da olmadı. Cumartesi aile sağlığı merkezlerinde nöbetler yazıldı. Bu hafta da 

uzatılmıĢ mesai yöntemine geçildi. Acaba sorunları çözecek mi, tabii ki merak ediyorum. Ayrıca, her ilde bir sağlık müdürü mevcuttu 

ve ilin sağlık sistemi de tek elden yürütülmekteydi. ġimdi iĢleyen bu sistem 3‟e ayrıldı bildiğiniz gibi; Sağlık Müdürlüğü, Kamu 



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

Komisyon : Bütçe 

Tarih : 10/02/2016 Saat :  Kayıt: Stenograf : Uzman : ………………. Sayfa: 23 

 

Hastaneler Birliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü, bu kurumlar birbirine dahi personel vermez hâle geldiler, bu kurumlar arasında da bir 

kaos gündemde. 

Sayın Bakan, size göre performans sistemi sağlıklı iĢliyor mu? Bu konudaki görüĢünüzü gerçekten merak ediyorum. Diğer 

taraftan, özel hastanelerde vatandaĢın cebinden çıkan miktar gerçekten fazla. ġiĢirilmiĢ faturalar var, gerekli gereksiz -az önce de ifade 

edildi- çekilen MR‟ lar var, tomografiler var. Bu, SGK‟nın tabii ki durumunu da zorlaĢtırıyor. VatandaĢ ortalama bir özel hastanede 

SGK‟nın ödediği paranın yüzde 200'ü oranında bir katkı payı vermek zorunda kalıyor. Yani vatandaĢ, aslında dediğiniz gibi istediği 

özel hastaneye artık gidebiliyor ama bu ona biraz pahalıya mal oluyor. 

Bugünlerde radyolarda bir reklam gördüm, bir spot dönüyor “Artık SGK‟ lı özel hastanelere gidebilecek.”  diye. Yani “Yaptır ek 

sigortanı, sen de git özel hastaneye” gibi bir algı var orada.  

ġimdi, Sayın Bakan, özel hastanelere ödenen miktarı ben bütçede göremedim, o rakamı merak ediyorum yani ne kadar arttı bu 

sisteme geçilmesiyle özellikle? 

ġimdi, yeni yatırımla var, devlet hastaneleri yapılıyor, evet, ama çoğu il ve ilçe merkezleri dıĢında. Sayın Bakan siz de aynı 

zamanda Bursa Milletvekilisiniz benim gibi, aynı Ģehre hizmet ediyoruz. Örneğin, Mudanya‟daki hastaneye bir hastanın gitmesi, 35 lira 

gidiĢ, 35 lira geliĢ taksi parası vermek zorunda. Yine, Mudanya‟nın içerisinde, bakın, bir iğne yaptıracak sağlık merkezi yok. Yine, 

baĢka devlet hastanesi sorunları da var, ben zamanım kaldığınca değiniyorum ama. 

Bir de otuz-kırk yıllığına inĢaat Ģirketlerine ödenecek kira bedelleriyle hastaneler yaptırılıyor, bu rakamları biliyoruz. Hastanenin 

dört yıllık kira bedeliyle aslında hastanenin inĢaatı tamamlanıyor. Burada da sanki maliyetlerde ya da verilen ihalelerde bir sıkıntı 

olabilir mi, bunu da dikkate almak lazım. 

ġimdi, personel sorunları var. Özellikle üniversite hastanelerinde de böyle. Asistan ve hemĢire gibi yardımcı sağlık personel i 

yetersizliğinden dolayı hizmet kalitesi zaman zaman düĢüyor. Örneğin her 2-3 yoğun bakım hastasına bir hemĢirenin bakması gerekiyor 

ama günümüzde bu sayı 5‟e, 6‟ya çıkabiliyor, bu da bir sıkıntı. 

Yine, eğitim ve araĢtırma hastanelerinde eğitim ve araĢtırma faaliyetleri oldukça zayıf kalıyor, hasta hizmetleri ise yine ne kadar 

çok hasta bakarsan o kadar çok performans alırsın Ģeklinde uygulandığı için sağlık hizmetlerindeki kalite sorunu da göz ardı ediliyor 

aslında. 

Mevcut durumda bir aile hekimine 3 bin-4 bin kiĢi düĢüyor. Avrupa ülkelerinde bu sayı 2 bin ile 2.500 arasında. Mevcut 

sistemde, aile hekimliği sisteminde sevk zorunluluğu olmadığı için ikinci ya da üçüncü basamak sağlık kuruluĢlarında daha basit 

hastalıkları olan hastalar yığılmaya neden olabiliyor, böylece büyük sorun olan hastalar da gerçekten sıra beklemek zorunda kalıyor, bu 

da bir sorun aslında. 

ġimdi, taĢeron sistemine de dikkat çekmek lazım, özellikle üniversite hastanelerinde, bu her yerde var, bunu da belirtmek 

istiyorum. 

ġimdi, benim aslında alanım tıp değil, ben finansçıyım ama uzun yıllar hastane maliyetleri üzerinde çalıĢtım ve Uludağ 

Üniversitesinin de içinde olduğu 9 üniversitede yoğun bakım çalıĢmaları yaptık, yoğun bakım maliyetleri üzerine. Bununla ilgi li birkaç 

sıkıntıyı dile getirmek istiyorum vaktim kaldığınca. 

BaĢta üniversite hastaneleri olmak üzere kamu hastanelerinde hâlen Sayın Bakan, mevcut yoğun bakım üniteleri yetersiz ve bu 

çok sayıda hastanın hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Benim elimde çok veri var ama bunlara hani çok zamanım yok yani hangi 

bölümdeki yoğun bakım giriĢ çıkıĢ sayılarından oranlarına kadar, hangi hasta kaç gün süreyle kalıyor ortalama, bölüm olarak, ana bilim 

dalı olarak rakamlar elimde var. Onlar çok önemli değil, sizde de vardır, bu 9 üniversiteden incelediğimiz rakamlar bunlar. Ama Ģu var: 

Standartlara göre bir hastanede mevcut yatak sayısının en az yüzde 5‟ i kadar yoğun bakım yatağı bulunması gerekiyor. Yoğun 

bakımlarda bildiğiniz gibi sadece kurulum maliyeti değil, bir de iĢletim maliyeti var ve bu iĢletim maliyeti aslında ikiye ayrılıyor yani 

bunun bir tanesi aslında malzeme maliyeti, bir tanesi de sürdürme maliyetidir fakat Ģöyle bir Ģey var: Maalesef yoğun bakım ünitesi 

açmak istemiyor üniversite hastaneleri çünkü yoğun bakım maliyetlerinin yükü, maliyet yükü üniversite hastanelerinin üzerine kalıyor. 

Bakın, bu az önce belirttiğim iĢletme gideri ve toplam sarf malzeme gideri olarak ikiye ayrılan maliyetler gerçekten yüksek boyutlara 

ulaĢıyor ve paket fiyat sistemi var bildiğiniz gibi. Biz, 9 yoğun bakım üzerinde çalıĢmıĢtık reanimasyon hariç. Bu, tabii, çocuk sağlığı 

ve hastalıkları, yeni doğan, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kalp damar, kardiyoloji, nöroloji, nöroĢirurji, plastik cerrahi yoğun bakım 

üniteleri üzerine çalıĢtık. Burada bir tek yeni doğan yoğun bakım ünitesini ayırıyorum çünkü orada paket fiyat uygulaması yok, bir 

haftalık dönüĢüm sistemi var. Bir tek, geliri giderine gitmeyen ve zarar etmeyen bölüm orası. Zaten sirkülasyon orada daha sık. Ama 

maalesef en fazla göğüs cerrahi yoğun bakım ünitesinde, bakın, ilaç ve sarf malzeme giderleri hasılatın yüzde 23‟ünü oluĢturuyor, 

iĢletme giderleri ise yüzde 738‟ i yani külliyen zarar. 2‟nci sırada çocuk sağlığı geliyor. Sarf malzeme gideri gelirin yüzde 29‟u ama 

toplam ilaç ve sarf malzeme gideri hasılatın yüzde 329‟u. Sonra da kalp damar cerrahisi geliyor. O da böyle astronomik gider 

maliyetlerinde. Tabii, bunlar hastanelerin üstüne bindiği için maalesef bu hastaneler yoğun bakım maliyeti altında zarar etmeye 

baĢlıyorlar. Paket fiyatı uygulaması yanlıĢtır demiyorum ama yani güncellenmeli ya da iĢte, zamanın Ģartlarına göre tekrar 

değerlendirilmeli. Bu Ģekilde zaten hastaneler yoğun bakım ihtiyacı olsa da maliyetin altında ezildikleri için sıkıntı yaĢıyorlar ve aslında 

çok da hevesli olmuyorlar. Tabii, yine, eğer bütçe sorunu yoksa bile o zaman da eleman yetersizliğinden, yoğun bakım hemĢiresi 

yetersizliğinden, personel yetersizliğinden yine çok büyük sıkıntı çekiyorlar.  

ġimdi bir baĢka konu var Sayın Bakan. Kamu Hastaneleri Birliği artık gündemimize yeni girdi. Ben Ģöyle üzücü bir olay 

yaĢadım. Bunu çok yüzeysel geçeceğim ama bilginizin olmasını istiyorum. Mutlaka böyle bir talimatınız yoktur ama böyle bir algı var 
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ve bu yanlıĢ algının giderilmesini isterdim gerçekten. Bize, biliyorsunuz, bazı yerlerden referans olma talebi gelir. Biz hangi partiye 

bakarak referans olacağımızı düĢünmeyiz, yani partisine bakmayız vatandaĢın. Tanıdığımız bir genç kız geldi ve Kamu Hastaneleri 

Birliğine baĢvurduğunu ama referans istediklerini söyledi. “Referans olarak beni yazabilirsin.”  dedim. Birkaç gün sonra geldi, “Sizin 

aramanız gerekiyor.”  dedi. “Peki, ararım.”  dedim -ve Ģehir ismi de vermiyorum Ģu anda- aradım ve çıkan kiĢi bana dedi ki: “AKP Ġl 

BaĢkanlığından gelecek.”  Ben dedim ki: ”Ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyim, bir yanlıĢ anlama var galiba. Sizin yetkiliniz 

kim?” Yetkiliye aktardı, aynı cümle ondan geldi bana. Ben Ģok geçirdim, üzüldüm. Söyledim sonra…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Buyurunuz.  

LALE KARABIYIK (Bursa) – Dedim ki: “Neden il baĢkanlıklarından geliyor? Ġl baĢkanlıkları ĠĢ Bulma Kurumu mu ya da 

kariyer ofisi mi?”   

ĠĢte, “YanlıĢ anlamayın.”  falan ama… 2 kiĢinin böyle demesi, birkaç ilden de yine aynı Ģekilde beyanların gelmesi. Ama bunu 

ben bizzat telefonla yaĢadığım için… Mutlaka böyle bir talimat yoktur ama böyle bir algının olduğunu bilmenizi isterim. Bu, zafiyete 

düĢürebilir çünkü Sayın BaĢbakan da “Biz herkesi kucaklıyoruz.”  demiĢti. Özellikle iĢ bulma alanında gençlerin, hani, “ġuradan getir, 

buradan getir, il baĢkanlığından.” Ben bir öğretim üyesi olarak da referans olabilirim, bir milletvekili olarak değil Sayın Bakan. Bunu 

belirtmek istedim.  

Acaba sürem var mıdır?  

BAġKAN – Ġlave süre verdim ben size.  

Buyurunuz efendim.  

LALE KARABIYIK (Bursa) – Tamam, TeĢekkür ediyorum.  

ġimdi, diğer taraftan, özellikle akademik araĢtırma ve eğitim çalıĢmaları için üniversitelerde maksimum yüzde 250 olan katsayı 

var. Rutin hizmetler için yüzde 1.600 olduğunda araĢtırma ve eğitim çalıĢmaları biraz daha orada, hani, güdük kalıyor tabiri yerindeyse. 

Yeni düzenlenen akademik teĢvik ödemeleri ise maksimum 780 lira civarında olabiliyor. Ortalamada ise 350-400 lira olarak 

gerçekleĢeceği aslında öngörülüyor. ġimdi burada birkaç sorun daha var ama çözüm önerileri de Ģu olabilir: Mesela üniversite 

hastanelerindeki hizmetin yanı sıra eğitim ve araĢtırma faaliyetlerinin kalitesinin artırılabilmesi için daha fazla asistan, hemĢire ve 

teknisyen atanması kesinlikle zorunlu. Performans sistemi akademik ve eğitim çalıĢmalarına ve daha komplike hastaların tedavi 

edilmelerine imkân verecek Ģekilde değiĢtirilmeli. Yani bunun fayda-maliyet analizinin, etkinlik analizinin kesinlikle yapılması lazım. 

Uygulamada Ģu anda faydalı olduğunu özellikle görmüyoruz. Yani mutsuz bir sağlık personeli var, mutsuz bir hasta var karĢılığında da.  

Üniversite sağlık personelinin özlük hakları var yine.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Buyurunuz. Ġlave süre tekrar vereyim.  

LALE KARABIYIK (Bursa) – Bunu ifade etmek istiyorum.  

Peki, Ģimdilik bu kadar. Ben diğer arkadaĢların zamanını almayayım.  

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – Ġki dakika daha ilave süreniz var, verdim.  

Buyurun.  

LALE KARABIYIK (Bursa) – Peki, oldu, tamam o zaman.  

Az önce, yeni kurulması planlanan Ģehir hastanelerinin Ģehirlerin içerisinde olmadığını, uzak bölgesinde olduğunu ifade ettim. 

Bir de 3 bin-4 bin yataklı olarak planlanıyor, yani biraz daha hantal bir sistemde. Oysa daha yakın mesafelerde, daha az miktar yataklı 

hastaneler belki uygulamada düĢünülebilir. Yani bu sadece bir öneridir, sağlık sisteminden gelen önerilerdir. Belki 600-800 yataklı 

olabilir.  

Yine, Ģu anki yönetim sistemi genel sekreterlik, sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlüğü olarak 3 baĢlı Ģekilde gidiyor ama 

bu da koordinasyonda yetki çatıĢmalarına sebebiyet veriyor. Ayrıca, bu sistemde daha fazla hekim yönetici olarak istihdam edildiği için 

sağlık hizmeti vermesi gereken nitelikli kiĢilerin çoğu yöneticilik performansında oluyorlar. Hani, bu da belki bir gözden geçirilmesi 

gereken bir nokta olabilir.  

Aslında, sonuç olarak “Ne kadar çok hasta bakarsan, ne kadar çok laboratuvar tetkiki yaparsan, ne kadar çok tomografi, MR, 

röntgen çekersen o kadar performans alırsın.”  mantığının terkedilmesi lazım. Onun yerine, hastaların evlerinde ya da günlük 

yaĢamlarında sağlık açısından daha iyi takip edildiği ve koruyucu sağlık hizmetlerine daha çok önem verildiği bir sistemin faydası 

olduğunu düĢünüyorum.  

Tabii, sağlık çalıĢanlarının özlük haklarının düzeltilmesi son derece önemli ve buradaki taĢeron sistemine ayrıca tekrar dikkat 

çekmek istiyorum.  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

Sayın Ġlgezdi, buyurun.  

Süreniz beĢ dakikadır. 

GAMZE AKKUġ ĠLGEZDĠ (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım, sayın vekil arkadaĢlar; ben özellikle hasta mahremiyeti 

üzerine konuĢmak istiyorum.  
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Burada özellikle son yıllarda yürürlüğe konan uygulamalardan biri yine hasta mahremiyetinin ihlal edilmesi. 29 Kasım 2013 

tarihinde Genel Sağlık Sigortası Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu‟nda bir değiĢikliğe gidilerek SGK‟yla sözleĢmeli olan özel 

sağlık kuruluĢlarına baĢvuran hastalardan parmak izi ya da avuç içi arama yöntemiyle provizyon alınacağı, aksi hâlde sigortal ılara 

sağlık hizmeti verilemeyeceği düzenlemesi yapılmıĢtır. Resmî kimlik belgeleriyle kimliklerini kanıtlayan sigortalılardan zorla 

biyometrik veri alınmak istenmesi ve bu uygulamaya karĢı çıkanlara sağlık haklarının engellenmesi anlamında ciddi bir direnç 

gösterildiğini ve insan hakları ihlali ortaya çıktığını düĢünmekteyim. Bununla birlikte, 18 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren Genel 

Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği‟nin “Kimlik Tespiti”  baĢlıklı maddesinde de biyometrik veri zorunluluğu getirilmiĢti. Her 

iki uygulamanın yürütülmesinin durdurularak iptal edilmesi için DanıĢtaya baĢvurulmuĢtu ve neticede de bu uygulamalar iptal edilmiĢ, 

biyometrik kimlik doğrulama olmaksızın Medula sisteminden yararlanmanın ve sağlık hizmetlerinden eĢit derecede yararlanmanın önü 

açılmıĢtı. Ne var ki Bakanlığınızın hasta bilgilerini toplama konusundaki ısrarı sona ermedi. KiĢisel verileri toplamakta büyük bir direnç 

gösteriyorsunuz. Bu defa, 5 ġubat 2015 tarihinde yayınladığınız genelgeyle “kamuoyunda büyük bir reform” olarak duyurulan “E-

Nabız”  isimli sağlık net online sisteminin kurulduğunu ve bütün kiĢisel sağlık bilgilerinin bu sistem üzerinden Bakanlığa gönderilmesi 

gerektiğini bildirdiniz. Bu genelge kamuoyunda fiĢlenme tartıĢmasını getirdi. Belki anımsarsınız, konuyla ilgili 21 Ağustos 2015 

tarihinde bir soru önergesi verdim ancak bu soru önergesine dört ay sonra cevap alabildim. Söz konusu önergede sistemin amacının 

hastaların her nerede tedavi görürse görsün bu sistem üzerinden kendi sağlık bilgilerine eriĢebilmesi olduğu belirtilmiĢti. 

Bakanlığınıza bağlı hastanelerin sisteme entegre olduğu, aile hekimliği, üniversite hastaneleri ve özel sağlık hizmet 

sunucularının da 1 Mart 2015 tarihine kadar sisteme dâhil olarak 2015 baĢından itibaren toplanan kiĢisel sağlık verilerinin sisteme 

iĢlenmesi gerektiği de vurgulanmıĢtı. ġunu önemle vurgulamak istiyorum ki: Sağlık Bakanlığına bütün hastaların kiĢisel sağlık 

verilerini kaydetmesi, iĢletmesi ve paylaĢması konusunda yasayla verilmiĢ bir yetki yoktur ne yazık ki. 663 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname‟nin 47‟nci maddesiyle, Sağlık Bakanlığına veri toplama ve iĢleme konusunda 2 kez yetki verilmiĢ, 2‟si de Anayasa 

Mahkemesi tarafından Anayasa‟ya aykırı bulunarak iptal edilmiĢtir. Ayrıca, bu soru önergesinde, vermiĢ olduğum soru önergesinde 

cevapta E-Nabız‟ ın gerekçesi olarak 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu‟nun 3‟üncü maddesinin (f) bendindeki “Herkesin 

sağlık durumunu takip edebilmek için gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulur.”  ifadesini göstermiĢsiniz. E-Nabız projesiyle hayata 

geçirilmek istenen Ģey, kapsamı itibarıyla hastanın sağlık durumunu takip etmek değil, hastanın kiĢisel sağlık verilerinin olduğu gibi 

toparlanmasıdır. Bu istek açıkça Anayasa‟mıza aykırıdır. Bununla birlikte, yine soru önergesinde verilen cevapta ısrarla vatandaĢın 

rızasından bahsedilmektedir. Bugüne kadar takip ettiğim uygulamaların hiçbirinde hastalara kiĢisel sağlık verilerinin depolanacağı 

yönünde bir bilgilendirmede de bulunulmamıĢtır. Keza, sağlık meslek örgütleri de konuya itirazlarını aynı Ģekilde dillendirmektedir ve 

hastaların rızasının nasıl ve kimler tarafından, hangi yöntemle alınacağının açık olmadığı bildirilmektedir. Sonuç olarak Ģunu kabul 

etmek gerekir ki, kiĢilerin alacakları sağlık hizmetinde önceki sağlık bilgilerinin ilgili hekim tarafından görülebilmesi ve sağlık 

hizmetlerinin niteliğinin artırılması için bilgilerin merkezî olarak toplanması gerekmemektedir. Dünyada birçok ülkede uygulandığı 

gibi, hastalara verilecek bir elektronik kartla sağlık hizmetini veren bütün kiĢi ve kuruluĢların yaptıkları iĢlemlerin kayda geçirilmesi, 

kiĢisel bilgilerin devlete değil, kiĢinin kendisinide toparlanması pekâlâ daha mümkün. Bu yol açıkça… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Ġlgezdi, lütfen, süreniz doldu, sözlerinizi toparlayın.  

GAMZE AKKUġ ĠLGEZDĠ (Ġstanbul) – Hastaların kiĢisel bilgilerinin merkezî sistemde toplanmak istenmesi anlaĢılır değildir. 

Eğer reform yapılacaksa elektronik kart sistemine geçilmesi daha uygundur. Üstelik bu yöntemle kiĢilerin özel hayatının güvenlik 

açığının kötü niyetli kiĢilerin eriĢemeyeceği ve tehditlerin olmaması kaydıyla korunabilmesi mümkündür.  

Süre çok kısaymıĢ BaĢkanım, daha çok söyleyecek söz vardı.  

BAġKAN – Maalesef. Bir dahaki bütçeye.  

Çok teĢekkür ediyorum.  

Sayın Aydoğan, buyurunuz.  

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, Komisyonun değerli üyeleri, sevgili katılımcılar; ben de herkesi saygıyla 

selamlıyorum.  

Sayın Komisyon BaĢkanımız Sadi Bilgiç, biraz önce de ifade etti, bütçelerin bir rakamlar topluluğu olmadığını, aynı zamanda 

Hükûmetin politikalarını belirlediğini ifade etti. Katılıyorum. Ben dün de bu çerçevede bir beyanda bulunmuĢtum.  

Tabii, Sağlık Bakanlığının bütçesini konuĢuyoruz. Bu ülkede Ģu anda sokağa çıkma yasaklarının olduğu bölgede 500 binin 

üzerindeki insan en temel hakkı olan sağlığa eriĢim hakkını kullanamıyor. Yani bunu bu Komisyonda konuĢmayacaksak nerede 

konuĢacağız. ġu anda Sur‟da, Cizre‟de iki ayı aĢkındır sokağa çıkma yasağı var. Orada kronik böbrek yetmezliği olan insanlar var. Her 

gün telefonlar geliyor. Diyalize girmesi gereken insanlar var, diyalize giremiyorlar. Kalp hastaları var. Hastaneye eriĢim konusunda çok 

ciddi sıkıntılar yaĢanıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu yerlerde aile sağlık merkezleri kapanmıĢ durumda. ġu anda Diyarbakır, 

Sur‟daki bir aile sağlığı merkezi de karakol yapılıyor. Valiliğin bu konuda bir beyanı olmuĢtu. Yine, çocuklar ölüyor buralarda. 

Biliyorsunuz, Cizre‟de bir bebek hastaneye yetiĢemediği için yaĢamını yitirmiĢti. Annesi, onu bir buzdolabının içerisinde sekiz gün 

boyunca saklamak durumunda kalmıĢtı. Yine, Silopi‟de Miray bebeği bütün Türkiye biliyor.  

Yine, tabii, dün itibarıyla 8 güvenlik görevlisi yaĢamını yitirdi. Bugün 1 kiĢi daha yaĢamını yitirmiĢ. 9 güvenlik görevlisi 

yaklaĢık 1 gün içerisinde yaĢamını yitirdi. 1‟ i yüzbaĢıdır yani üst düzeyde bir görevlidir. 10‟ larca demeyeceğim, 100‟ lerce yaralı 

güvenlik görevlisi var. Artık Diyarbakır‟daki hastanelerde yaralıları tedavi edecek bir durum ortadan kalktı. Diyarbakır Üniversitesi Tıp 
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Fakültesi çatıĢmalarda yaralanan güvenlik görevlilerini tedavi ediyor. Yani Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesi yetmediği için Ģu anda 

yaralıların bir kısmı da asker hastanesinde tedavi ediliyor, yetmezse GATA‟ya kaldırılıyor. Diyarbakır‟ ın yine baĢka bir hastanesi, 

araĢtırma hastanesi de çatıĢmalarda yaralanan sivillerin ve yine oradaki eylemcileri tedavi ediyor. Yani bütün bunların yaĢandığı bir 

ülkede buraya Sağlık Bakanlığının bütçesi için toplanıp “ġu kadar lira bu genel müdürlüğe, bu kadar lira bu kadar genel müdürlüğe.” 

deyip bu toplantıyı bitirmek kabul edilemez. Yani Sağlık Bakanlığının bu konudaki politikaları ne olacak önümüzdeki zaman dilimi 

içerisinde? Tabii ki bunları burada konuĢacağız. KonuĢulacağı yer, tam tersi, burasıdır. Bu anlamda, Sayın Bakanın yaptığı toplantı 

öncesi değerlendirmeye değer biçiyorum önemlidir. Elbette ki bir Sağlık Bakanı olarak. Türkiye‟de bu yaĢananlarla ilgili herkesin 

beklentisi var. Dün akĢam itibarıyla 27 cenaze mahallelerden çıkarılıp Cizre Devlet Hastanesi morguna getirildi. Yine aldığımız bilgi 

kadarıyla, pek çok ceset torbası istenmiĢ, mahallelerde yaĢamını yitirenler peyderpey hastanelere, morglara kaldırılıyor. Tabii ki bunları 

burada konuĢacağız. Ne olacak bu iĢin sonunda? Burada değerlendirmeler yapacağız ve çözüm bulacak yer de burasıdır, Meclistir. Plan 

Bütçe Komisyonunda da tabii ki bunlar konuĢulacak.  

Bakanımızın yaptığı değerlendirmeyi doğru görüyorum ancak içeriğine katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Gerçekten bölgede 

yaĢananlar, Ģu anda burada, bu toplantıda bulunan hiç kimsenin yaĢamadığı zaman anlayabileceği, bilebileceği bir durum değil. Eylül 

ayı içerisinde Cizre‟de sokağa çıkma yasağı ilan edilmiĢti. Ġlk sokağa çıkma yasağının ilan edildiği durumu söylüyorum. Ben 

Cizre‟deydim. Üç gün, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Cizre‟de kaldım. Bu, hendeklerin ve barikatların olduğu mahalleler değildi. 

Barikatların olmadığı, hendeklerin olmadığı mahallelerde kaldım. Üç gün içerisinde gözlemlediğim Ģuydu: Tek bir kiĢi dahi -

barikatların, hendeklerin olmadığı mahallelerden söz ediyorum- herhangi bir ihtiyaç için bile olsa dıĢarıya çıkamamıĢtır. Kafasını 

çıkaran insanın keskin niĢancılar tarafından vurulduğu bir yerden söz ediyorum. Üç gün orada kaldıktan sonra 3‟üncü gün içerisinde 

Cizre‟den çıkmak istedim. Kaymakamı arıyorum, cevap vermiyor, emniyet müdürünü arıyorum cevap vermiyor, valiyi arıyorum, cevap 

vermiyor, yani devlet hiyerarĢisi içerisindeki hiçbir makam bir milletvekiline cevap vermiyor. Öyle olunca, 155‟ i aradım Sayın Bakan. 

155‟e Diyarbakır milletvekili olduğumu, Cizre‟de bulunduğumu ve çıkmak istediğimi söyledim. 155, biliyorsunuz, bütün kayıtları 

alıyor. Kayıtları aldım, isteyip teyit edebilirsiniz. Bana 155‟ten söylenen Ģuydu: “ġu anda sokağa çıkmanız durumunda görüldüğünüz 

her yerde vurulursunuz. Çıkarsanız sizin vurulmanızdan, ölmenizden biz sorumlu değiliz, çıkmayın.”  Dedim ki: “Ben bu ülkenin 

milletvekiliyim. Cizre‟deyim ve ben çıkacağım buradan. Size bildiriyorum, zaten beni vurmasınlar diye size bildiriyorum, 

katletmesinler diye size bildiriyorum. Benim arabamın markası Ģu, rengi Ģu, benim bu arabam Meclise kayıtlı arabadır. Arabamın 

önünde Meclisin bize verdiği kart da bulunmaktadır. Ben saat yarım itibarıyla bulunduğum noktadan çıkıyorum.”  dedim. Aynen bana 

söylediği Ģu: “Çıkarsanız vurulursunuz ve bundan biz sorumlu değiliz.”  Dedim ki: “Ben çıkıyorum, vurulmam hâlinde sorumlusu olan 

sizsiniz.”  Yine de, tabii, tedbir anlamında, belediyenin itfaiye aracıyla birlikte, itfaiye aracı önde, ben de Ģehri çok iyi bilmediğim için 

arkasından çıktım. O dönem Cizre‟ye giriĢ de yasaktı, çıkıĢ da yasaktı. ġimdi çıkmak serbest, girmek yasak. Çıkma noktasına geldim, 

polis kontrol noktasına. Neyse ki, yani bu görüĢmeden sonra, anladığım o, hemen haber verilmiĢ benim çıkmak istediğimle ilgili durum. 

Kontrol noktasına geldiğimde, oradaki görevli, yani güvenlik görevlilerinin Ģefi olduğunu tahmin ettiğim birisi, “Çıkmanızla ilgili bize 

bilgi verildi, buyurun Sayın Vekilim, çıkın.”  dediler. Yani o Ģekilde çıkabildim. Tablo bu. Bunu söylemek istiyorum.  

Yani, bir dönem önce yine Silvan‟da da sokağa çıkma yasağının olduğu bir gün, akĢam saatlerinde, Silvan‟a 9 kilometre yakın 

bir petrol istasyonunda bekliyorduk içeriye giremediğimiz için. Tam o sırada, beklediğimiz sırada ıĢıklar söndürüldü. Bir TOMA, 

birkaç Özel Harekât polisinin zırhlı aracı ve 2 tane yarım otobüsten oluĢan Özel Harekâtçılar bulunduğum petrol istasyonu noktasına 

geldiler. Hemen, Özel Harekâtçıların Ģefi ya da müdürü olduğunu düĢündüğüm bir görevli sesinin en son noktasına kadar bir konuĢma 

yaptı. Aynen yaptığı konuĢma Ģuydu: “Bizim devletimizden ne istiyorsunuz? Bizim bayrağımızdan ne istiyorsunuz? Bu bayrak 

sayesinde karnınızı doyuruyorsunuz. Bu devlet sayesinde aç karnınızı doyuruyorsunuz. ġerefsizler, alçaklar…” Ağzına gelen bütün lafı 

o gecenin karanlığında -akĢam saat 19.30‟du- söyledi ve iĢte, on dakika içerisinde oradan ayrılmamamız durumunda “Hepinizi 

geberteceğim.”  dedi. Aynen kayıtlar. Hemen yanımızda bulunan devlete ait bir binanın güvenlik kameralarında da kayıtlıdır ve bütün 

bunları söyledikten sonra oradan ayrılıp gittiler. Yani bölgede yaĢanan tablo bu, durum bu. Bütün bunlar, içinde olmadan, yaĢanmadan 

gerçekten anlaĢılacak gibi değildir orada. Ben hemen bu olaydan sonra kaymakamı aradım, “Nasıl bu güçleri buraya gönderdiniz? Tıpkı 

Yüksekova‟da yapılan bir durum gibi. Yani Yüksekova‟da da bir Özel Harekâtçı iĢçileri toplamıĢtı, buna benzer açıklamalar yapmıĢtı. 

Aynen o tabloyu burada yaĢadık.”  dedim ve kaymakam haberinin olmadığını, haberi olsaydı asla oraya böyle bir güç göndermeyeceğini 

ifade etti. Ben Ģahsen inandım yani. Tarzı buydu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Aydoğan, ilave süre veriyorum.  

Buyurunuz.  

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – ġimdi, bütün bunlardan sonra birkaç Ģey söyleyeceğim.  

Sayın Bakan, bu hastanelerde cezaevlerindeki yatan hükümlü ve tutuklular için “mahkûm koğuĢları”  denilen koğuĢlar gerçekten 

yani iç yakacak durumdadır. Bu konuda gerek siyasi tutuklulardan gerekse adli tutuklulardan aldığımız çok sayıda mektup var. Bu 

konuda bir Ģey yapmayı düĢünüyor musunuz? Yani Diyarbakır‟dakini ben biliyorum, Ankara Numune Hastanesininkini biliyorum, bir 

iki yıl önce gitmiĢtim, Ģu anda durumu nedir, bilmiyorum. Ama hepsi havasız, nemli bir durumda. Yine, tutuklu ve hükümlülerin en 

fazla Ģey yaptıkları konu Ģu: Hastanelerde elleri kelepçeli olarak muayene edildikleri, hekimlerin bu konuda Sağlık Bakanlığının 

yayınladığı genelgelere uymadığı biçiminde. Bu da sağlığa eriĢim hakkı açısından son derece önemli bir konu. KiĢiler tutuklu ya da 
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hükümlü olabilir ama yani, hükümlü ve tutuklu olsalar da bir devletin tutuklu ve hükümlü kiĢilerin sağlıklarını koruma ve tedavi etme 

görevi vardır, sorumluluğu vardır. Bu, demokrasinin de önemli bir kuralıdır diyeceğim.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Ek süre vereceğim.  

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Hemen bir Ģey daha söyleyeceğim. ġimdi, tabii ki bu hastaneler yapılıyor. Bizim elimizde 

Ģöyle bir veri var Ģehir hastanelerinin yapılıĢıyla ilgili: Bir politika olarak bunu yeni gündemleĢtirdiniz. Pahalı bir hizmet olduğu da açık 

ve ortada gibi geliyor. Örneğin Erzurum‟da yapılan bir hastane var. Sizin Genel Müdürlüğünüz tarafından yapılmıĢ, maliyeti 189 

milyon olarak düĢmüĢ. Yine baĢka bir yerde aynı kapasitede, yani Erzurum‟un Ģeyi 1.200‟dür, diğeri 1.500‟dür Kayseri‟de yapılan 

hastanesi Ģehir hastanesi olarak yapılan hastane. Birini 189 milyona mal ederken diğerinin maliyetinin 432 milyon olduğu söyleniyor, 

yazılıyor. Bu kadar büyük fark varken neden Bakanlığın bütçesinden bu kadar para ayrılıyor? Bu konuda da bir değerlendirme 

yapabilirseniz iyi olacak diye düĢünüyorum.  

Tabii, konuĢulacak çok Ģey var ancak, tabii, zaman sıkıntısı da var. 

Canlı doğan bin tane bebekten 14‟ü, yani binde 14‟ünün yaĢamını yitirdiği bir ülkede yaĢıyoruz ve bu bebek ölümlerinin 

çoğunun da sosyoekonomik düzeyi düĢük bölgelerde olduğu Ģeklinde elimizde veriler var. En azından Sağlık Bakanlığı bir politika 

olarak hem bebek ölümlerini hem de 1 yaĢın altındaki ölümleri önleme yönünde, bu sosyoekonomik düzeyi düĢük, özellikle tabii bölge 

illerinde nasıl bir tedbir ve önlem alacak, o konuda da bir değerlendirme yaparsanız iyi olur.  

Yine, son günlerde doğum çok teĢvik ediliyor bir Hükûmet politikası olarak fakat doğurganlık hızı artıyor.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyoruz.  

Sayın Tunç, buyurun lütfen.  

Süreniz beĢ dakikadır.  

ALĠM TUNÇ (UĢak) – Sayın BaĢkanım, Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaĢlarım; öncelikle, bütçemizin hayırlı, uğurlu 

olmasını temenni ediyorum.  

Bir hekim olarak konuĢmacıları, arkadaĢları dinledikten sonra bazı Ģeyleri hatırlatmakta fayda olduğunu düĢünüyorum. Ben 

22‟nci Dönemde de bu Meclisteydim ve Sağlık Komisyonu üyesi olarak bu ülkenin sağlığındaki değiĢimi, dönüĢümü sağlayan ekipte 

yer aldım. O nedenle, bugün çok farklı Ģeyleri tartıĢıyoruz tabii ama 2002 öncesinde de bu ülkedeki sağlıkta neler olduğunu hepimiz 

çok iyi biliyoruz. Türk Tabipler Birliğinin temsilcisinin söylediği gibi, bu ülkede 1990 yılından beri hep “Eğer bu Ģekilde giderse 

ülkede hekimler iĢsiz kalacak.”  Ģeklinde bugüne kadar geldik ama ben 2004 yılında Mecliste konuĢma yaparken Türkiye‟deki hekim 

sayısını net olarak çıkartamamıĢtım. Çünkü Türk Tabipler Birliğinde de net bir doktor sayısı yok. O dönemde SSK hastaneleri vardı. 

Onlarda da farklı bir sayı çıkıyor, Sağlık Bakanlığında da farklı bir sayı çıkıyordu. Bugün, iĢte, 2002‟den beri baĢlatılan çalıĢmalar hem 

hekimlerimizin hem sağlık çalıĢanlarının belirli bir noktaya gelmesine, belirli ekonomik ve sosyal seviyeye ulaĢmasında önemli katkılar 

sağlayan tüm Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisine, bütün milletvekillerine teĢekkür ediyorum gerekli kanunların 

çıkarılmasından dolayı.  

Tabii, TTB‟ye bir söz daha söylemek istiyorum. Bugüne kadar her Ģeye muhalif oldukları için bu ülkeye de muhalif oldular 

çünkü bu ülkenin birliği, dirliği varken kalkıp terör örgütünün yanında yer almasından dolayı, ben bir hekim olarak, bunu kesinlikle 

kabul etmiyorum. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Direkt sataĢma var, direkt.  

ALĠM TUNÇ (UĢak) – SataĢma olabilir. Ben gerçekleri söylüyorum burada çünkü belirli dönemlerde Türk Tabipleri Birliğinde 

çalıĢmıĢ bir insan olarak söylüyorum.  

Değerli arkadaĢlar, hekimlerimizin ve sağlık çalıĢanlarımızın bugün standartları gerçekten belirli bir noktaya geldi. Ama Sayın 

Bakanım, gerçekten özlük hakları konusunda ve çalıĢma Ģartları konusunda önemli sıkıntılar var. Bu konuda, inĢallah, bu dönemde 

gerekli düzenlemeleri yapabiliriz. Özellikle emekliliğe yansıması gereken döner sermaye ücretlerinin sağlık çalıĢanlarımız açısından 

çok önemli olduğunu düĢünüyorum ve bu konuda da gerekli çalıĢmaları hep birlikte inĢallah yaparız çünkü özellikle yıpranmayla ilgili 

de belirli bir aĢamaya geldi. Bu dönemde bunun da yapılmasıyla ilgili gerekli çalıĢmaların yapılmasını ben talep ediyorum.  

Yine, özellikle sağlık turizmiyle ilgili, sağlık turizmi belirli aĢamalara getirildi belki ama diğer bakanlıklarla ve diğer kurumlarla 

iletiĢimin daha iyi yapılıp ve bu konuda belirli organizasyonların yapılması gerektiğini düĢünüyorum, gerekli teĢviklerin yapılmasının, 

belirli standartların oluĢturulmasının bu ülke için daha faydalı olacağını söylüyorum. 

Özellikle de fizik tedavi merkezlerinin artırılması çok önemli. Gerçekten hastanelerimiz çok iyi, gerekli ameliyatlarımız çok iyi 

yapılmakta ama fizik tedavi ünitelerimizin daha fazla açılması gerekmekte. Fizik tedavi alacak hastalarımız daha fazla süre beklemek 

zorunda kalmakta ve bununla ilgili de biz periferde sıkıntı yaĢamaktayız.  

Yine, periferde özellikle bazı hekimlerimizin atanmasıyla ilgili, Sayın Bakanım, sıkıntılar olabiliyor. Her ne kadar uzman 

sayısı… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Tunç, lütfen toparlayın sözlerinizi, ilave süre veriyorum. 

ALĠM TUNÇ (UĢak) – TeĢekkür ediyorum BaĢkanım. 
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Uzman yetiĢtirmede gerçekten Bakanlığımızın ve Hükûmetimizin neler yaptığını biliyorum ama bu uzman yerleĢtirmelerde yani 

uzmanların atanmasında en azından daha dikkatli davranılması ve periferde belirli merkezler konumundaki yerlere, örneğin 

endokrindir, gastroentrologdur, tıbbi onkologdur, bu tür uzmanların daha dikkatli olarak atanmasının sağlanmasını talep ediyorum.  

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – Ben teĢekkür ediyorum. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Sayın BaĢkanım… 

BAġKAN – Sayın Yurdakul‟da sıra efendim.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Hayır, söz için değil, sadece biraz önce yapılan konuĢmaya karĢılık… Doğrudan isim de 

belirterek, kurum ismi belirterek bir sataĢmada bulunuldu. Konuyla ilgili olarak… 

BAġKAN – Ne gibi?  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Türk Tabipleri Birliğinin terör örgütünün yanında olduğu konusu gibi.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Direkt söyledi.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Türkiye‟nin bütün doktorlarına bunu söylemek doğru değil. 

ALĠM TUNÇ (UĢak) – Sayın BaĢkanım, benim görüĢüm. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Muhakkak görüĢtür de bak, Ģimdi, bir, suçlama var; ikincisi, sadece CHP‟ li doktor yok. 

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Tabipler Birliğine söylemiĢ. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Koskoca bir meslek grubunu suçluyorsunuz.  

BAġKAN – Efendim, meslek grubunu değil, meslek grubunun yöneticilerine yönelik olarak bir ifade var burada. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Türk Tabipleri Birliğini, hepimizin canını emanet ettiği… Sizde de doktor var ya.  

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Tabipler Birliğinin geçmiĢte ne yaptığını ben biliyorum.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Söylersiniz yani.  

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Sivil ölümlere karĢı çıkıyorlar diye örgütün yanında dersiniz değil mi? 

BAġKAN – ArkadaĢlar, müsaade edin… 

Sayın Temizel, buyurunuz. 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – BaĢkanım, bir Ģey söylemek istiyorum.  

BAġKAN – Efendim, Sayın Temizel‟de söz sırası. 

Buyurunuz. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Değerli milletvekilleri, buradaki temel sorunumuzun üslup olduğunu ve bu üslup yüzünden 

yakında burada zerre kadar Ģu bütçelere bir katkı yapamayacak hâle geleceğimizden endiĢe ediyorum, büyük bir hızla oraya doğru 

gidiyoruz.  

ġimdiye kadar, bu konulara yaklaĢım Ģeklimizi bilen insanlar olarak burada sağlık sektörünün temel elemanlarından olan 

Tabipler Birliğinin gelip de kendileriyle ilgili bir fikir beyan etmesine tahammülsüzlüğü anlamam mümkün değil, bunu kabul 

etmiyorum, Tabipler Birliği de kabul etmiyor, doktorlar da etmiyor, sağlık camiası da etmiyor.  

GeçmiĢle ilgili suçlama veya birileriyle ilgili suçlamalar asla geneli kapsayamaz, olmaz böyle bir olay. Kaldı ki eğer terör 

örgütüyle böyle bir iĢ birliği söz konusuysa ve bu ülkenin hukuku varsa Ģimdiye kadar bunun gereğinin bin kere yapılması gerekirdi. 

Bunu engelleyecek herhangi bir olay mı var? 

BAġKAN – Sayın Temizel, bakın, çok özür dilerim. Tabipler Birliğinden gelen temsilci arkadaĢ konuĢmasında politika 

eleĢtirileri yapabilirdi ancak politika eleĢtirileri yapmak yerine direkt olarak Sayın Bakanın yapmıĢ olduğu sunum üzerinde siyasi bir 

değerlendirmeye gitti. Bu, üslup olarak da…  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Sayın BaĢkan… 

BAġKAN – Ġsterseniz bu konuĢmanın tutanaklarını da getirteceğim, sizinle daha sonra bakalım. Kullanılan dil ve üsluptaki 

yanlıĢlığı da iyi görmek gerekiyor. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – ġimdi, bakın, onunla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerle ilgili burada bir Ģey söylenmedi.  

BAġKAN – Ben içeriğine müdahale etmedim ama üsluba müdahale ettim. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Bakın, o değerlendirmelerle ilgili arkadaĢlarımız karĢı değerlendirmelerini yaptılar, herhangi 

bir sorun yok onlarda. Onlar öyle söylerler, baĢkası farklı söyler, bunda bir sorunumuz yok ama doğrudan doğruya “Terör örgütüyle iĢ 

birliği yaptı.”  Ģeklindeki bir suçlamayı burada kabul etmemiz mümkün değildir, hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Yurdakul, buyurunuz.  

Süreniz beĢ dakika.  

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) – Sayın Bakan, Komisyon BaĢkanı, değerli üyeler, değerli bürokratlar ve muhterem 

basın mensupları; öncelikle tüm Ģehitlerimize, baĢta sağlık Ģehitlerimiz de olmak üzere, hepsine Allah‟ tan rahmet dilerim, ruhları Ģad, 

mekânları cennet olsun.  

ġimdi, 2003 yılında, AKP Hükûmeti, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü ve IMF‟yle birlikte Sağlıkta DönüĢüm Programı‟nı 

baĢlattı. Hakikaten küresel sermaye için burası önemli çünkü pazar çok büyük, 67 milyar dolarlık bir pazar ve 100 milyar dolara doğru 

gidiyor. Sayın Recep Akdağ, o zamanki Bakanımız da hâliyle bir politika oluĢturdu -her düĢünceye saygımız var- bu politika 
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çerçevesinde aynen Ģu ifadeleri kullandı, dedi ki: “Bir politikanın, sağlık politikasının baĢarılı olabilmesini kontrol etmek lazım. Nasıl 

kontrol edeceğiz? ĠĢte, bir, sağlık göstergelerinde iyileĢme olması gerekiyor; iki, vatandaĢı finansal riskten kurtarmamız gerekiyor, üç, 

hasta memnuniyeti olması lazım.”  Aslında bu üç uluslararası kriter doğrudur. Zaten onu da yabancı bir kitaptan almıĢtır. Buraya kadar 

sorun yok. 

Peki, “sağlık göstergelerinde iyileĢmeler”  dediği zaman ilk olarak aklımıza biraz önce Bakanın da ifade ettiği gibi, bebek ölüm 

hızı ve anne ölüm hızı gibi kriterler geliyor. Burada, çok güzel, Sayın Bakan verdi bebek ölüm hızlarını. Gelin, bakın, Ģimdi  de ben 

Milliyetçi Hareket Partisinin Sağlık Komisyonu üyesi ve bir tıp doktoru -kendimi tanıtmadım, kusura bakmayın- olarak devletin 

verilerini hep birlikte bir tartalım, bakalım hangileri doğru?  

ġimdi, Sayın Bakan, bakın, “bebek ölüm hızı”  diyorsunuz. Bebek ölüm hızı 1998 yılında binde 42,7‟ydi. 2003 yılında yani siz 

gelirken yüzde 28,5‟a düĢtü yani yüzde 33 azaldı. Siz aldınız, beĢ yıl sonra ne yaptınız? Siz de azalttınız, yüzde 28‟den 17‟ ye 

düĢürdünüz, yüzde 40 azalttınız. Yani azalma bakın, buradaki Ģekildeki gibi devam ediyor. Ancak AKP Hükûmetinin ilginç bir olayı 

Ģu: 2012 yılında binde 7,4‟e düĢürdü ve ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmadık bir rakam oldu ve bebek ölüm hızı i lk defa 

bu ülkede arttı. Ne kadar oldu biliyor musunuz? Binde 7,8. Bu rakamları vermiyorsunuz; 2002 ile 2014‟ü, sadece 2 rakamı 

kıyaslıyorsunuz. Bu adaletli değil, bu algı operasyonudur. Bütün rakamlara bakın, böyle açık olarak verelim, bu birincisi. 

Ġkinci önemli bir olay ise, Sayın Bakan, bakın, devletin istatistiki resmî rakamlarını veriyorum. Türkiye Halk Sağlığı 

Kurumunun rakamını verdiniz binde 7,6 diye. Peki, Türkiye Ġstatistik Kurumunun rakamını vereyim ben size: Aynı yıl, 2014 yılı 11,1. 

OECD‟nin rakamını vereyim; 10,8. Hangisi doğru? Değil mi, çok çeliĢki var. Biraz önce Tabipler Birliği BaĢkanı da açıkladı 

çalıĢmalardan bir örnek ama bir tek çalıĢma yetmez, Uludağ Üniversitesinin rakamları. Ama burada bir çeliĢki var ve bakın, Türkiye 

Ġstatistik Kurumunun rakamında 10,8‟den 11,1‟e doğru bebek ölüm hızı artıyor. Bu korkunç bir rakamdır ve iĢin ilginç tarafı da bebek 

ölüm hızı bölgeler arasında o kadar fark gösteriyor ki. Örneğin Kilis‟ te binde 25,7; Van‟da 16,8. Yani bu Sağlıkta DönüĢüm 

Programı‟nı her yerde uyguluyorsunuz ama bakın, bölgesel eĢitsizlikler de var. Anne ölüm hızları da aynı. Anne ölüm hızları 15,9; 15,2 

2014‟ te ve hâlâ düĢmüyor. Yani baĢarılı değilsiniz. Bunlar için önlem almak zorundasınız.  

ġimdi, gelelim hekim sayılarına. Doğru, hekim sayıları nüfus sayısına ve coğrafi yapıya göre az veya çok diye değerlendirilebilir 

ama siz ne yaptınız biliyor musunuz? Bakın, her yere tıp fakültesi açtınız. Yani Ģu anda 88 adet tıp fakültesi… Açın, güzel, fakat tıp 

fakültesi açtığınız zaman bir bina açıp orada belli kadroları getirip kadrolaĢma yaptığınız zaman bu baĢarı getirmez. Ne oldu? Bütün her 

yerde açtıktan sonra öğrenci sayısını 4 binlerden 12 bine çıkardınız. Ondan sonra oralarda tıp fakültesi öğrencileri eğitim göremiyorlar. 

Ne yapıyorlar? Ankara‟ya geliyorlar; iĢte, Gazi Üniversitesine, Hacettepe veya diğerlerine. 100 kiĢilik, 200 kiĢilik amfide maalesef ne 

kadar kiĢi oluyor biliyor musunuz? 500 kiĢi oluyor. Yani niceliği artırıyorsunuz ama niteliği artırmıyorsunuz. Allah‟ tan ki YÖK geçen 

hafta veya ondan on gün önce sizinle bir iliĢkiye geçti de 12 binde durdurdunuz. Eğer durdurmasanız ne olacak biliyor musunuz? 

Gerçekten, iĢsiz hekimler meydana gelecek. Bunu kontrollü, programlı yapmalısınız. Nasıl yapmalısınız? Herkesi çağırarak, ilgili tüm 

birimleri. Amaç nedir? Türk milletine hizmet etmek. Dolayısıyla ilgili birimlerin de fikrini almak zorundasınız. 

Aynı hatayı nerede yaptınız biliyor musunuz? Sağlık meslek liselerinde. Sağlık meslek liselerinde 2014-2015 hemĢire öğrenci 

sayısı ne kadar biliyor musunuz? 90.657. Sonra da iĢsiz hemĢireleri dıĢarıya aldınız, ne diyorsunuz? HemĢire yardımcısı. “HemĢire 

yardımcısı”  diye bir kavram yoktur.  

Mesela sağlıkta taĢeronlaĢma… 2015‟ te kamuda yüzde 62 oranındaki taĢeronlar sağlık alanında. Sayı ne kadar? 140 bin. Siz, 

gelin, bu taĢeronlaĢmayı… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Yurdakul, ek süre vereceğim bir dakika, buyurun, toparlayın. 

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) – Sağlıkta taĢeronlaĢmayı durduralım. Niçin biliyor musunuz? Ve onlara bir an önce 

kadroları verin ama ondan sonra… Bakın, çok ilginç bir rakam buradan size ihtiva ediyorum ve sizden bir Ģey istirham ediyorum: ġu 

anda, aynı atanamayan öğretmenler gibi 300 bin atanamayan sağlıkçı var. Bu gençler kendi alanlarında yetiĢmiĢ, donanımlı, uzman 

kiĢiler ve 300 bin kiĢi. Bunlara kadro vermiyorsunuz. Bakın, Ģu anda 2016 yılında doktor hariç ne kadar yardımcı sağlık personeli 

atayacağınızı buradan açıklayın.  

Benim size buradan bir teklifim var: Milliyetçi Hareket Partisi bu yıl için aynı atanamayan öğretmenlerde olduğu gibi, yardımcı 

sağlık personeline yani bu 300 bin atanamayanlara kadro talebinde bulunuyor. Kaç kiĢi verirseniz, gelin, burada bir anlaĢalım, Ģu 

gençlere bir umut verelim. Biz 60 bin, 100 bin kiĢi talep ediyoruz. Bunun için kanun teklifi de verdik fakat… Ġsterseniz, gel in, sizce 

hangisi uygunsa, Maliye Bakanlığının verileriyle birlikte buradan bu gençlere bir mutlu haber verelim, bir atama yapalım. 

Bir diğer faktör ise… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Yurdakul. 

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) – Son bir dakika, son cümle… 

BAġKAN – Son cümlenizi alayım peki. 

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) – ġimdi, sağlıkta vatandaĢı finansal riskten koruduğunuzu ihtiva ettiniz. Bakın, 

2014‟ te gerçekleĢen rakamı söylüyorum çünkü 2015‟ i vermediniz, 2015‟ i verirseniz onu da açıklayacağız. 2014‟ te cepten harcama 

miktarı Ģu anda sizin bize verdiğiniz, daha önceki Sağlık Bakanlığı istatistikilerine göre söylüyorum, 16,8 milyar TL. Peki, 2009‟da ne 

kadardı? 8 milyar yani 2 katından daha fazla cepten harcama yapıyoruz. Niçin biliyor musunuz? Çünkü 14 kalemde ek katkı 
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yapıyorsunuz ve Ģimdi de ne yaptınız? VatandaĢ cebinden fazla harcamıyor, onlara bir de tamamlayıcı sigorta getirelim diye bu çabayı 

gösteriyorsunuz. Bakın, sağlıkta bu özelleĢtirmeye giderseniz vatandaĢ hiçbir hastaneye gidemeyecek. 

Kanseri azalttığınızı söylediniz ama Sayın Bakan, bakın, size çok ilginç bir rakam vereyim, kendi baĢkanlığımda yapılmıĢ bir 

çalıĢma, akciğer kanserinden örnek vereyim. Akciğer kanserinde hasta ve doktor gecikmesi ne kadar biliyor musunuz Sayın Bakan? 

Tam yüz otuz bir gün. Yapmayın, niceliği artırmak çözüm değil.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) – Niteliği artıralım gelin. Bunun için de sizden talebimiz ilgili tüm kurumlarla hep 

birlikte gelin istiĢare edelim, Ģu Sağlık Komisyonunda hep birlikte bir değerlendirme yaparak bu çabaları gösterirsek daha da baĢarıya 

ulaĢacağımıza inanıyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, biz de Bakanlıktan doktor konusunda talebimiz olduğunda, ki ilçelerimizde çok ciddi sıkıntı var, doktor yok, 

vatandaĢın dayağını yiyoruz, Ģu iĢsiz doktorlardan bir 30-40 tane istiyoruz Isparta‟ya yani ilçelere dağıtalım. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yurt dıĢından gelecek artık, Türk cumhuriyetlerinden, Ģuradan buradan gelecek artık pek çok doktor. 

BAġKAN – Sayın Beyribey, buyurun lütfen. 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Sayın BaĢkanım, Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri; sözlerime baĢlamadan 

evvel hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Tabii, ben 1979 yılı Ankara Tıp mezunuyum yani aĢağı yukarı otuz altı yıllık doktorum ve bu doktorluğum sırasında da Ankara 

Numune Hastanesinde ve sağlık ocağında da dıĢarıda çalıĢmak üzere Ankara‟da hizmeti geçirdim. O gün ile bugünün arasında sağlık 

alanında dağlar kadar fark olduğunu paylaĢmak istiyorum, dağlar ama. Hastaların tedavisi için ilaç bulamazdık, cebimizden gidip, 

eczanelerden ilaç alıp getirdiğimiz zamanlar çok olmuĢtur. Bazen hastaların kendi aralarında -belki suç bile olabilir- baĢkasının 

ilaçlarıyla iĢte, yarı kullanarak geçirdiğimiz günler olmuĢtur. Hasta ölüyor, yapacağın bir Ģey yoktur, hekimsin. Birçok zorluklar çektik. 

2002 yılından sonra... Çok baĢlılık vardı, özellikle SSK hastaneleri, BAĞ-KUR, yeĢil kart, Emekli Sandığı, memur arasında farklılıklar 

vardı ve herkes ayrı ayrı sağlık hizmeti alıyordu. Aslında devrim yaptık, bunların hepsini bir çatı altında topladık. Bunları unutuyoruz, 

geçmiĢle ilgili yapılanları teker teker unutuyoruz. Ben, o günden bugüne kadar, özellikle -biraz evvel konuĢmacılar da haklılar- 

geçmiĢten bugüne sağlıkla ilgili düzenli olarak veriler gelmediği için birçok istatistiki bilgilerin de yeterli olmadığı kanaatini 

taĢıyordum. ġimdi, artık her istatistiki bilgi veya her sağlıkla ilgili bilgi toparlanıyor, toparlandığı için daha çok reele doğru -daha tam 

reel demiyorum- bir mesafe almaya devam ediyoruz.  

Onun için, ben sağlıkla ilgili geliĢmeleri tasvip ediyorum, doğru olduğuna inanıyorum ama burada mesela negatif olan Ģeyi de 

söyleyeyim: Mesela kamu hastaneleri, sağlık müdürlükleri, halk sağlığı müdürlükleri, çok baĢlılık vardır. Bununla ilgili de sıkıntı 

duyduğumu ifade ediyorum. Bunu da biz yaptık, AK PARTĠ Hükûmeti yaptı. Ben bu konuda da sıkıntılar olduğunu düĢünüyorum. 

Tabipler Birliğinden kardeĢimiz konuĢtu, fikirlerini söyledi ama kısa geçti. Ben hekimlerin ve sağlık çalıĢanlarının emekli 

olduktan sonra muayenehaneler veya özelde çalıĢmalarının veya çalıĢamayanların da ondan dolayı onların suçunu yüklendiklerini  ve 

mağdur olduklarını düĢünüyorum. Bir profesörün -bir tıp merkezinde konuĢurken- bundan altı yedi yıl evvel -Ankara Tıptan bir tıp 

profesörüydü- emekli maaĢı 1.300 liraydı, yürekler acısıdır, o zaman öyleydi. Hekimler döner sermayeyle, Ģununla, bununla evet, Ģimdi 

iyi maaĢ alıyorlar ama emekli oldukları gün aldıkları emekli maaĢı 1.800 lira civarında veya… Bilemiyorum, tam net bilemiyorum ama 

2 bin lira olsun, 1.800 lira. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – 2.580 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Yeni oldu. Ama bir yıl evvelki değer 1.800-1.700 liraydı, örnek olsun diye 

söylüyorum. Yani çok zor durumda olduklarını ifade etmek istiyorum. Ben mutlaka ve mutlaka burada çalıĢan hekimlerimizin en 

azından döner sermayeden veya katkı paylarından da kesintiler yapılarak emeklilik göstergelerinin yükseltilmesi gerektiğine 

inanıyorum. Aksi takdirde ben bu grubun mağdur olduğu kanaatini taĢıyorum.  

Ben, tabii, bu arada, yeri gelmiĢken, sırasıyla 2008 yılından önce, 2002 yılında mesela, ben burada çıksaydım, Ģöyle bir Ģey 

söyleseydim, deseydim ki: “Değerli arkadaĢlar, bundan sonra -veya Anadolu‟da köyümde konuĢsaydım, ilçemde konuĢsaydım- yarın 

sizin hastalarınız olduğu zaman, hastanızın da Ġstanbul‟a, Ġzmir‟e baĢka yere acil nakli gerekse, özel uçak ambulans veya hel ikopter 

gelecek, sizin hastanızı alacak, buradan götürecek, hastanede tedavisini yaptıracak.”  Geri gelseydi, Ģöyle derdiniz bana veya derlerdi: 

“Bu adam herhâlde kafayı yedi, bu adam herhâlde deli oldu, bu adam hayal görüyor, bu adam baĢka yerlerde.”  Ama bu hayallerin 

hepsini teker teker gerçekleĢtirdik. 

Ben, özellikle 112 ekibine teĢekkür ediyorum buradan ve onun yöneticilerine, bakanına, genel müdürüne ve müsteĢarlığa 

teĢekkür ediyorum. 

Son, 2008‟den bugüne kadar 30 bin kiĢi uçak ambulans veya helikopterle Türkiye‟nin çeĢitli yerlerine gitmiĢ. Bunlarda ne ırkını 

sordular ne cinsini sordular ne sağlık güvencesi olup olmadığını sordular ama burada da sıkıntılarımız var, onu da bir kısım 

arkadaĢlarımız ve kamuoyu bilsin istiyorum. Bu sevkiyatlarda bazen hasta yakınları geliyor, diyor ki: “Ben hastamı Ġzmir‟e göndermek 

istiyorum.”  Ya, kardeĢim, Erzurum‟a gönderelim. “Yok, Ġzmir‟e.”  Niye? “Orada akrabam var.”  “ Ġstanbul‟a göndermek istiyorum.” 

Ama sağlıkla ilgili hizmette bence önemli olan -bir hekim olarak söylüyorum- sağlık hizmetini alacağı yere gitmesidir. Onun için 

zaman zaman ısrarcı da oluyor. Benim hiç ısrarım olmamıĢtır. Bu konuda da ısrar etmemek lazım, mutlaka ve mutlaka sağlıktaki 
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ambulans uçakların ve helikopter uçakların rantabl ve doğru kullanılmasını da sağlamamız lazım, ambulansların da doğru 

kullanılmasını sağlamamız lazım. Zaman zaman iĢte, muhalefetteki kardeĢlerimiz diyor ki: “Biz dedik diye gitmedi.”  Biz dedik diye de 

gitmez. Ben demem zaten, onu da altını çizerek söylüyorum. Ben açınca, rica edince Ģöyle diyorum: “Bu hastamın tedavi olması 

gereken yer nereyse oraya gitsin.”  Ġstanbul‟sa Ġstanbul, yurt dıĢıysa yurt dıĢına gidiyor. Bununla ilgili hiç Ģüphe yok. Onun için bu 

alanda özellikle baĢarılarından dolayı Bakanlığımıza teĢekkür ediyorum. 

BaĢka bir konuya geçmek istiyorum. Sezaryen konusu beni çok üzen, inciten bir konu. Toplumun yüzde 50‟si Ģu anda 

sezaryenla doğum yapıyor. Benim bir felsefem var; kullanılmayan alanlarla ilgili gelecekte bunlar “ rudimental”  olur ve kaybolur, tıpkı 

ağzımızdaki diĢlerimiz gibi, 20 yaĢ diĢleri gibi, bir müddet sonra kullanılmazsa diĢlerin Ģekillerinin değiĢmesi gibi. Doğumları da 

sezaryenle yapa yapa bir gün… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bu çok tehlikeli bir konu. 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Bu benim kanaatimdir, bu benim kanaatim, ben öyle görüyorum. Gelecekte 

normal doğum yapmakla ilgili sıkıntılar olacağı kanaatini taĢıyorum, bu benim kanaatim.  

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Niye? Ġnsan vücudu mu değiĢiyor? 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Efendim, ihtiyaçla ilgilidir, vücudun, bünyenin yapısıyla ilgilidir. Ben öyle 

düĢünüyorum. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yok, saygı duyuyoruz.  

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Ve bunu önemsiyorum. Onun için özellikle normal doğumların desteklenmesi 

gerektiğini, sezaryenle ilgili direncinin olması gerektiği kanaatini taĢıyorum. Bir hekim olarak böyle bir fikrim var. O fikrimi de sizlerle 

paylaĢmak istedim. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Yok, hayır, bilimsel bir Ģey değil mi? Tıp doktorusunuz.  

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Bu, tamamlayıcı ve geleneksel tıpla ilgili, özellikle Sayın Bakanım, bu 

televizyonlarda, Ģunlarda, bunlarda satılan, Tarım Bakanlığını da ilgilendiriyor ama, bu malzemelerle ilgili -Allah rızası için diyorum- 

tavır gösteriniz. Haksız yere milletin kanını emiyorlar dedikleri kadar parazitler bunlar, bir çoğunluğu, hepsini demeyeyim. Bir 

çoğunluğu haksız yere otları, Ģunları bunları millete çok yüksek fiyatlarla maalesef satıyorlar. Bu konuda da özellikle Bakanlığımızın 

hassas olması gerektiği kanaatini taĢıyorum.  

Yine, hayallerden bir tanesi olan deniz botlarıyla hastalarımızın taĢınması ve onlara müdahale edilmesinin çok önemli bir husus 

olduğunu düĢünüyorum.  

BaĢka bir Ģey de, ilimle ilgili birkaç Ģey söylemek istiyorum veya doğuyla ilgili birkaç Ģey söylemek istiyorum: Doğuda 

sözleĢmeli ve sözleĢmesiz hekimler arasında uçurum vardır. Bu hem sosyal adalet anlamında hem de orada çalıĢan kardeĢlerimizin 

arasında bir uyumsuzluğa ve haksızlığa sebebiyet vermektedir. 2 tane kardiyolog; 1 tanesi sözleĢmeli, 1 tanesi sözleĢmesiz, arada ciddi 

ücret farkı oluĢuyor. Bundan dolayı, bununla ilgili benim kanaatim yine -fikrim odur- doğuda uzman hekim bulundurmak için herkesi 

sözleĢmeli personel yapmaktan yana fikrim vardır. 

Ġkincisi: Ġlimde Ģu anda nefroloji uzmanı yok Sayın Bakanım ve nefroloji uzmanı olmadığı için hemodiyaliz hastalarımız veya 

diyaliz hastalarımız zor durumdadır. Bununla ilgili hassasiyetimiz… 

BaĢka bir konu da Kars‟ la ilgili, Kars Devlet Hastanesi, eski hastane biliyorsunuz, güçlendirmedir değildir, bir türlü karar 

çıkmadı, o kararımızı bir an evvel çıkararak… Kars‟ ta Ģu andaki Ebul Hasan Harakani Hastanesi… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Lütfen toparlayın.  

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Toparlıyorum Sayın BaĢkanım.  

…Harakani Hastanesi biraz sıkıĢmıĢ durumdadır. Onun için bu konuda da desteğinizi bekliyoruz.  

Ben sağlıkla ilgili AK PARTĠ‟nin reform yaptığına inanıyorum. Yapılan güzel Ģeyler var, eksiklikler de var, onları da zaten 

söyledim. ĠnĢallah, onlar da zaman içerisinde düzelecektir diyorum.  

Bütün heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.  

BAġKAN – Sayın Beyribey, teĢekkür ediyorum.  

BirleĢime 14.30‟a kadar ara veriyorum. 

 

Kapanma Saati: 13.25 
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İKİNCİ OTURUM  

Açılma Saati: 14.31 

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) 

BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim Mustafa TURHAN (İzmir) 

SÖZCÜ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana) 

KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir) 

 

 

 

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, 18‟ inci BirleĢimin Ġkinci Oturumunu açıyorum.  

GörüĢmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.  

Sayın Aydın, sizinle baĢlayalım. 

Süreniz beĢ dakikadır. 

ERKAN AYDIN (Bursa) – Tamam, teĢekkür ederiz. 

Sayın Bakanım, çok değerli Komisyon üyelerimiz, değerli bürokratlar; Komisyonunuzu saygıyla selamlıyorum. 

CHP Bursa milletvekili olarak ve sağlık sektörünün bir temsilcisi olarak söz almıĢ bulunmaktayım. Biraz önce, öğleden önce 

Bakanımız bize detaylı olarak sunumlarını yaptılar ve sağlık sektörünün aslında yüzde 70 gibi bir oranda mutlu olduğundan, hasta 

memnuniyeti olduğundan bahsettiler ama ben iĢin birazcık daha, özellikle eczacı olmamdan dolayı, eczane kısmında ve hasta kısmında 

bu memnuniyet oranıyla ilgili ve önümüzde düzenlenmesi planlanan birkaç konuya değinmek istiyorum özellikle.  

Tabii, eczanelerde en büyük sıkıntılardan biri özellikle, Tarım Bakanlığında ruhsatlandırılan ve hiçbir denetime tabi olmayan ve 

çoğu da zayıflama, diyet ürünleri olan, ölümlere kadar gidebilen ve bunların Ġnternet‟ ten, birtakım pazarlama alanlarından ve hiçbir 

Ģekilde kontrolü yapılmadan, muhteviyatına bakılmadan çok rahat bir Ģekilde hem satılması hem de bunların pazarlanarak bir meta 

hâline gelmesinden dolayı ülkemizde çok ciddi hem ölümler hem de sıkıntılar yaĢanmaktadır. BirleĢmiĢ Milletler bu sahte ilaçların her 

geçen gün daha fazla bir problem hâline geldiğini belirtmiĢ. Üretim, ithalat, satıĢ ve kalite gibi konularda tüm üye ülkelerin daha sıkı 

kurallar altına girmesini öngören BirleĢmiĢ Milletler, piyasadaki pek çok sahte ilacın da etkisiz olmadığını, önemli bir kısmının ölümcül 

potansiyele sahip olduğunu da bildirmektedir. Yine, Dünya Sağlık Örgütünün geliĢmiĢ ülkelerde kullanılan ilaçların yüzde 25 ila yüzde 

50‟sinin sahte ilaçlar olduğuna kadar bir açıklaması -resmî olarak- olmuĢtur. Türkiye sahte ilaç konusunda da dünyada 4‟üncü sıradadır.  

Ġlaçların istismarı konusunda ülkemizi ilgilendiren iki temel konu da zayıflama, diyet ilaçları ve bunların kontrolsüz bir Ģekilde 

hem Ġnternet‟ ten hem de birtakım yerlerde satılmasıdır. Yine, özellikle, Viagra gibi potansiyel kullanımı yüksek olabilecek i laçların 

Ġnternet‟ te geniĢ bir alıcı kitlesi olmaktadır ve içeriği de hiçbir Ģekilde belli olmayan bu ilaçların yasa dıĢı yollarla satıldığı ve hiçbir 

denetlemeye tabi olmadığı da yine gelen bilgiler arasındadır. Bu da küresel rant hırsının hiçbir insan sağlığını dikkate almadığının 

somut bir örneğidir. Bu konuyla da ilgili daha önce verdiğimiz soru önergesine de hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından hem 

de Sağlık Bakanlığından herhangi bir cevap da henüz almamıĢ bulunmaktayız. Bu konuların daha önce “ ĠTS” dediğimiz Ġlaç Takip 

Sistemi uygulamasına geçilmiĢ olması, bir anlamda ruhsatlı ilaçlarda takibi kolaylaĢtırmıĢ, bu da memnuniyet verici bir durumdur 

ancak biraz önce söylediğim ilaçların da hiçbir kontrolü olmadığını da söylemek istiyoruz.  

Yine, daha önce, Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu BaĢkan Yardımcısı Ali Sait Septioğlu, tıbbi cihazların satıĢı ve 

tanıtımına yönelik bazı mevzuat değiĢikliğiyle ilgili yaptığı açıklamada bundan sonra sadece belirli kurallar çerçevesinde ve belirli 

kiĢiler aracılığıyla satıĢının yapılacağını kaydederek “ Ġki yerde satılacak.”  demiĢ, “Ya satıĢ merkezleri ya da bizim yetki verdiğimiz 

eczaneler.”  Burada “10 kalem ürünün haricindekilerin hepsi buralardan satılacak.”  deniliyor. ġimdi, tabii, burada Ģöyle bir sıkıntı ya da 

oluĢabilecek bir tehlike hemen aklımıza geliyor: “Bunların -bilindiği üzere, yıllardır zincir eczane gibi- Amerika‟da uygulanan sistemin 

acaba, bu “yeni düzenleme” adı altında Türkiye‟ye de uygulanmak istenmesi mi yatmaktadır diye meslektaĢlarımızdan yoğun bir soru 

gelmektedir. Bu düzenleme eğer Türkiye‟ye giremeyen, özellikle market gibi yerlerde eczane açılmasına izin vermeyen düzenlemeden 

dolayı “Büyük sermaye gruplarının Türkiye‟ye girmesinin önü mü açılmak istenmektedir?”  gibi bir soru var, bu konunun da tabii  ki 

ivedilikle açıklığa kavuĢturulmasını istemekteyiz.  

Yine, özellikle, eczanelerde yaĢanan sıkıntılardan biri muayene ücreti konusu. ĠĢte “Memnuniyet oranı.”  denildi ama gelin görün 

ki eczanede herhangi bir muayene yapılmamasına rağmen, tahsilatı meslektaĢlarımız tarafından ve büyük bir sıkıntı yaĢanarak 

yapılmaktadır. Orada bir anket yapılsa memnuniyetin ne çıkacağı da tartıĢma konusu. Yine, acillerdeki sıkıntılar da aynı Ģeki lde, bize 

en çok ulaĢan konu… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Vekili Ġbrahim Mustafa Turhan geçti) 

BAġKAN – Sayın Aydın, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum.  

Buyurun lütfen. 

ERKAN AYDIN (Bursa) – Hemen toparlıyorum. 

Özellikle, bu konuların Ģeye getirilmesi… 

Diğer bir konu da eczacı kâr hadlerinin yeniden düzenlenmesi. Çünkü 25 bin eczanenin hemen hemen yüzde 40‟a yakını ayakta 

kalma zorluğu yaĢamaktadır ve masraflarını çıkaramamaktadır. Reçete hizmet bedelinin, eczanelere reçete baĢına artırılması yine 



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

Komisyon : Bütçe 

Tarih : 10/02/2016 Saat :  Kayıt: Stenograf : Uzman : ………………. Sayfa: 33 

 

talebimizdir. Eczacıların verdikleri sağlık danıĢmanlığı hizmetlerinin de, sigara bıraktırma, astım, diyabet gibi, Avrupa ülkelerinde 

olduğu gibi yine bir meslek hakkı tanınması konusunda yoğun talepler vardır. Aslında burada Türk Eczacıları Birliği Genel 

Sekreterimiz de bu konularla ilgili görüĢ bildirmek için geldi ama sabahki tartıĢmadan sonra ne kadar mümkün olur bilemiyoruz ama en 

azından, birlikte, biz de bu konuların altını çizmek istiyoruz. 

Herkese teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – Ben teĢekkür ediyorum Sayın Aydın. 

Sayın Fahrettin Oğuz, buyurunuz efendim, lütfen. 

FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – TeĢekkür ederim.  

Sayın Bakan, Sağlık Bakanlığı bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.  

Tabii, genellikle Ģu söyleniyor: Yatak sayısının arttığı, hastane sayısının arttığı, ambulans sayısı, doktor, eczacı, diĢ hekimi 

sayısı, ağız diĢ sağlığı merkezi, gayet tabiidir; on dört yıldan beri bütçe kullanıyor Hükûmet, özelleĢtirmeden de ciddi gelirler elde 

edildi, bundan daha doğal bir Ģey olamaz.  

ġimdi, Millî Eğitim Bakanı öğretmeni arkasına almadan, Adalet Bakanı hâkim savcıyı arkasına almadan baĢarılı olması 

mümkün değildir. Ben de, Sağlık Bakanı olarak tabii, baĢta doktorlar olmadan, bunları arkanıza almadan baĢarılı olamayacağınızı 

düĢünürüm.  

ġimdi, benim burada özel olarak sorum Ģudur: Yani, yatak sayısının artmasıyla, sağlık hizmetlerine ulaĢımın kolaylaĢmasıyla, 

vatandaĢlarda bir dönemde -son dönemlerde demiyorum çünkü ilave ücret vatandaĢı özellikle özel hastanelerde son derece periĢan 

ediyor- bir memnuniyet yaratılmıĢtır, bunu söylemek isterim ama doktorların memnun olup olmadığı konusunda elinizde herhangi bir 

anket var mı? Ben buraya gelirken birkaç doktor arkadaĢla da görüĢtüm, telefon ettim, böyle bir ankete rastladınız mı diye çünkü 

hakikaten doktor arkadaĢlar baĢta olmak üzere, sağlık personelimiz maddi ve manevi olarak son derece mağdur olduklarını ifade 

ediyorlar. Sağlık personelinin memnuniyetini ölçen bir anket yaptırdınız mı? Birinci sorum budur. 

Sayın Bakanım, bir de, tabii, branĢınızın, uzmanlık alanınızın ne olduğunu bilmiyorum ama olayı bir vakayla affınıza da 

sığınarak -ben doktor değilim tabii- ama… ġimdi, malum olduğu üzere kanser vakasının 4 aĢaması -birazcık da baĢımdan geçtiği için- 

bunun da kendi içinde 4 seviyesinin olduğu söylenir. ġimdi, bu kanser vakasını teĢhis etmek için birtakım tetkikler, tahliller yapılıyor 

öncelikle, daha sonra da teĢhis konulmuĢsa ilaç ve cerrahi müdahaleler yapılıyor. ġimdi, erken teĢhis edemezseniz vaka ilerliyor ve 

tedavi etme imkânı da ortadan kalkıyor, vaka da “ex”  oluyor. ġimdi, PKK ciddi bir kanser vakasıdır bana göre, bana göre değil 

toplumun tamamına göre böyledir. ġimdi, mesela, siz veya herhangi bir hekim -burada çoğunluk, Sağlık Bakanlığı bütçesini 

görüĢüyoruz, birçok hekim arkadaĢ var- vaka doktorun önüne geldiği zaman mikropla müzakere mi ediyor, anlaĢma mı imzalıyor 

veyahut sizler doktorlar olarak mikroba “Beni öldürme.”  mi diyorsunuz? Gayet tabii, böyle bir Ģey yok. Dolayısıyla, bu vaka gerçek 

vaka, ciddi bir kanser vakasıdır, zamanında vaka görmezden gelinmiĢtir, bu gerçeği kabul edeceğiz. Görmezden gelinen süre içerisinde 

de dağdaki eĢkıya, dağdaki silahları Ģehre indirmiĢtir. Aksini iddia eden de zaten yok, olamaz da. ġimdi, ben birtakım, yaralı 

askerlerimizi, polislerimizi ziyaret ettim, orada resimlerini gördüm. Öyle bir düzenek kurulmuĢ ki -hiç öteye gitmiyorum- buzdolabının 

içine bile bomba düzeneği kurulmuĢ, açtığınız zaman asker, polis telef olup gidecek, Ģehit düĢecek; gardıropların, yatakların içine 

bomba düzenekleri kurulmuĢ. ġimdi, bu kanser vakasını Türkiye daha fazla taĢıyamaz. Bir an önce her türlü tedbir alınarak bertaraf 

edilmelidir, benim söylemek istediğim budur.  

ġimdi, tabii, yatak sayısını artırabiliriz, donanımını artırabiliriz, hastanelerimizin sayısını çoğaltabiliriz ama Türkiye'nin bugün 

gelinen noktada en önemli meselesi bu vakanın behemehâl bertaraf edilmesidir her türlü tedbir alınarak. Yatak önemlidir, hastaneye 

ulaĢım önemlidir ama bu vakanın bertaraf edilmesi çok önemli diye düĢünüyorum. 

ġimdi, sizler, geçen, Genel Kurulda da kısmen bu konuya değindiniz. Günlerdir Cizre‟de Cudi Mahallesi‟nde bir evden 

bahsediliyor. Tabii, bu çok açığa çıkmadı ama bugün gazetelerde yer alan bir haberde burada teröristlerin ele baĢlarından Mamo ve 

Rozan isimli 2 kiĢinin olduğu ve bunların… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) - …gereğinin yapıldığı haberi yer alıyor.  

BAġKAN – Sayın Fahrettin Oğuz Tor, bir saniye müsaade edin, ek süre veriyorum sözlerinizi tamamlamanız için. 

Buyurun. 

FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – TeĢekkür ederim. 

Tabii, en son haber bu, bugünkü gazetelerde de yer alıyor bildiğim kadarıyla, birkaç gün önceki gazetelerde de yer almıĢtı. 

Mamo ve Rozan isimli 2 önde gelen terörist olduğu söyleniyor. Bu bilgi doğru mudur? 

ġimdi, ben Ģunu söylemek istiyorum çünkü özellikle Cudi Mahallesi‟ndeki bu evle ilgili yaklaĢık on beĢ günden beri –bütün 

arkadaĢlar da bilir, Genel Kurulda ve burada da konu oldu- ciddi tartıĢmalar yer aldı. Yani, bu konunun behemehâl açığa 

kavuĢturulması lazım. Problemin tedavisinde bundan sonra yaĢanacak olaylarda -inĢallah, geç kalmayız teĢhiste ve tedavide, zaten 

teĢhiste problem yok demiĢtim- bir daha da açılım adı altında tedaviyi geciktirmeyiz diye düĢünüyorum. 

Sayın Bakanım, tabii, ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğine kasteden varsa kastedenlerin kafası kırılır. Bunu ölen bir 

insandan insanı üzülmeden ayırmak lazımdır, devlet olmanın gereği de budur, bütün dünyada da olan budur. Bu mücadele yürütülürken 

askerin, polisin moralini bozucu söylemlerden Ģiddetle kaçınılmalıdır. Bu bir terör mücadelesidir. Örnek Almanya, yıllar önce Baader 

Meinhof çetesi aynı günde, farklı cezaevindekiler, bir günde gereği yapıldı. Teröristin gereği bir an önce kafası kırılmalıdır, yöre 
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insanının da isteği budur. Tabii, Almanya yanlıĢ mı yapmıĢtır? Almanya‟daki insan hakları, hukuk düzeni Türkiye‟den daha mı geridir? 

Elbette değildir. O yüzden ben güneydoğuda… Söyleyecek çok konu vardı ama beĢ dakikaya çok fazla da sığdıracak bir Ģeyim yok. 

Özellikle sağlığın sosyal güvenlik ayağı üzerinde konuĢmak isterdim ama onu daha sonraki sürelerde konuĢmak istiyorum.  

Ben yörede mücadele eden insanlara da Allah‟ ın güç ve kuvvet vermesini diliyorum.  

Sorum: 2 teröristin, o evin bir an önce açıklığa kavuĢturulmasıdır.  

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Tor. 

Sayın Erdoğdu, buyurun lütfen. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri, değerli konuk milletvekilleri, Sayın Bakan ve 

bürokratlar; hepiniz hoĢ geldiniz. 

ġimdi, Sağlık Bakanlığı geniĢ bir alanda ama bence en önemli konudan baĢlamak gerekiyor. Bu da Ģehir hastaneleri, kamu özel 

iĢ birliği modeli. Aslında gizli özelleĢtirme, sağlık sistemindeki gizli özelleĢtirme. Hatta buna “hırsız tipi özelleĢtirme” diyorlar Batı‟da 

yani bu özelleĢtirmenin adını ĢirinleĢtirme, kamu özel iĢ birliği koyma adına. Buna baktığımızda 3359 sayılı Kanun‟un ek 7‟nci 

maddesine dayanılarak bu iĢlemler yapılıyor.  

Değerli arkadaĢlar, en önemli kamu hizmeti alanında, sağlık alanında çok keskin bir sistem değiĢikliği yapılıyorken bir kanunun 

ek maddesine dayanarak bir sistem değiĢikliği yapılıyor ve bu ek madde Ģu görmüĢ olduğunuz arkadaki bürokratlara, Hazineye, 

Maliyeye yetki vermiĢ durumda yani bütün memleketin sağlık politikalarını değiĢtirme konusunda bürokratlara yetki vermiĢ durumda. 

Peki, normalde yetkinin kime ait olması gerekiyor? Bu tarafa yani Meclise, milletvekillerine Bu yetki maddesi bir tek kanun 

maddesiyle, sadece bizden alınmadı, bu -siz çoğunluktasınız- iktidar milletvekillerinin yetkisidir beraber bu Mecliste yapalım diye. 

Olması gereken bir sağlıkta dönüĢüm tek bir maddeye indiriliyor, tek bir maddeyle de bürokratlara veriliyor ve gelecekte 75-80 milyon 

insanın sağlığını ilgilendirecek temel dönüĢüm bu Ģekilde yapılıyor. Bu son derece yanlıĢ. Zaten yanlıĢlığı sonuçlarından çıkacak, biraz 

sonra anlatmaya çalıĢacağım. 

ġimdi, sağlık özelleĢtirmesi ne demek? ÖzelleĢtirmede de sonuçta bir ticari kuruma devrediyorsunuz. Ticari kurumlarda müĢteri  

iliĢkisi vardır. Hastanın müĢterileĢmesi söz konusu olacak. MüĢteri iliĢkisi baĢlığında maliyet ve kâr meselesi  ortaya çıkacak ve burada 

maliyetli hastalıklar, kârlı hastalar, maliyetli kurumlar, bunun üzerinden bir sağlık tanımlanması… ĠĢin doğasında var bu. Bu kötü 

niyetle yapılacak demiyorum ama iĢin doğası bunu buraya getirecek. Bir hastayı düĢünsenize… Diyelim ki zatürre hastası kârlı 

olabilecekken, yayılmıĢ bir kanser hastalığı kârlı olmayacak. Sigorta primini düĢük ödemiĢ bir ücretli iĢçi, iĢçi emeklisi veya prim 

ödeyememiĢ bir yoksul hasta kârsız hasta olurken Türkiye Büyük Millet Meclisinin iyi sağlık imkânlarından yararlanan biz 

milletvekilleri kârlı hastalar hâline geleceğiz ve bu sağlık eliyle halkın ezilmesinin ilk yolu açılmıĢ olacak. Bu özelleĢtirmeyi kutsadılar 

ya neoliberal, vahĢi kapitalistler. Elektrik özelleĢtirmelerinde gördük, iĢte gördük ama bu elektrik. ÖzelleĢtirdiğiniz sağlık meselesi. Bu 

elektrik özelleĢtirmesinin sonuçlarını… ĠĢte ne dediler bize? Hizmet kalitesi artacak, fiyatlar düĢecek, dünya cennet olacak. Oldu mu? 

Hayır, olmadığı gibi de o düzenleyici, denetleyici otoriteler… Çünkü burada “Artık kürekleri çeken bir devlet değil, dümeni tutan bir 

devlet olacak.”  deniyor. ĠĢte, dümeni EPDK tutuyor, ne olduğunu gördük. Bütün dünyada enerji fiyatları düĢerken kamunun enerj ideki 

payı indirildi ama o vatandaĢa yansıtılmadan bir de daha fazlalaĢtırıldı, niye? Çünkü dağıtım Ģirketlerine ödenen bedeller oldu. Yarın 

öbür gün Konya Hastanesinin bilmem beyin cerrahı servisine teslim edilmiĢ doktorluk veya tıbbi sağlık Ģirketine de aynısı olacak. 

Üstelik “Dünya böyle süper, cennet olacak.”  diyorlar. Bizimki gibi böyle berbat bir Ģekilde değil. Çok özür diliyorum, berbat derken 

önemli olduğunu anlatmak için, bir hakaret kelimesi olarak değil. Altyapısı hazırlanmıĢ, Batı medeniyetinde, Ġngiltere‟de, Kanada‟da 

ortaya çıkan örnekler ortada, her Ģey çok olumlu gitmiyor buralarda.  

ġimdi, bakın, olumlu gitmediğini nerden, ta baĢında görüyoruz. ġimdi, bu kadar önemli bir konuda Ģimdiye kadar yapılan 

harcama sabit maliyet 10 tanesinde 3,8 milyar lira. Yirmi beĢ yıllık kira, 3,8 milyar lira sabit maliyet görünen Ģeyde ne kadar biliyor 

musunuz? 37 milyar TL sadece ilk kiraları ödeyecek, daha iĢletme ücretlerini bilmiyoruz. 37 milyar TL ödeyeceğiz, tam 10 katı, yirmi 

beĢ yıllığına bu halk 37 milyar TL para ödemek zorunda kalacak. ġimdi, bakın, burada ne olacak bil iyor musunuz? Niye bu yok? 

Çünkü tek maddeyle yapmıĢlar. Bu kadar büyük ihaleler yapıyorsunuz. Sayın Bakan, ihale sisteminiz nedir? Ġhale sistemi konusunda bu 

Parlamentodan izin aldınız mı? yönetmelikler düzenlediniz. Peki yönetmeliği düzenleyen kurum ihaleyi yapıyor mu? Yapıyor. Yarın 

öbür gün ihalede problem olduğunda o yönetmeliği düzenleyen kurum kendi derdini çözmek için o yönetmeliği değiĢtirdiğinde ne 

yapacaksınız? Sizin böyle bir yetkiniz yok. Siz bu Parlamentoya geleceksiniz ve bir temel kanunla geleceksiniz. O temel kanun baĢtan 

sona kadar size yasal yetkiler verecek, siz ona göre yapacaksınız. Öyle bir kanunun bir maddesiyle bu ülkenin sağlık sistemini 

dönüĢtürme hakkınız yok. DönüĢtürdünüz ne oldu?  

Kayseri Hastanesi, sabit maliyet yatırımı 427 milyon TL arkadaĢlar. Adam 427 milyon lira para harcayacak. Kira bedeli bir 

yıllığına 137 milyon lira. Bakın 427 milyon… Siz mesela 427 bin liraya ev aldığınızda onun yıllık kirasını 137 bin liradan verebiliyor 

musunuz? Benzeri hesaplamalar vardır. Tabii, burada bir sürü varsayım vardır, iyi bir finans öğrencisi olarak söylüyorum, bunları 

karıĢtırmadan söylüyorum. Peki, yirmi beĢ yıllık toplam kira bedeli buraya ne ödeyeceğiz biz? 3 milyar 443 milyon. Ankara Etl ik, sabit 

yatırım miktarı 1 milyar 097 milyon, yıllık kirası 276 milyon, üç yıllık kirasına yapılmıĢ. Toplamda 6 milyar 900 milyon ödeyeceğiz. 

Sonuçta ne olacak biliyor musunuz? Toplam yatırım 3 milyar 088 milyon lira sadece 10 tanesinde. Daha turpun büyüğü de heybede. 

Ödenecek kira 36 milyar lira. Bu ne demek? Bunun bir de kamu maliyesi boyutu var, bir aldatmaca boyutu var. ġimdi, Maliye Bakanı 

çıkıyor ya “Biz süperiz, 2002‟de Ģöyleydi böyleydi…” Buna “koĢullu yükümlülük”  deniyor. Normalde o kötü 2002 öncesinde bütün 
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devlet bunu kendi kamu kaynaklarından yapıyorken Ģimdi bunun adı yap-iĢlet-devret olmak üzere özel sektöre yaptırılıp vergilerin veya 

primlerin, daha önce devlet tarafından toplanan vergi ve primlerin özel sektör tarafından toplanması söz konusu.  

Yani üçüncü havalimanına… Dün Enerji Bakanı “Biz Rusya‟dan yapılacak nükleer santrale tek sent vermeyeceğiz.”  dedi. 

ArkadaĢlar, 26 milyar dolar alım garantisi verdik, 26 milyar dolar. Eskiden vatandaĢ vergi veriyordu, devlet bunu yapıyordu, Ģimdi 

direkt vatandaĢtan alınan vergiler tahsis ediliyor. Demek ki kamu maliyemiz yaklaĢık 150 milyar dolar görünmeyen bir sorumluluk 

içerisinde yani rakamlarımız falan iyi değil. Bu ne demek? ġimdi, bunu yapan hükûmetlerin içinde uyanıklık Ģu: Kendileri “Biz böyle 

yaptık, Ģöyle yaptık.”  diyor, beĢ kuruĢ para ödemiyor, gelecekteki hükûmetlerin boynuna yüklüyor bunu. Bunu nerede gördük? Yuvacık 

Barajı‟nda gördük, yap-iĢlet-devret modeli. Siz iktidara geldiğinizde ben Hazinedeydim, neler söylediğinizi biliyorum. ġimdi onlarca, 

yüzlerce Yuvacık projesiyle karĢı karĢıyayız. Bakın, sağlıkta, eğitimde, enerjide, ulaĢtırmada beĢ kuruĢ harcamadan sürekli temeller 

attırıyorsunuz ve gelecekte bu memleketin boynuna büyük yükler yükleniyor. Çünkü buradaki kira faiz oranıyla hazinenin borçlanma 

faiz oranında büyük bir fark var.  

Bakın, demin Ģeyleri söyledim: Hazine borçlanma oranı böyle mi? Oysaki hazine borçlanmıĢ, bunu yapmıĢ olsa baĢka bir model 

çıkacak. Bunu seçiyor olabilirsiniz, bakın sizinle politik olarak bunu tartıĢabiliriz. Siz özelleĢtirmeci, liberal, kapitalist bir modeli 

seçersiniz ama bunun da yöntemi var. Bu yöntem çadır devletinde olmaz arkadaĢlar. Sizin yetkinizi aldı bu Bakanlık, bu 

milletvekillerinin çünkü bu millet sizi seçti. Ben istemedim seçmesini ama sizi seçti, siz onunla muhatapsınız, oradaki genel  müdür 

değil. Bu yetkinizi teslim etmemeniz gerekiyordu sizin onlara çünkü onlara o yetkisi yok, onlar sizin kararınızı yürütmekle zorunlular, o 

yüzden yürütmeler, yasama sizsiniz. Tek maddelik yetkiyi sizden alıyorlar, siz de “Tek partiyiz, aman muhalefet bir Ģey demesin.” 

havasına girerseniz, bu sefer iĢte… Demin Beyribey anlattı, bütün hasta talepleri size geliyor yani davul sizin sırtınızda, tokmak 

yönetmeliğin elinde çünkü Sayın Bakan bunu böyle dizayn… Özür diliyorum Sayın Bakan hani politik bir eleĢtiri, kiĢisel nezaketsizlik 

olarak kabul etmeyin bunu. Ve bunun çok ağır sonuçları olacak. Bir iki dakika da, biraz da uzatma alarak da… 

Bir de sağlıktaki bizim zaviyemizden, demin sizin milletvekilleriniz anlattı 2002‟yle kıyaslamalı. ġimdi, bakın, siz ne 

diyorsunuz: Herkes doğduğu günden itibaren tam bir sosyal demokrat ülke gibi sağlık hizmeti alıyor. Ya, arkadaĢlar, bu Samsun‟daki -

ben okuduğumdaki içim yandı- Kübra bebek nasıl öldü? Ayaz bebek nasıl öldü? Bu Muharrem, babasının heybesinde ebediyete giden 

çocuğu hepimiz gördük. Bunlardan binlerce örnek var, bunlar basına düĢmüĢler. Yani, gidin devlet hastanelerinin acil servisine, hiç 

öyle sağlıkta cennet falan filan yok. Ġstanbul Milletvekiliyim, ġiĢli Etfali bir görün; SKK‟nın eski Okmeydanı Hastanesi vardı bir 

görün; Kartal Devlet Hastanesini bir görün, kediler içerisinde, pislik içerisinde. Bakın, Çapada, üniversite hastanelerinde bu yoğun 

bakımda en ağır hastalar yatıyor, ödenek gönderilmemiĢ. Hastalar kendi arasında bir Ģey kurmuĢlar imece usulü, yoksullara da kendi 

aralarında para toplayıp o yoğun bakımın malzemesini alıyorlar. Ben iĢte hem Bakanlığı aradım hem Maliye Bakanını. Sağ olsun 

Mehmet ġimĢek de hemen bir ödenek gönderdi ama neler yaĢanıyor bir görseniz, durum çok kötü.  

Bir diğer mesele: Yani herkesin genel sağlık sigortası var, yok arkadaĢlar ya. ĠĢsiz evlat vergisi neler yaptı, çocuklar sosyal 

medyada kıyamet koparıyor, sonradan sanıyorum ki bir adım attınız ama öyle değil, herkesin sağlık sigortası yok.  

Emeklilikte yaĢa takılanlar diye çok ciddi bir grup var, feryat ediyorlar, sesini duymuyoruz biz. Niye? Kamu maliyesinde 

eksiğimiz var. Görüyorsunuz kiralarda milyarlarca liralarda neler yapılıyor ama ne zaman ki… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, ne kadar süre istiyorsunuz? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – BeĢ dakika verirseniz… BoĢuna Ģey yapmayayım yani Sayın BaĢkan. 

BAġKAN – Estağfurullah efendim yani siz zaten peĢin söylediğiniz için ilave süre alarak diye. Ben size bıraktım takdiri. 

Buyurun. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bakın sağlık kurullarının birleĢtirilmesi iyi bir Ģey ama 2002 öncesine de teĢekkür edin. Biz 

Hazinedeydik, biz hazırladık onu, siz uyguladınız. Allah hazırlayandan da, uygulayandan da razı olsun, iyi bir Ģey oldu ama bunlar da 

önümüzdeki Ģeyler.  

Mesela, dönüyoruz, “Bütün hastaneler sigortalılara açık.”  Hayır, değil. Sadece anlaĢma imzalayanlara açık, diğerlerine 

gittiğinizde paranız yetiyorsa… Öyle bir fark ücreti çıkıyor ki vallahi bildiğiniz gibi değil yani. Onun için herkese açık değil, cebinde 

parası olmayana açık falan değil yani bu durumlar.  

ġimdi, “Hastanelerde rehin alma ayıbına son verdik.”  Ya, kim rehin almıĢsa Allah onun canını alsın. Bu sağlık sistemi o adam 

yüzünden, o adamlar yüzünden bir türlü geliĢemiyor. Ya, rehin alma ayıbı yapanların çok büyük ayıbı ama Ģimdi de senet belası çıktı 

milletin baĢına. O gün bir kadın yazıyor: “Evimi elimden alacaklar hastane borcu.”  diye. Senet imzalatıyor, sonra icra, sonra icrasına 

taahhüdünü getiremezse sonuçta hapis. ġey kalktı ama hapis tazyiki altında olanlar var.  

ġimdi gelelim doktorların suçlanmasına. Biz her Ģeyi yaptık, demin de öyle… Bu Tabipler Birliği Ģunu söylüyor, diyor ki: 

Kalitesiz doktor yetiĢtirecekseniz yetiĢtirmeyin. Tıp fakültesine ben gittim, gördüm, barakalarda ders görüyorlar ya, doktor olacak bu 

çocuklar. Plastik taburelerin üzerinde oturuyorlar, ısıtma yok, hepsi montla oturuyor. Doktor yetiĢtirelim, hatta ihraç da edelim ama 

nitelikli, kaliteli, iyi doktor çünkü bu marangoz değil ki ya, canımızla ilgili karar verecek.  

ġimdi, hastane takip sisteminden randevu alınıyor, doktorlar bakmıyor. On dakikaya bir randevu veriyor çünkü ona göre 

programlanmıĢ. On dakikaya doktorun iĢi bitmiyor, bir de araya hasta giriyor. “Biz çok iyi yaptık da bu doktorlar kötü yaptı.”  Ya, bu 

doktorlar hepimizin doktoru. Ġçinde MHP‟ lisi var, CHP‟lisi var, AKP‟ lisi var, HDP‟ lisi var. Deminki Ģey de çok talihsizdi, belki biriniz 
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düzeltirsiniz yani sizi parti olarak uyarıyorum, iyiliğinizi istiyorum. Bütün doktorlar kırılır bu terör merör meselesine koskoca bir 

camiayı suçlarsanız. 

ġimdi, “Bu genel sağlık sigortasının primini ödemeyen vatandaĢların primini devlet ödüyor.”  Yok arkadaĢ böyle bir Ģey. 400 

liraya kadar geliri olanlar. 400 lira nedir ki zaten? 400 liranın üzerine çıktı, 400 lira, 1.200 lira, 48 lira arttı tabii bunlar. 1.200 liradan 

sonra 144 lira yani ödeyemiyor insanlar gerçekten. Benim babam emekli vallahi maaĢını alamıyor. Babamın bir sürü hastalığı var, 

babam sürekli doktora gidiyor, eskiden para vermezdi. ġimdi para verilmez diyorsunuz ya, vallahi veriliyor, billahi veriliyor.  

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Vermeyen var mı ki ya? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Vallahi veriliyor ve çok veriliyor. Benim emekli babam çok Ģikâyetçi.  

AYTUĞ ATICI (Mersin ) – Hakkını helal etmiyor. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ya, bana da kızıyor yani samimi söylüyorum bana da kızıyor.  

“Genel sağlık sigortasından herkes faydalanıyor.”  ArkadaĢlar, bir sürü grup faydalanamıyor, Ģartları var onları söylemeyeceğim 

vakit azaldığı için. 

“Sağlık hizmetleri ücretsiz.”  Vallahi eczacısı da kesiyor, yok muayene ücreti kesiyor, o kesiyor, bu kesiyor. Bir de maaĢlarına… 

Bir de Ģimdi eczacıları kendi tahsildarı yaptınız, millet eczacıya kızıyor. Adam maaĢını almaya gidiyor benim babam, 200 lira maaĢı 

düĢmüĢ. Niye? Doktora gitmiĢ. Zaten hasta, zaten yaĢlı, bir sürü gittiği için de maaĢ alamıyor.  

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Çaktırmadan kesiyorlar. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Evet. 

Geliyoruz yine mesela muayene katılım ücretleri. ġimdi, “Bıçak parasını kaldırdık.”  diyorsunuz. Tamam, bıçak parası zaten 

suçtu, olmaması gerekiyordu. Bıçak parasını kaldırdınız ama katılım payları çıktı. Önce yüzde 20‟yi geçmeyecek, yüzde 30‟u 

geçmeyecek. ġimdi yüzde 200‟e geldi bu mesele. 

NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – Bıçağın keskini çıktı. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yani, bildiğiniz gibi değil, vallahi var, var. Üstelik bir de bunu tuttuk… Hastaneye bir 

düĢüyorsunuz var ya kurban pazarı gibi. Adam getiriyor 3.500 lira. Ben sabah kendi yeğenimi -çocuk okuldan mezun olmuĢ, yanımda 

çalıĢıyor, ben maaĢını veriyorum- diĢçiye gönderdim 240 lira. Geçenlerde -bu gençler iĢsizlikten Ģey ya- kalp meselesi için gönderdim, 

holter molter, kendim ödüyorum cebimden parayı 375 lira. Dayısı milletvekili olmasa ne olacak? Bir sürü insana, kendi seçmenimiz 

var, Ģeyimiz var… Ha bire bu paraları veriyoruz ya. Yani, sağlık ücretsiz falan değil, çok pahalı.  

Bir de beĢ yıldızlı otel diye bir Ģey çıkardık. Ya, tamam bu önemli. Ġnsan böyle hastayken iyi bir yer… Ama koruyucu sağlık 

hizmeti yok ki bizde. Halk sağlığı diye diye bir Ģey kalmadı. Hastayı önceden korumuyoruz, çünkü ticari değil, çünkü o müĢteri kâr 

getirmiyor. ÖzelleĢtirirsek daha berbat bir sisteme doğru gideceğiz. 

Bakın, bürokratlarda Ģöyle bir eğilimi olanlar olur –kusura bakmayın sevgili bürokratlar, çok nitelikli adamlar var ama- bazı 

bürokratlar eksik Ġngilizce‟yle Ġngiltere‟deki bir kaynağı bir okuyuveriyor, Allah tam vahĢi kapitalist. Ya, onu bu halkın vekilleri bilir, 

yetkiyi devretmeyelim arkadaĢlar. ġu bakan bize getirsin… Madem liberalizasyon yapacaksınız, madem liberal felsefedesiniz bari bu 

iĢi usulüne uygun yapalım. 

Yani çok not aldık ama yetiĢtiremedik Sayın Bakan. Allah Türk milletinin, Allah Türkiye'nin sağlığını bozmasın diyorum daha 

da bir Ģey demiyorum.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Hep beraber daha iyi olsun. 

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, teĢekkür ederim efendim. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ben teĢekkür ederim BaĢkanım. Özellikle bu beĢ dakika için. 

BAġKAN – Rica ederim efendim, siz baĢtan dediniz yani, “Ek süre de alacağım.”  dediniz. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – O sırma saçlarınızla diğer BaĢkanımız… 

BAġKAN – Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim… 

SataĢmadan dolayı Süreyya Bey‟e söz vereceğim geldiğinde. 

Sayın Çakır, buyurun efendim. 

SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım, Komisyonumuzun değerli üyeleri, bürokrasimizin değerli çalıĢanları; 

sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Erdoğdu, her Ģeyin baĢı sağlık, amenna. 

Ben Kanuni‟nin bir mısrasıyla sözlerime baĢlamak istiyorum: “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet 

cihanda bir nefes sıhhat gibi”  

Bugün burada görüĢtüğümüz Sağlık Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak eksiğiyle fazlasıyla, rakamsal boyutuyla değerlendirilmesi, 

yapılan iĢlemlerin, harcamaların sağlık politikalarının gözden geçirilmesi, 2014 yılı kesin hesap dönemine ait bulguların ve bunlara 

karĢı Bakanlığın yaptıkları ve yapamadıkları konuĢulacak, daha iyiyi yakalama adına hem Hükûmet hem muhalefet hem de iktidar 

partisi milletvekili olarak düĢüncelerimizi ortaya koyacağımız tabiidir. Ama ben, daha önce, insanımızın doğumundan ölümüne kadar 

her anını kapsayan, onu kucaklayan, onun yaĢamının her kademesinde sağlıklı ve sıhhatli üzere hayat sürmesini teminle mükellef bir 

Bakanlığın bütçesi görüĢülürken aslında bir olgunun, bir kültürün, bir yaĢam tarzının değerlendirilmesini yaptığımızı belirtmek isterim. 

Elbette herkesin ve hepimizin malumu ve takdir ettiği üzere sağlık alanında AK PARTĠ iktidarlarında gerçekleĢen sıçrama ve 

iyileĢmeleri muazzam olarak nitelendirebiliriz ama bu değerlendirme bu alanda her Ģey tamamlandı, her Ģey dört dörtlük demek 
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anlamına gelmez. Bilakis, hem geldiğimiz iyi yeri muhafaza için hem de artan beklentileri ve çağın gerek ve ihtiyaçlarını karĢılamak 

adına çok daha fazla çalıĢma ve gayreti gerektirdiğine dair bir inancı da tetiklemiĢ olacaktır. 

Bakanımızın genel sunumunda da rakamsal boyutlarını detaylı bir Ģekilde takip etmiĢ bulunmaktayız. Özellikle geleceğe yönelik 

yapılacak ve yapılmakta olan çalıĢmaların hep daha iyisini yapmaya ve insanımızın bu alanda çok daha rahat hizmete ulaĢmaya yönelik 

gayretleri içerdiği anlaĢılmaktadır. 

Binalarımız elbette çok önemli, Ģehir hastaneleri düĢüncesiyle Ģehirde bu manada hastalar için bir temerküz alanları oluĢturduğu, 

oluĢturacağı aĢikârdır. Binalar kadar sağlık alanında çalıĢan personelin memnuniyeti de hizmet sunumunda direkt ilgisi olması 

hasebiyle son derece önem arz etmektedir. Bu alandaki istihdamın, istihdam politikalarının, bu politikalara yönelik, insan sağlığına 

yönelik bir çalıĢma içermesi dolayısıyla son derece önem arz etmektedir. 

Bu bütçe görüĢülürken ben geriye dönük bir kıyaslama yapmayı uygun bulmuyorum. Elbette genel kriterler ve hem iĢleyiĢ hem 

de gelinen noktalar açısından Bakanlığın bilgilendirmesi gereklidir. Ama burada yapacağımız değerlendirmeler ucunda insan olan, 

insanın canı olan bir alan ise yaĢamı güzelleĢtirecek çalıĢmaları teĢvik etmeye destek verecek tarzda olmalıdır diye düĢünüyorum. 

ĠĢleyiĢle ilgili olarak yaĢanan sıkıntılar ve varsa problemlerin burada masaya yatırılması kadar doğal ne olabilir ki? Muhalefet 

onun için var değil mi? Meclisin denetleme görevi bunun için değil mi? Bunun yanında, Bakanlığın hedeflerini net bir Ģekilde ortaya 

koyması, bütçenin kullanımıyla ilgili özellikle SayıĢtay raporlarında dikkat çekilen hususlarda alınacak önlemlerle hizmetin kalitesi, 

verimi, daha iyi bir konuma getirilerek aynı zamanda düĢüncelerdeki olumsuz kanaatleri de bertaraf edebilecektir. 

Ben bir karĢılaĢtırma yapmak istemediğimi belirtmiĢtim. Ancak her hâlükârda sağlık hizmetleriyle ilgili memnuniyet oranının 

artıĢının nereden nereye geldiğini görmezden de gelemeyiz, gelmemeliyiz. Bu, bir hakkın teslimi açısından ayrıca önem arz etmektedir.  

Elbette sağlık alanı insanın var oluĢundan bu yana ihtiyaçların da var olduğu bir alan olarak kabul edilmektedir. Bu bilinçle 

hareket ederek bugün burada görüĢtüğümüz Bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Çakır. 

Sayın Ceyhun Ġrgil, buyurunuz efendim. 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar; öncelikle Ģimdiden 

Bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını dilerim. 

Ben bir hekim olarak, Bursa Milletvekilliği yapan ve Sayın Bakanla aynı seçim bölgesinden seçilmiĢ bir hekim olarak biliyorum 

ki, Sayın Bakanın veya buradaki bürokrat arkadaĢlarımızın -birçoğu tanıdığımız, bildiğimiz meslektaĢımız- iyi niyetinden kuĢkum yok. 

Çünkü Ģundan eminim, hiçbir doktor hastasının kötülüğünü istemez, hiçbir doktor yönetici de kurumunun veya bakanlığının baĢarısız 

olmasını istemez. Herkes daha sağlıklı ve daha iyi bir toplum için çaba gösteriyor, muhalefet de aynı niyette. Fakat buradaki sorun 

onlardan kaynaklanmıyor. Buradaki asıl sorun üst akıl. Yani siyaseten verilen kararlar. Sonuçta biz bürokratlarımızı -buradaki hekim 

arkadaĢlarımız hepimiz benzer eğitimlerden geçtik- eğer serbest bıraksak ve kendi özgür iradelerine bıraksak, kendi eğitim, birikim ve 

deneyimlerine uygun bıraksak onlar dünyaya ve Türkiye'ye yakıĢır, dünyada da model olabilecek birtakım çözümler üreteceklerdir. 

Fakat üst akıl, siyasetin üst aklı, yani biraz önce Sayın Erdoğdu‟nun belirttiği, biz siyasiler, aslında bu bakanlıkların ve teknik bilgi 

gerektiren evrensel bilgiyle zaten yönlendirilen bu bilim dallarının içine siyaset karıĢtırarak içinden çıkılmaz sonuçlara yol açıyoruz. 

Bugün birçok arkadaĢımız eleĢtiri dile getirdi ama ben yıllardır sistemin içinde olan ve bugün de milletin verdiği bu yetkiyle 

burada bir söz hakkı, söz Ģansı tanınan bir hekim olarak hiç olmazsa meslektaĢlarımızın ve içinde yaĢadığınız sorunlar açısından kendi 

yaĢadığım ve gördüğüm deneyimlerle birtakım bazı konularda önerilerde bulunmak istiyorum, çünkü eleĢtiri zaten çok yapılıyor. O 

yüzden de bu kez bir farklı usulle tekrar konuĢmama kaldığım yerden devam edeceğim. 

ġimdi, öncelikle birçok kez dile getirildi, yoğun bakım ihtiyacı. Sayın Bakan da biliyor, diğer bürokrat arkadaĢlarımız da diğer 

milletvekilleri de, hepsinin baĢında bir sorun bu. ġu anda Türkiye'de birçok insan yoğun bakım arıyor ve yoğun bakım yatağı sorunu 

var. Neden? Çünkü artık “eceliyle evinde ölmek” diye bir Ģey yok arkadaĢlar, ecel yok artık. Ecel bizim çocukluğumuzdaydı, bugün illa 

bir isim koymak zorunda… Ne olursa olsun adamı evinden ne yapıp edip 112‟yle, onunla, bununla, komĢuyla hastaneye ulaĢtırıyoruz, 

doğru mu? UlaĢtırıyoruz. Ne olursa olsun bir müdahale yapılıyor, öyle ya da böyle bu insanları yoğun bakıma koymak zorundayız. 

Demek ki, yoğun bakım yatağını artırmalıyız. Defalarca söyledik, “Bu kadar AVM yapacağınıza yoğun bakımla ilgili daha yoğun 

hastaneler ya da daha bu konuda spesifik hastane açılsa iyi olur.”  dedik. Çünkü gelin görün ki hepimizin ihtiyacı olacak. Hepimizin 

yakınlarının bu akĢam bile ihtiyacı olacak. O yüzden bu konuda ben birçok hekimin, anestezi uzmanının iĢsiz olduğunu, iĢ yeri  

hekimliği yaptığını veya baĢka yerlerde çalıĢtığını biliyorum. 

Örneğin mesela Mudanya‟da bir anestezi uzmanı bugün bana bir mail atmıĢ, diyor ki: “Ben çalıĢmak istiyorum devlette, anestezi  

uzmanıyım, yoğun bakım doktoruyum ama eĢim meclis üyesi burada, o yüzden de atamamı buraya yapmıyorlar.”  Yani muhtarın veya 

belediyede çalıĢan herhangi bir bürokratın ya da memurun eĢine eĢ tayini yapıyoruz ama mesela anestezi doktorunu -Mudanya‟da 

ihtiyaç var, Bursa‟da ihtiyaç var- oraya atamıyoruz. Niye? Çünkü eĢi belediye meclis üyesi. Yani diğer seçilmiĢlere, atanmıĢ memurlara 

bu hakkı veriyorsunuz, örneğin eĢi seçilmiĢ belediye meclis üyesi eĢi gelemiyor. Bu tür konularda bir kolaylık sağlanırsa veya 

yönetmelik değiĢikliği yapılırsa iyi olur. 

Ġkinci konu, SABĠM. ArkadaĢlar, SABĠM muhtemelen iyi niyetle kuruldu ve böyle Ģeylere de ihtiyaç var, ben de kabul 

ediyorum. Yani halkın derdini bir Ģekilde iletmesi lazım fakat hastanelerde her kurumda zaten bir direkt Ģikâyet hattı var ve burada 

bence sorunların lokal olarak yani merkezî değil de yerel olarak çözülmesi daha iyi. Ġnsanlar hastanelere Ģikâyetlerini yerelde iletsinler 

ve yerel yöneticiler sorunu çözsün. Fakat SABĠM artık toplum tarafından suistimal edilen, imzasız, neredeyse her gün doktorların 
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hemĢirelerin, sağlık memurlarının taciz edildiği bir alana döndü ve burada ben kendim de gördüm ki meslektaĢlarımız çok moralsiz. 

Her gün bir Ģekilde mutsuz olan, memnun olmayan, tipini beğenmeyen, tam Türkçe tabirle söyleyeyim biraz argo olacak ama gıcık 

kapan her hasta, meslektaĢları, sağlıkçıları orada Ģikâyet ediyor ve doğal olarak da o yöneticiler bunu ciddiye alıp haklı olarak iĢleme 

koyuyorlar. ĠĢleme koyunca bu hekimler iĢini, gücünü, mesaisini bırakıyor, geliyorlar her dakika soruĢturmaya muhatap oluyorlar, bu 

da doğru değil, yani bu konuda meslektaĢlarımıza moral vermek, daha onları onore etmek varken… 

Yani ben örneğin Sağlık Bakanlığında çalıĢırken, hastane yöneticiliği yaparken bir Ģeye dikkat ettim, her türlü ceza var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN - Sayın Ġrgil, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum, buyurun lütfen. 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Çok iyi olur, hatta beĢ dakika verin de kıvırcık saçlarınızı ben de çok beğendim. 

Çok TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

BAġKAN – Ġki dakika… 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Lütfen… 

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Sırma saç… 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – YanlıĢ, pardon, “sırma” diyecektim, özür dilerim. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ondan kesti diye düĢüneceksin. 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Ya, söylenecek çok Ģey var, otuz yıl biriktirdiğimiz sorunları iki dakika hemen nasıl aktarayım? 

BAġKAN – Efendim, otuz yıl biriktirdiğiniz sorunların tamamını bu bütçe görüĢmesi sırasında aktarmak durumunda değiliz. 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Çözemeyiz, tamam. 

BAġKAN – Siz buyurun, size tanınan süre içerisinde görüĢlerinizi lütfen dile getirin. 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Tamam, süremi Ģimdi baĢlatırsanız memnun olurum. 

BAġKAN – Buyurun lütfen. 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – ġimdi, genel sağlık sigortasını söyledi, onu geçiyorum. 

Kamu Hastaneleri Birliği… ġimdi, diyor ki Bakanlık: “Bizim yeterince doktorumuz yok, yeterince personelimiz yok.”  Tamam, 

yok ama Kamu Hastaneleri Birliğinde neredeyse Ģu anda 6 bine yakın hekim ve sağlık personeli istihdam ediliyor. Günah değil mi? Siz 

hekimlerin hepsini alıp masa baĢına verdiniz. Adamı yıllarca bir konuda eğitmiĢsiniz, yani adama yıllarca siz eğitim vermiĢsiniz, çok 

ciddi harcamalar yapmıĢsınız, onun Ģövalye olması gerekirken bir bakıyorsunuz, adamı Kamu Hastaneleri Birliğinde devlet memuru 

yapıyorsunuz ve bu adamlar masa baĢına geçiyor. Bu yüzden, Kamu Hastaneleri Birliğinde hem bürokrasi hem deneyim hem liyakat 

açısından sorunlar var, ayrıca çok baĢlılık var. Sağlık müdürlükleri gayet iyiydi. O yüzden, ben sağlık müdürlüğü sistemine 

dönülmesinin daha pratik, hızlı ve yeniçeri harekâtı olduğunu düĢünüyorum. Evet, Kamu Hastaneleri Birliğinde bir Ģövalye görüntüsü 

var ama çok ağır, hantal, o daha silahını kaldırıp hareket edene kadar karĢıdan Osmanlı yeniçerisi sokup, geçip bitirir iĢi. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – ġiddete hayır! 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) - O yüzden, benim önerim bu hantal sistemden vazgeçilmesi. 

Mali denetim zorlukları var. Kamu hastaneleriyle ilgili… 

Bir benzetme yaptım, benzetmede sorun olmaz. 

Kamu hastaneleriyle ilgili ciddi mali… 

BAġKAN – Yok, yeniçeri kısmıyla ilgili Sayın Çam itiraz etti. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – ġiddete hayır! 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) - Öyle mi? 

Mali denetim sorunları var ve kamu hastaneleriyle ilgili çok ciddi yolsuzluk iddiaları var. Örneğin bana birkaç ilden çok ciddi 

evrak ve belgeleri gönderdiler. Sizin de kulağınıza geliyordur, bunları denetleme olanağı yok. Çok sayıda hekim ve –dediğim gibi- 

sağlık çalıĢanı alan dıĢında. 

Mesela iĢ yeri hekimliği… Yine, burada bir dolu, hemĢiremiz yok diyoruz, doktorumuz yok diyoruz, iĢ yeri hekimlerine bu 

kadar ihtiyaç varken onları özel Ģirketlere taĢeron iĢçisi yaptık. Bu sistemden de vazgeçelim. ĠĢ yeri hekimliğini tekrar TTB aracılığıyla, 

Tabip Odaları aracılığıyla, gerekirse aile hekimliklerine ve diğer toplum sağlığı hekimliklerine arkadaĢlarımıza yönlendirelim. Ne var? 

Toplum sağlığının bir parçası değil mi? Böylece, o gereksiz, abuk subuk Ģirketler veya bu yüzden taĢerona aracılık yapan Ģirketler de 

aradan kalksın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Ġrgil, teĢekkür ediyoruz. Sözlerinizi bağlamanız için son defa olarak bir dakika süre vereceğim. 

Buyurun lütfen. 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) - Sağlık turizmi konusunda Bakanlığın çabalarını destekliyorum, baĢarılı da buluyorum fakat Ģöyle bir 

Ģey var: Sayın Bakan da bizler gibi suyun öbür tarafından gelen insan. Bu özellikle Bulgaristan‟da yaĢayan soydaĢlarımız sağlık 

turizmine muhatap oluyorlar ve 3 kat ücret ödüyorlar Bursa‟da, kendisi de biliyor, bu konu da iletilmiĢtir. Özellikle Bulgaristan‟da 

yaĢayan ve Ģu anda Türkiye‟de olan ama vatandaĢ olmayan insanlar çok zorluk çekiyor. Aynı Ģekilde, Suriyelilerle ilgili, poliklinikler 

ve ücretsiz ilaç tedavilerini destekliyoruz, çok doğru, bence de insani bir Ģey ama aynı hassasiyetin Ahıska Türklerine ve 

Bulgaristan‟da, Yunanistan‟da yaĢayan Türkler için de uygulanmasını istiyoruz. Diğer, bu arkadaĢlarımız, bu soydaĢlarımız ücretsiz 

faydalanamıyorlar ve çok zorluklar çekiyorlar. 
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ġehir hastanelerine hiç girmeyeceğim, zaten bir dolu Ģey söylendi. 

Son bir Ģey söyleyeceğim: Bu devlet hastanelerinde, yani bu yapılanmayı bir Ģekilde gözden… ArkadaĢlar, bu akĢam kalp krizi 

geçirebilirsiniz, biz de, bir yakınınız trafik kazası geçirebilir, seçme Ģansınız yok, herhangi bir hastaneye baĢvuracaksınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Ġrgil, lütfen… 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) - Bitireyim cümlemi, bitireyim. 

ġu anda periferde, siz de biliyorsunuz, ne doktor kaldı ne uzman kaldı. ġu anda bir saatten uzak hangi noktadaysanız, kalp krizi 

geçiriyorsanız kurtulma Ģansınız yok. Örneğin, Mudanya‟da devlet hastanesi yok. Çünkü saat on ikiden sonra belediye otobüsü yok. 

Nasıl gideceksiniz buradan devlet hastanesine? Ta, 10 kilometre ötede. Fiziksel sorunları, onları da geçtim, birçok yerde uzman 

kalmadı. O yüzden, belki bir gün bir köyde, kasabada kalp krizi geçirseniz sizi de kurtaracak kimse yok. O yüzden, ben bu sistemde 

tekrar gözden geçirmenizi öneriyorum. 

TeĢekkür ediyorum, bütçenizin de hayırlı olmasını diliyorum. 

BAġKAN – Çok teĢekkürler Sayın Ġrgil. 

Sayın Çetin Arık… 

ÇETĠN ARIK (Kayseri) – Sayın Bakan, değerli Komisyon üyeleri, değerli bürokratlar, değerli basın emekçileri; hepinizi saygı 

ve sevgiyle selamlıyorum.  

Bugün 9 Ģehidimiz var. ġehitlerimize Allah‟ tan rahmet diliyorum, yüce milletimize de baĢsağlığı diliyorum. Kayseri Milletveki li 

olarak, Kayseri‟de de bir Ģehidimiz var, ġırnak‟ ta Mehmet Güngördü Ģehit olmuĢtur ve tekrar milletimize baĢsağlığı diliyorum, kınalı 

kuzularımıza Allah‟ tan rahmet diliyorum. 

Sayın Bakan, AKP Hükûmeti olarak siz muayenehanelerde bıçak parası alındığını söyleyerek doktorları halka Ģikâyet ettiniz. 

Dediniz ki: “Muayenehaneleri kapatacağız, herkes istediği hastanede, istediği hekimde sıra beklemeksizin ücretsiz muayene 

olabilecek.”  Çok güzel ama bugün gelinen noktada, her zamanki gibi, dediğinizin tam tersini yaptınız. Bugün özel hastanelerde yüzde 

200 katkı payı alınıyor. Yani, demektesiniz ki: “Paranız kadar sağlık hizmeti alabilirsiniz. Paranız varsa ameliyat olabilirsiniz, para 

yoksa ameliyat olamazsınız.”  “Bıçak parasını kaldıracağız.”  dediniz, bıçak parasını devlet eliyle yasal hâle getirdiniz. Oysa, sağlık da 

eğitim gibi anayasal bir haktır ve ücretsiz olması gerekmektedir.  

Sayın Bakan, bir diğer yanlıĢ uygulamanız, kamu hastanelerinde uyguladığınız performans sistemi. Demektesiniz ki: “Ne kadar 

hasta bakarsanız, ne kadar tetkik isterseniz, ne kadar ameliyat yaparsanız o oranda da para alırsınız.”  Sayın Bakan, sağlıkta aslolan 

nicelik değil, niteliktir, hastaların memnuniyetidir. Soruyorum size: Bir hekim günde 100-150 hasta bakarak nasıl nitelikli bir sağlık 

hizmeti verebilir? Bir hekim bir hastasına “ameliyat”  dediğinde hasta hekime kuĢkuyla bakmaktadır. “Acaba bu ameliyat gerçekten 

gerekiyor mu, yoksa para için mi yapılıyor?”  diye kuĢku duymaktadır. 

Bakınız, sizin iktidara geldiğiniz yani 2002 yılında 209 milyon insan hastaneye baĢvurmuĢ. 2014 yılında bu sayı ne kadar olmuĢ 

biliyor musunuz? Tam 644 milyon. Evet, 644 milyon. Ülkenin nüfusu ne kadar? 77 milyon-78 milyon. Sizce burada bir anormallik yok 

mu? 

Yine, 2002‟de 769 milyon ilaç satılmıĢ, 2014 yılındaysa 1 milyar 970 milyon kutu ilaç satılmıĢ. Sizce bu normal mi? 

Yine, sizin iktidara geldiğiniz dönemde yani 2002 yılında 2 milyon kiĢi ameliyat olmuĢ, 2014‟ teyse tam 14 milyon kiĢi ameliyat 

olmuĢ. 

Yine, 2014‟de tam 100 milyonun üzerindeki kiĢi acil servise baĢvurmuĢ, ülkenin nüfusuysa 77 milyon. Sizce normal mi? 

Sayın Bakan, nitelik aramadan sadece sayı olarak muayene sayısını artırmanın getirdiği kısa vadeli sanal bahar dönemi artık 

sona ermiĢtir.  

Sayın Bakanım, bir de hastaların memnuniyet oranlarına baktığımızda Avrupa Komisyonunun 2015 Mayıs ve Haziran ayı 

aralarında yaptıkları çalıĢmada, Türkiye‟de sağlık hizmetlerinde memnuniyet oranının yüzde 10 ila 15 arasına düĢtüğü gözükmektedir. 

Hizmet sunanın mutlu olmadığı bir sistemde sağlık hizmeti alanın mutlu olacağını düĢünmek hayalperestlik değil midir? 

Sayın Bakan, bir diğer sorun da Ģu an erken doğumu engellemek için kullanılan ilaçların piyasadan çekilmesi. Ġki grup ilaç Ģu an 

piyasada yok. Bu ilaçların yerine kullanabileceğiniz baĢka bir ilaç da yok, ajan da yok. Hastalar erken doğuruyorlar. Bir kuvözde 2-3 

bebek birden yatmak zorunda kalıyor. Bu çocukların çoğu erken doğumun getirdiği sorunlarla karĢı karĢıya kalıyor. Çoğu sepsisten, 

nekrotizan enterokolitten kaybediliyor, yaĢayanlarda da ciddi sağlık sekelleri görülüyor. Siz Bakanlık olarak yeni doğan yoğum bakıma 

çok ciddi paralar ödüyorsunuz. Bu ilaçları tekrar piyasaya getirme adına bir çalıĢmanız var mı ya da bu durumdan haberdar mısınız? 

Sayın Bakanım, bir diğer sorun da hepatit C gibi hastaların tedavisinde kullanılan sofosbuvir etken maddeli ilaç SGK tarafından 

bedeli ödenen ilaçlar arasında olmamaktadır. Bu ilaçlar çok pahalı. Geçen yıl ülkemizde de 10 bin civarında vatandaĢımız kaybedilmiĢ, 

bu ilaçları ödeme yönünde bir sağlık politikanız var mıdır? 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Arık. 

Sayın Ġbrahim Aydemir, buyurun lütfen. 

ĠBRAHĠM AYDEMĠR (Erzurum) – BaĢkanım, teĢekkür ediyorum. 
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Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının muhterem yöneticileri, saygıdeğer basın mensupları; müspet 

anlamda ilkleri hayata geçiren, sağlık baĢta olmak üzere, tüm hayati alanlarda reformlar gerçekleĢtiren bir davanın mensubu ve bir 

siyasi hareketin temsilcisi olmakla gurur duyduğumu, müftehir bulunduğumu kaydederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilgi çağında yeni Türkiye yoluna nereden geldiğimizi hatırlayarak günümüz Türkiye‟sinde kavuĢtuğumuz nimetleri 

vurgulamayı bir vicdani vecibe olarak görüyorum. Bugün sağlık alanında Avrupa Birliği norm ve ölçütlerinde dünyaya örnek olarak 

gösterilen bir sağlık sistemimiz var. Artık hastane kuyruklarında ömür tüketenler yok. Artık zenginin yararlandığı, yoksulunsa 

horlandığı sağlık hizmeti anlayıĢı tarihe gömüldü. Artık insanların gelir durum ve sosyal konumlarına göre sınıflandırıldığı ve o ölçütte 

hizmete muhatap olduğu bir sistemin içinde değiliz. Artık önce insan var, sonra insan var ve insana saygı esasında vurgulanan bir 

hizmet anlayıĢı var ve insanı yaratılmıĢların en Ģereflisi olarak gören bir yaklaĢım var ve sağlık alanında çağ atlamıĢ bir Türkiye var. 

Değerli arkadaĢlarım, Batı‟ ya özendiğimiz, onların insana verdiği kıymete gıpta ettiğimiz günleri unutmadık. Aramızda 1 insanı 

için uçakla sağlık hizmeti veren Avrupa‟nın geliĢmiĢliğini konuĢur, buna özenir, hâlimize hayıflanırdık. Böylesi bir hizmet, böylesi bir 

insani yaklaĢım sadece hayallerimizdeydi. Batı‟dan nakledilenleri bir masal gibi algılar, orada verilen sağlık hizmetlerini anlamakta 

zorlanırdık. Âdeta sınıflara bölünmüĢ, SSK‟ lıya ayrı, BAĞ-KUR‟ luya ayrı, Emekli Sandığına bağlı olanlara ayrı ve gurebaya ayrı, 

birbirinden çok farklı ortamlarda sağlık hizmeti verilmeye çalıĢıldığı ya da veriliyormuĢ gibi gösterildiği ortamda elbette insana değer 

veren ve her insanı özel gören ileri sağlık sistemini anlayamaz ve algılayamazdık. Hangimizin düĢlerinde hava ambulansları vardı ki? 

Hangimiz aile hekimliğini telaffuz edebiliyorduk? Hangimiz özel hastanede tedavi edilebileceğimiz günleri hayaline sığdırabil iyordu? 

Koruyucu hekimlik sadece tabelalardaydı. Engelliler kaderlerine terk edilmiĢti. Biri gün gelip evde sağlık hizmeti verileceğini 

söyleseydi kaçımız inanırdık?  

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Siz Nusret FiĢek‟ i duymadınız galiba? 

ĠBRAHĠM AYDEMĠR (Erzurum) – Hastanın hakkı mı vardı ya da hekim seçme özgürlüğü? Hakkı teslim için hatırlayalım 

lütfen. 

Değerli arkadaĢlarım, sağlık göçü yaĢadığımız günleri hatırlayalım. Ankara‟ya, Ġstanbul‟a sağlığı için taĢınanları, bu 

metropollerdeki hastanelerde bile tedavi olmanın da ayrıcalıklı olduğu günleri hatırlayalım. Otobüslerin, trenlerin güneydoğudan, Doğu 

Anadolu‟dan batı bölgelerine hasta taĢıdığı günleri hatırlayalım. Ameliyatı için bıçak parası bulamayan mazlumların ahlarını, hastane 

kuyruklarında ömür tüketen yaĢlıların vahlarını hatırlayalım lütfen. “Hasta düĢtüm gurbet elde/Vallahi su verenim yoktur anam.”  

türkülerini hatırlayalım. Hastalık, dert gündemlerini hatırlayalım lütfen.  

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Sayın Bakan, biraz sonra uçuracaklar sizi. 

ĠBRAHĠM AYDEMĠR (Erzurum) - Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlarım; doğu coğrafyasının bir evladı, Doğu Anadolu Bölgesi 

ilinin bir temsilcisi olarak geçmiĢ ile bugünü sağlık hizmetleri arasındaki farkı yaĢayarak görmüĢ bir nesildeniz. Türkiye ile Batı 

ülkeleri arasındaki sağlık hizmetleri farklılığını bölgesel bazda da hissetmiĢ bir nesildeniz. 2002 öncesinde ilçelerinde yalnız sağlık 

ocakları bulunan, en küçük bir operasyon için bile Ģehre, dahası batı bölgelerine gitmenin mecbur olduğu bir bölgenin penceresinden 

bugüne baktığımızda yüreğimizden yalnızca Ģükürler, lisanımızdan bugünleri sağlayanlara minnetler ve teĢekkürler sadır olur. 

Mevlânâ‟ya “AĢk nedir?”  diye sormuĢlar, “Ol da bil.”  cevabını vermiĢ ya, bizim neslin durumu da budur. 2002‟ ler öncesinde yaĢanan 

sağlık hizmeti sorunlarını yaĢayanlar bilir, o günlerde olanlar bilir ve bugün kavuĢtuğumuz nimetleri fark edecek vicdana sahip olanlar 

bilir. 

Değerli arkadaĢlarım, Sağlık Bakanlığımızın 2016 vizyonu ve sağlık hizmetlerinin rakamsal değerlendirmelerini, teknik 

yaklaĢımı Sayın Bakanımıza bırakıyoruz. Bizim kayıt ve vurgumuz, 2002‟den bugüne insana bakıĢ üslubu ve bu çerçevede 

gerçekleĢtirilen hizmetlerin manasınadır. 

Birkaç tespitimizi paylaĢalım müsaadenizle: Bugün hemen hemen her ilçemizde tam teĢekküllü devlet hastaneleri hizmet 

veriyor. Ġllerimizden beĢ yıldızlı otel konforu düzeyinde hasta odalarına sahip bölge eğitim ve araĢtırma hastaneleri yükseliyor.  

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Bu arkadaĢın Bakan Yardımcısı olması lazım. 

ĠBRAHĠM AYDEMĠR (Erzurum) – Çok sayıda farklı ilde onlarca helikopter ile hava ambulansı sistemi çerçevesinde acil sağlık 

hizmeti veriliyor. Avrupa‟nın en büyük medikal kurtarma ekibine sahibiz. 81 ilde özel eğitimli sağlık personeli hizmet üretiyor. Entegre 

sağlık kampüsleri, yaygın adıyla Ģehir hastaneleri projesiyle insanımıza yerinde ve zamanında sağlık hizmetleri verilmesi yaklaĢımı 

sergileniyor. Ġnsanımız Avrupa Birliği normlarında donanımlı ve yüksek kalitede hizmet verilen kamu hastanelerinden olduğu gibi özel 

hastanelerden de istifade ediyor. 

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çağdaĢ bir örgüye kavuĢtuk. Sağlık alanında “Kamu Hastaneleri Birliği”  adı altında bilgi 

çağına uygun bir organizasyona sahibiz artık. Herkes dilediği yerden dilediği ölçütte sağlık hizmeti alabiliyor. Genel sağlık sigortası 

gibi küresel çapta yankı bulan bir uygulama hayata geçirilmiĢ durumda. Sayın Bakanımızın da sıkça vurguladığı üzere, sağlık 

hizmetlerinde dünyanın geliĢmiĢ ülkelerinin yakaladığı hizmet sunumunu büyük oranda yakalamıĢ bir ülke olduk. Sağlık alanında insan 

kaynakları bakımından gıpta edilecek bir düzeyi de yakalamak üzereyiz. 2003 yılında yüzde 39,7 olan sağlık hizmetlerinden genel 

memnuniyet oranının yüzde 80‟ lere doğru seyrettiği bir Türkiye‟de yaĢıyoruz.  

Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlarım; sağlıkta on dört yıllık süreçte gelinen gıpta edilecek düzeyi hakĢinas, kadirbilir herkesin 

takdir edeceği ve bugünlere ulaĢılmasında özel çaba, hassasiyet ve dikkat gösterenlerin hakkını teslim edeceğine inanıyoruz. 

“Sağlıkta dönüĢüm” baĢlığı altında çağlar üstü bir reformu hayata geçiren Sayın CumhurbaĢkanımıza, bu süreci devam ettiren 

Sayın BaĢbakanımıza, sağlık reformunun gerçekleĢmesinde büyük emeği olan eski Sağlık Bakanımız, hemĢehrim Recep Akdağ Bey‟e, 
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sağlık hizmetleri ufkunu küresel gerçekler ıĢığında çağdaĢ çizgiye taĢımada önderlik eden Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu‟ na 

ve Bakanlık yöneticilerine bu bütçe görüĢmeleri vesilesiyle Ģükranlarımı sunuyorum. 

Bu fasılda, değerli arkadaĢlarım, bir de özel parantez açmak istiyorum. Plan ve Bütçe Komisyonumuzun en genç üyesi, nitelik 

abidesi kardeĢimiz, eski Sağlık Bakan Yardımcımız Erkan Kandemir‟e de hususen teĢekkür ediyor, 2016 bütçesinin hayırlı olmasını 

diliyor, heyetinizi saygıyla selamlıyorum. [CHP sıralarından alkıĢlar(!)]  

BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen Komisyon çalıĢmasının uyumunu bozmayalım. 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Niye alkıĢladık, niye? 

BAġKAN - TeĢekkür ediyorum. 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – AĢka geldik, aĢka geldik, alkıĢlıyorum, daha ne yapacağım yahu? 

ĠBRAHĠM AYDEMĠR (Erzurum) – Çok teĢekkür ederim arkadaĢlar, çok alicenapsınız. 

BAġKAN – Efendim…  

AYTUĞ ATICI (Mersin) – AĢka geldik, alkıĢlıyoruz, aĢka geldik. Daha ne istiyorsunuz?  

BAġKAN - Sayın Nurettin Demir Bey, size söz veriyorum.  

Buyurunuz efendim. 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Cumhuriyet tarihinin en güzel mersiyesiydi ama Bakan bile dayanamadı, gitti.  

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Siz iltifatı bilmediğiniz için sizde marifet de geliĢmemiĢ.  

AYTUĞ ATICI (Mersin) – AlkıĢlamak zorunuza mı gitti arkadaĢlar? 

MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Yok. TeĢekkür ederiz.  

BAġKAN – Sayın Atıcı, Sayın Demir‟e söz verdik, müsaade ederseniz.  

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Ben de sabahtan beri söz istiyorum ama beni hiç görmüyorsunuz.  

BAġKAN – Yok efendim. Grup sözcünüz bir liste verdi, sıraya göre söz veriyorum.  

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Düğmeye basıyorum duruyorum.  

BAġKAN – Mutlaka onun da faydası vardır ama… Faydadan ari değildir.  

ġimdi, müsaade ederseniz Sayın Nurettin Demir‟ i dinliyoruz.  

Buyurunuz efendim.  

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Efendim, teĢekkür ederiz.  

Sanıyorum, Sayın Bakan ara verdi galiba, isterseniz bizde mi ara versek, ne yapsak?  

BAġKAN – Efendim, Sayın Bakan Yardımcımız, Sayın MüsteĢarımız buradalar.  

Buyurun.  

AYTUĞ ATICI (Mersin)- Ama Sayın Bakanın duyması lazım.  

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Tabii, Bakanın duyması çok önemli.  

BAġKAN – Ġletirler efendim, hiç sakıncası yok.  

Buyurun siz.  

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Bu arada AKP‟den arkadaĢlar varsa konuĢsunlar.  

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Onlardan konuĢsunlar, evet, iktidar tarafından, mümkünse.  

BAġKAN – Efendim, Komisyon üyeleri arasında ya da milletvekilleri arasında iktidar-muhalefet diye bir fark yapmıyoruz.  

Ben sürenizi tekrar baĢlatayım.  

Buyurunuz lütfen.  

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) - TeĢekkür ederim.  

Sayın BaĢkan, saygıdeğer milletvekili arkadaĢlarımız, bürokrasinin değerli üyeleri, konuklar, sivil toplum kuruluĢu üyeleri ve 

basının değerli emekçileri; sizleri ben de saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Değerli arkadaĢlar, gerçekten, bu bıçak parası meselesi çok konuĢuluyor. Ben, bıçak parası dedim, ikiye ayırdım, resmî bıçak 

parası, bir de keskin bıçak parası var. Resmî bıçak parası olarak 14,5 milyar lira harcamıĢ Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları özel 

hastanelerde; 14,5 milyar lira -eski parayla katrilyon lira- büyük bir para takdir edersiniz. Bir de keskin bıçak parası var. Hani bu kadar 

dönüĢümü, sağlıkta dönüĢümü bunun için getirdiler ya, bunu en çok kullanmıĢlardı. ġimdi, ya odalarda oluyor ya da merdiven 

altlarında oluyor ve bu olmadan da hakikaten birçok yerde ameliyat yapılmıyor. Ben üzülüyorum tabii ki, bu noktaya sağlık 

çalıĢanlarının getirilmiĢ olması çok önemli. Demek ki bir yerlerde aksaklıklar var.  

Sayın Bakan, özellikle Güneydoğu Anadolu‟da iki silah arasında kalan vatandaĢlarımızın çekmiĢ olduğu, sağlık hizmetlerine 

ulaĢamamaları, yaralılara ve diğer vatandaĢlarımıza devletin ulaĢamaması hepimizin ayıbı, baĢta siz olmak üzere. Tabii, size karĢı bir 

saygım var, sevgim var, meslektaĢız ama söylemleriniz, zaman zaman sanki bir sağlık bakanı değil bir savaĢ bakanının söylemleri gibi 

insanları acıtıyor, bizleri acıtıyor. Burada, maalesef, bunu söylemek durumundayım. Sağlıktan sorumlu bir bakanın bu söylemlerinde 

çok daha dikkatli olması lazım, çatıĢmaların tarafı olmaması gerektiği düĢüncesindeyim, olsa bile bunu en azından daha üsluplu bir 

Ģekilde söylemesi gerekir diye düĢünüyorum.  

Sayın Bakan, epey bir Ģeyler yapıyorsunuz, Genom Projesi var, Ģu var, bu var; biz de zaman zaman destekledik, takdir de ettik 

ama Ģu hepatit C için verilen ilaçlarda vatandaĢların sorununu uzun süredir çözmemenizi anlayamıyorum.  
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Sayın Bakan, hayat kurtarıyor. Biraz önce bir hasta aradı, ta Marmaris‟ ten Muğla‟ya gelmiĢ, Muğla‟dan Aydın‟a gidiyor, 

Aydın‟dan Ġzmir‟e gidecek. Bu vatandaĢ hepatit C ilacını kullanamıyor, transplantasyon noktasına gelmiĢ. Bu ilacı verseniz devlet daha 

az masraf yapacak, transplantasyon sorunu yaĢamayacak. Neden bu kadar uzatıldı? Bilim Komitesinin bu konuda sıkıntısı neler? Bunu 

öğrenmek istiyoruz gerçekten.  

Ayrıca, özellikle Güneydoğu Anadolu‟daki ve Doğu Anadolu‟daki, bizim de gidip tespit ettiğimiz ve raporlaĢtırdığımız duruma 

göre, orada sağlık çalıĢanları devletin ayrımcı davrandığı düĢüncesinde. ġöyle ki: 112‟de çalıĢan sağlık çalıĢanlarına 

güvenmediklerini… Devletin ayrı bir -sivil demeyeyim de- farklı bir örgütlenmeyle 112 oluĢturduğu, bu 112‟de de doktorların ve 

hemĢirelerin, sağlık çalıĢanlarının maaĢlı olarak çalıĢtırıldığı ve birçok yere de bunların gönderildiği söyleniyor ve oradaki sağlık 

çalıĢanları da buna çok üzülüyorlar “Acaba biz farklı mı davranıyoruz, ayrımcılıkla mı davranıyoruz?” diye böyle bir üzüntüleri var. 

Gerçekten, böyle bir Ģey var mı? Ayrı bir 112 ekibi kurdunuz mu? Oradaki çatıĢmalarda müdahale eden ve sadece özellikle güvenlik 

güçlerine hizmet edip, halka hizmet etmeyen bu 112 grupları var mı? 

Sayın Bakan, sağlıklı yaĢam konusunda epey çalıĢıyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz, takdir ediyorum. Obezite, sigara falan… 

Ama bunların bir analizini yapıyor musunuz bilmiyorum. Bakın, siz, obez çocuklarla ilgili zaman zaman çıkıyor, televizyonlarda 

söylüyorsunuz, tribünlere güzel Ģeyler söylüyorsunuz ama okullara sorun bakalım, sağlık dersi var mı? Ġlkokuldan ortaöğretime beden 

eğitimi… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Demir, buyurunuz efendim. 

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Demir efendim, Demir… Muğla Milletvekili Nurettin Demir. 

BAġKAN – Sayın Demir, değil mi?  

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Demir… 

BAġKAN – Tamam, doğrudur efendim. 

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Demir gibi… Çelik gibi değil demir gibi… 

BAġKAN – Ben de öyle söyledim. 

Buyurunuz efendim, sözlerinizi tamamlamanız için… 

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – “Deniz”  diye söylediniz de… 

Efendim, özellikle beden eğitimi derslerinin boĢ geçtiği… Spor yapma, jimnastik yapma alıĢkanlığını biz kazandıramazsak, 

yalnız “Çocuklara tatlı yedirmeyin, niĢastalı yiyecekler yedirmeyin.”  diyerek sağlıklı bir toplum sağlayamayız. Bu çok önemli . Ben, 

özellikle Sağlık Bakanlığının Millî Eğitim Bakanlığına bu konuda, daha çok çocukların spor yapma kültürünü, jimnastik yapma 

kültürünü edinmelerini ve bu konuda baskı yapmanızı rica edeceğim.  

Bakın, Türkiye‟de beden eğitim öğretmeni birçok yerde yok, çocuklar jimnastik kültürünü filan geliĢtiremiyorlar ama siz 

obeziteyle uğraĢıyorsunuz; bir çeliĢki. 

Sayın Bakanım, bakın, siz bir devletsiniz. Devlet, çocuklarına karĢı farklı, ayrıcalıklı davranamaz. Üniversite hastaneleri inim 

inim inliyor. Üç yıldır, dört yıldır, beĢ yıldır borçlarını ödeyemeyen üniversite hastaneleri var. Bu üniversite hastanelerinin borçlarının 

1,4 milyar lira olduğu söyleniyor. Neden desteklemiyorsunuz? Neden onların sorunlarını çözmüyorsunuz? Yani, bunların rektörlerini 

siz atamadınız mı, baĢhekimlerini siz atamadınız mı? Beceriksiz mi buluyorsunuz? Bir devlet piyasaya karĢı borçlu olur mu? Üç yıldır, 

dört yıldır borcunu ödeyemeyen bir baĢhekimin veya rektörün hâletiruhiyesini anlayabiliyor musunuz? Niye çözmüyorsunuz, neden 

çözülmüyor? 

Bakın, Türkiye'nin asıl sağlık sorunlarının büyük bir kesiminin ağırlığını götüren üniversitelerin hepsi borç içinde, personel 

eksikliği var.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN - Sayın Demir, sözlerinizi tamamlamanız için… 

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Ġki dakika, tamam, söz, keseceğim ondan sonra.  

Yanık üniteleri, yoğun bakım üniteleri açılmayan üniversiteler var Sayın Bakan ve biz de telefonlarda onlara yer bulmak için 

periĢan oluyoruz. Bir üniversitenin 180 tane hemĢiresi olmadığı için yanık ünitesi ve yoğun bakım ünitesi açılmamıĢ, hizmet veremiyor. 

Üniversitelere üvey evlat gibi davranmayın Sayın Bakan. Bunu ilk geldiğiniz gün de söylemiĢtim ziyaretimde, tebriğimde ama 

üniversiteler rahatlatılmadı. Yani Bakanlığa -geçen gün Kalkınma Bakanlığının bütçesinde de söyledim- “Efendim, onlar yönetemiyor.”  

Böyle bir Ģey yok. Yönetecek adamlar atayın. Siz atıyorsunuz. Rektörü siz atamıyor musunuz? BaĢhekimleri siz atamıyor musunuz? Siz 

atıyorsunuz. Dolayısıyla, suçlayarak bir yere varılamaz.  

Sayın Bakan, ben, son sözlerimi bitirerek, bir konuya daha değineceğim. Siz geldiğinizde 3,1 idi bugün 8,3‟e çıktı doktora 

baĢvurma oranı. Neden? Performans sistemi. Ameliyat sayısı 14,5 milyonu buldu. Acaba, AKP Türk toplumunun sağlığını mı bozdu? 

Hayır, sistemden. Performans sistemi maalesef bu elmanın en çürük yeridir. Sağlıkta kaliteyi bozmuĢtur. “Bu konuda çalıĢmalar 

yapıyoruz.”  dediniz bir sene önce, iki sene önce; hâlâ bir noktaya gelinemedi ve özellikle ekstra ameliyatlar yapılıyor. Hadi , biz bunu 

Ģöyle söyleyelim: Endikasyonu daha geniĢ tutuyorlar. Doğru mu? Değil.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) - Ne yapsın? Ameliyat sayısını artırmak için bunu yapmak zorunda doktor.  

BAġKAN – Sayın Demir… 
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NURETTĠN DEMĠR (Muğla) - Peki, teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – Sayın Demir, benden kaynaklanmıyor, sistemden kaynaklanıyor. Yani ne oldu anlamadım ama sistem sorunu 

yaĢıyoruz.  

Bu arada, arkadaĢların açmasını beklerken, siz sözlerinizde “Kalkınma Bakanlığının bütçesi görüĢülürken…” dediniz, biz 

Kalkınma Bakanlığının bütçesini görüĢmedik henüz. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Hazine demek istedi, Hazine.  

BAġKAN – Anladım, Hazine.  

ArkadaĢlar, maalesef, mikrofonu açamadığımıza göre… 

NURETTĠN DEMĠR - Devam edeyim mi? 

BAġKAN – Yok, hayır, kayda alamazlar o zaman.  

Bir ara vereceğiz mecburen. 

18‟ inci BirleĢimin Ġkinci Oturumuna saat 16.00‟ya kadar, on beĢ dakika ara veriyorum.  

 

Kapanma Saati: 15.43 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM  

Açılma Saati: 16.00 

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) 

BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim Mustafa TURHAN (İzmir) 

SÖZCÜ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana) 

KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir) 

 

 

 

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, 18‟ inci BirleĢimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.  

Sistem arızası giderildi, görüĢmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.  

Sayın Demir, sizin konuĢmanızda kalmıĢtık.  

Ne kadar kaldığını bilmediğim için sürenizi yeniden baĢlatıyorum.  

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – BeĢ dakika falan kalmıĢtı galiba. 

BAġKAN – Toplamı beĢ dakikadır ama buyurun efendim.  

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakan, özellikle konuĢmanız sırasında sağlık hizmetlerinde Ģehit olanları rahmetle andınız, onlara minnet duygularınızı 

ilettiniz, biz de aynı Ģekilde teĢekkür ediyoruz, ancak Ģöyle bir söz kullandınız, dediniz ki: “Silahların gölgesinde bu hizmeti nasıl 

verelim?” Ama ben hiçbir bakandan da bu vahim durumun yaratılmasını ve vahim durumdan bugüne geliniĢi, çözüm sürecinden bu 

noktaya nasıl geldiğimizi, maalesef hiç duymadım. Yani sizden de bu konuda Ģey bekleriz.  

Bakın, bir yolda gidiyorsunuz, kocaman bir kaya önünüzü kesmiĢ, bir de yanında küçük çakıl taĢları var, kayadan söz 

etmiyorsunuz Sayın Bakan, küçük çakıl taĢlarından söz ediyorsunuz.  

Orada, gerçekten devletin ulaĢamadığı, hiçbir Ģekilde taraf olmayan, devletine, Türkiye Cumhuriyeti‟ne bağlı vatandaĢlar acı 

çekiyor. Gittik, gördük.  

Diyarbakır Ofis‟ te, sabahleyin çocuğuna kahvaltı hazırlayan bir öğretmen gelen bir kör kurĢunla bir gözünü kaybediyor. Daha 

bunun niceleri var. Dolayısıyla, bu ortamı yaratan, bu vahim süreci, gerçekten bunların sorumlularının da sorgulanması gerekir.  

Ben, özellikle, bu üniversitelerin çekmiĢ olduğu bu ızdıraptan, Sayın Bakan, bir önceki bahsettiğim bakan sizin bir çalıĢma 

yaptığınızı söyledi. Yani “Sağlık Bakanlığı bu konuda çalıĢma yapıyor.”  diyor ama biz, bu arada, Sağlık Komisyonu olarak 

üniversiteleri dolaĢıyoruz, rektörleri dolaĢıyoruz, baĢhekimleri görüyoruz. Yani bir söz söylemeye çekiniyorlar, ama acı içindeler. 

Personel açığı var, ellerinde yoğun bakım üniteleri var, yanık üniteleri var, sadece doktorla yürümüyor ki bu iĢ.  

Bir de robotik cihazlar aldık pek çok, kaç tane olduğunu öğrenmek istiyorum. Kaç tane robotik cerrahi cihazımız var 

Türkiye'de? Ama inanır mısınız borcunu ödeyemediği için, ihaleye girmedikleri için birçoğu boĢ, çalıĢamıyor, ameliyat yapamıyor. 

Neden? Çünkü borcu var, borcunu ödemediği için de ihaleye girilmiyor. Yazık değil mi, bu, ülkenin parasıyla alınmıĢ bir Ģey, bizim 

hakkımız var mı, sizin hakkınız var mı bunları çalıĢtırmamak için? 

Dolayısıyla, sadece “Cihaz aldım.” , “Uçak aldım.” , “Helikopter aldım.”  demek, karĢı taraftan da alkıĢlamak yetmiyor. Yani 

bunları dostça konuĢmak lazım, bunların sorunlarını çözmek gerekiyor.  

Bir de siz geldiğinizde Bakanlık daha iyi hizmet verir noktasındaydı. Sayın bürokratlar da buradayken söylüyorum, ama Ģimdi 

gittiğimizde, maalesef, o hizmeti, o güler yüzü göremiyoruz. Herkes namaz saatini takip ediyor. Böyle bir Ģey olur mu Sayın Bakan? 

Nalınlarını giyip, kim önce namaza duracak? Lütfen… Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığını geçmiĢ durumda Bakanlık. Yani her iki tarafa da 

gidiyoruz, görüyoruz; önce vatandaĢ, önce hizmet, daha sonra ibadet. Saygımız var ama Bakanlık maalesef bu noktaya geldi. Ben bu 

konuda yine dostane bir eleĢtiri olarak size iletmek istiyorum.  

Çok teĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.  

(Oturum BaĢkanlığına Sözcü Mehmet ġükrü Erdinç geçti) 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Demir.  

Sayın Çaturoğlu, buyurun. 

FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım, MüsteĢarım, müsteĢar yardımcılarım, çok kıymetli genel 

müdürlerim, kurum ve kuruluĢların değerli temsilcileri, çok kıymetli Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ve varsa sayın basın mensupları; 

hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle Sağlık Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın ve çalıĢma arkadaĢlarımızın nezdinde bugüne kadar yapmıĢ oldukları 

baĢarılı çalıĢmalardan dolayı kendilerine teĢekkür ve tebrik ediyorum.  

Aslında canım siyaset yapmak istemiyor ama Ģimdi benden önce konuĢan arkadaĢımızın Bakan Beyle ilgili, yani çatıĢmanın 

tarafı olmaması noktasında, elbette o kendisine düĢeni yapacaktır ama ben de küçük bir parantez açmak istiyorum. 

Değerli arkadaĢlar, bu bir boks maçı ya da futbol müsabakası değil ki hakem tarafsız olsun. En azından Sağlık Bakanı hakem 

değil. Orada durup dururken bizim Silahlı Kuvvetlerimiz olaya müdahale etmiĢ değil, orada bir baĢkaldırı var, orada bir terör hadisesi 

var ve bu terör hadisesiyle mücadele eden devletin meĢru emniyet güçleri var.  
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Bakın, her gün Ģehitler veriyoruz, hepsinin mekânı cennet olsun, sağlık Ģehitlerimizin de mekânı cennet olsun ama tutup da 

Bakana “Sen teröristlerden taraf ol.”  demek çok yakıĢık alacak bir hadise değil. Orada devletin bakanı, elbette ki devletin meĢru 

güçlerinin yanında olacaktır ve o çatıĢma ortamının müsebbibi de devlet değildir, maalesef oradaki teröristlerdir, bunu bir nokta olarak 

koymak istiyorum. 

Bir hatırayla, sağlık sisteminin geçmiĢte ne kadar dağınık, ne kadar gülünç bir Ģekilde olduğunu size anlatmak istiyorum. 

1999 yılında Zonguldak ili Alaplı ilçesi belediye baĢkanı seçildim. Seçildikten iki ay sonra çakal çukal takımı tarafından… 

Çakal demiyorum, çakallık bile bir meziyettir… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Nasıl bir Ģey o çakal çukal! 

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Çakala hakaret etme, onlar gayet sevimli hayvanlar. 

FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – …belediyenin gayrimenkullerini peĢkeĢ çekmediğim için, görevimin baĢında, belediye 

baĢkanlığı makamında silahlı saldırıya uğradım ve 8 adet kurĢundan 5‟ i vücudumun çeĢitli yerlerine isabet etti.  

Tabii, paldır küldür hastaneye kaldırıldık. O zaman bana müdahale edebilecek en yakın hastane Karadeniz Ereğli‟deydi, 

Karadeniz Ereğli hastanesine gittik. Tabii, yapılabilecek bir Ģey yok, damar cerrahisi gerektiren bir büyük hastane lazım, orada hemen 

ilk bakım yapıldıktan sonra… Ama bu arada 4 kurĢun girmiĢ çıkmıĢ, bir tane kurĢun girmiĢ içeride kalmıĢ, 9 tane delikten 

mütemadiyen kan akıntısı da devam etmekteydi. Ambulans sorduk, “Ambulans var ama bu sizi Ġstanbul‟a götürmez, yolda ölürsünüz.” 

dediler.  

Değerli arkadaĢlar, ambulans dediğimiz Ģey, hani 100‟ lük, 200‟ lük o meĢhur kırmızı “Dodge” lar var ya, onlardan bozma bir 

ambulans, güya adı ambulans.  

Belediyemizin bir hasta nakil aracı vardı, ambulans değildi ama biz ona ambulans diyorduk, ona beni bindirdiler ve maalesef, 

devletin bir belediye baĢkanı, vatandaĢa hizmet etmek için seçimlerle gelmiĢ ve hizmet ederken makamı baĢında, görevi baĢında 

vurulmuĢ bir insan olarak, bana, ne bir doktor ne bir hemĢire hiçbir Ģey verilmeden Ġstanbul‟a bir hastaneye sevk ettiler. 

Koluma bir serum taktılar, bizde bu iĢten anlayan eczacı bir belediye meclis üyemiz vardı, o belediye meclis üyemizi de arabaya 

aldık, itfaiye amirimizi de yanımıza aldık, yola çıktık. 

Yolda baĢımıza ilginç bir hadise geldi. Bu serum damardan çıktı, bunu tekrar sokabilmek için en yakın sağlık tesisi nerede diye 

düĢünürken dediler ki “Bolu Abant Baysal Üniversitesinin Düzce kampüsü, Düzce hastanesi yakınımızda, hemen oraya gidelim, bunu 

yaptıralım.”  Yukarıya çıktık, haber verdik, bir hemĢire hanım geldi…  

ArkadaĢlar, bakın, ibretlik bir Ģey anlatıyorum ve bunun altını da çiziyorum. Dedi ki: “SSK‟ lı mısınız, BAĞ-KUR‟ lu musunuz, 

yoksa Emekli Sandığına mı mensupsunuz?”  

ArkadaĢlar, ben ölüyorum, 9 tane delikten kan akıyor, sağlık görevlisi bana diyor ki: “Sen SSK‟ lı mısın, BAĞ-KUR‟ lu musun, 

yoksa Emekli Sandığından mısın, yoksa baĢka bir güvenlik Ģeyin mi var?”   

Dedim ki “Ben ölüyorum kardeĢim, ben hiçbir Ģeyli değilim, bana bakacaksan bak, bakmayacaksan bakma.”  Baktığı zaman 

bana ameliyat filan yapmayacak, muayene de etmeyecek, sadece o iğneyi sokacak. O hemĢire hanım korkudan bizim iğnemizi soktu, 

biz yolumuza devam ettik. ĠĢte, eski Türkiye böyle bir Türkiye‟ydi.  

BAĞ-KUR‟ luların SSK hastanelerine, SSK‟ lıların da devlet hastanelerine gitmesinin mümkün olmadığı bir durumdan, bugün 

sağlık sistemimiz hangi seviyelere geldi, bunu yaĢamıĢ bir insan olarak anlatmak istiyorum ve bu iĢte tepeden tırnağa kimin en ufak bir 

emeği varsa, huzurlarınızda kendisine de teĢekkür ediyorum. 

Diğer bir nokta, değerli arkadaĢlar, Tabipler Birliği BaĢkanı burada konuĢurken ağlayayım mı güleyim mi bilemedim. Biz o iĢsiz 

hekimlerden Zonguldak‟a da istiyoruz. Alaplı hastanesinde Ģu anda kadın doğumcu, çocuk doktoru ve pratisyen hekim eksiğimiz var, 

eğer Sayın Tabipler Birliği BaĢkanı buradaysa veya ona haber verecek birileri varsa, o iĢsiz doktorlardan biz de Alaplı‟ya istiyoruz 

Sayın Bakanım. 

Tabii, çok güzel iĢler yapıldı, çok güzel hizmetler yapıldı. Bunlara çok teĢekkür ediyoruz ama arkadaĢların eleĢtirilerine ben de 

katılıyorum, bu özel hastane sisteminin tepeden tırnağa bir incelenmesi lazım. Orada bir kara delik olduğuna inanıyorum, daha önce de 

bunu Bakanımıza ifade etmiĢtim, çünkü para için hiç ameliyat olmaması gereken insanların bile kesildiğini, ameliyat edildiğini 

biliyoruz. Böyle bir durumlar var. “ġüyuu vukuundan beterdir.”  denilir, her efsanenin de bir gerçeği vardır diye konuĢulur.  

ġehir hastanelerinin hakikaten dünyada bu ölçekte ilk ve tek olması benim çok hoĢuma gitti, ne olur bizim de bir ilkimiz, 

tekimiz olsun, Sayın Bakanımıza bu hizmetlerinden dolayı teĢekkür ediyoruz.  

Sağlık turizmini önemsiyoruz. Bu çok önemli bir konu. Biz cari açığı çok bulunan bir ülke olduğumuzdan ve kaynağımız da bol 

olduğundan dolayı, cari açığın kapatılmasında bu sağlık turizminin etkili bir rol oynayacağını düĢünüyoruz.  

Değerli arkadaĢlar, bir de sağlık çalıĢanlarının bu sağlık hizmetlerine sadece ücret yönünden bakmamaları lazım. Öyle bakılıyor 

demiyorum ama bazı konuĢmalardan o anlaĢılıyor. Bu ulvi bir görevdir, insan hayatıyla alakalıdır, “Ben az maaĢ alıyorum, dolayısıyla 

hastaya bakmam.”  ya da “Benim iĢime öyle gelmiyor.”  mantığı doğru bir yaklaĢım değildir ve bu yaklaĢıma destek verecek 

açıklamaları da Ģahsen doğru bulmuyorum. 

Sayın Bakanım, 2016 yılı bütçenizin hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Allah‟ tan niyaz ediyor, sizi ve tüm heyetinizi 

sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Vekili Ġbrahim Mustafa Turhan geçti)  



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

Komisyon : Bütçe 

Tarih : 10/02/2016 Saat :  Kayıt: Stenograf : Uzman : ………………. Sayfa: 46 

 

BAġKAN – Sayın Çaturoğlu, teĢekkür ederiz, fakat benim de merakımı mucip oldu, siz BAĞ-KUR‟ lu muydunuz, SSK‟ lı 

mıydınız o zaman? 

FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Emekli Sandığındaydım. 

BAġKAN – Yani ikisinde de tutturamadık desenize. 

Evet, Sayın Atıcı, buyurunuz.  

AYTUĞ ATICI (Mersin) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakan, sizi ve ekibinizi saygıyla selamlıyorum.  

Değerli milletvekili arkadaĢlarımı, basın mensuplarını saygıyla selamlıyorum.  

Geçen yılki bütçeden bu yana, hem siz hem bürokrat arkadaĢlar fark etti mi acaba Sayın Bakan, doktor olmayan muhalefet 

milletvekilleri sağlığı en az bizim kadar bilir hâle gelmiĢler, sağlığın aksayan yanlarını neredeyse benden daha iyi anlatıyorlar, yani ne 

kadar çok sağlığı tartıĢtırdığınızın farkında mısınız diye sormak istiyorum. 

Ġktidar partisinden söz alıp konuĢan arkadaĢlarımdan da beni dikkatle dinlemelerini istirham edeceğim, her ne kadar Erzurumlu 

milletvekili arkadaĢımız burada yok ise de hakikaten duygusal konuĢmalar, binlerce örnekler tabii verilebilir, ben bir hekimim, size on 

binlerce örnek anlatırım bugünle ilgili ama ben sizlere kendi rakamlarımı değil, kendi tespitlerimi değil, Sayın Bakanın hazırlatmıĢ 

olduğu “Sağlık Ġstatistikleri Yıllığı”nın -bakın, Ģu kitap arkadaĢlar, hepinize dağıtıldı bu kitap- sayfalarından söyleyeceğim size, siz de 

sağlığın ne hâle geldiğini buradan anlayacaksınız.  

ġimdi, bu kitaptaki ve Sayın Bakanın bugün yaptığı konuĢmadaki rakamların gerçeği yansıtmadığını, rakamlarla oynandığını, 

rakamların nasıl yanıltıcı olduğunu, halkı nasıl yanılttığını eğer izin verirseniz tek tek sizlere anlatacağım. 

Sayın Bakanım, bu kitapçığın 23‟üncü sayfasından bir örnek verirsem aslında bundan sonra konuĢacaklarımın tamamının dolgu 

malzemesi olduğunu siz de anlarsınız. Bakın, gebelikten ölen hastaların oranını veriyorsunuz, diyorsunuz ki: “Gebelikten ölen kadın 

oranı on binde 4, gebelikten ölen erkek oranı sıfır, ikisinin ortalaması on binde 2.”  Vallahi ben yazmadım, bakın burada yazıyor. ġimdi, 

gebelikten ölen erkek oranı ile kadın oranını toplayıp 2‟ye bölüyorsunuz, gerçek rakamı yarıya indirip insanlara sunuyorsunuz.  

BAġKAN – Sayın Atıcı, biliyorsunuz, babalar da dokuz doğuruyor ya kapıda yani onunla ilgili olabilir. 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Hakikaten ağlanacak hâlimize gülüyoruz yani siz de espri yapıyorsunuz.  

Ben ömrümü verdim bu sağlığa, beni rencide etmeye hakkınız yok Sayın Bakanım. Ben Bakanlığımı seviyorum. Bu rakamı 

okuyan basın mensupları… Nedir yani, böyle bir Ģey olabilir mi? Sırf rakamı yarı yarıya düĢük göstermek için tutmuĢlar, böyle bir Ģey 

yapmıĢlar. ĠĢte, 23‟üncü sayfada var. Ama burada esas önemli olan nokta Ģu, ben de bunun için buradayım zaten: Bakın, hep 2002 ile 

2014‟ü karĢılaĢtırıyorsunuz ya, buradaki rakamınız 2012. Siz, burada, 2012‟de on binde 4 iken doğumda ölen kadınların oranı, bir yıl 

sonra bu oran 5 kat artıyor Sayın Bakan. 2013‟ te on binde 19 oluyor, sonra 2014 yılında 4 kat artıyor. Değerli arkadaĢlarım, o serum 

çekildi, sokuldu filan hikâyesi değil, kadınlar doğumda 5 kat ölüyor bir yıl içerisinde ve hepsi sizin iktidarınızda. ġimdi, ben size bu 

kitaptan örnek vermeye devam edeceğim. 

ġimdi, bakın, bebek ölüm hızlarını 2012‟de yine siz açıklıyorsunuz: 7,4. Hatırlarsınız, 24‟üncü Dönem, kıyameti koparmıĢtık. 

7,4‟ ten 7,8‟e yükseldiğini siz yazmıĢtınız. 600 bebeğin fuzuli öldüğünü söyledik, sonra TÜĠK‟ in düzeltilmiĢ rakamıyla 2014 yılında 

7,6‟ya düĢürdünüz bunu ama 2012‟dekinden yine yüksek ve 200 bebek yine burada fazladan ölmüĢ oluyor Sayın Bakanım.  

Anne ölüm hızı için de baktığınız zaman 2012‟de 15,4‟ ten 15,9‟a yükselmiĢ. Bunu binlerce kere söyledik: Bakın, arkadaĢlar, 

sağlık verileri çabuk değiĢmez, yıllar içinde değiĢir ve siz yıllar içinde yaptığınız kötü uygulamalar nedeniyle sağlık rakamlarını bakın 

ne hâle getirdiniz.  

Yani Ģimdi arkadaĢlarım katkı paylarından bahsettiler, kârdan bahsettiler. Ben hiçbir Ģekilde onlara girmeyeceğim çünkü 

hakikaten çok güzel konuĢtular. Bir arkadaĢım dedi ki, Erzurumlu arkadaĢım: Doğu ile batı arasında tek tek ne farklar vardı, bakın, 

Ģimdi hiçbir Ģey yok.”  Ya, Allah aĢkına, Sayın Bakanın yazdığı kitap, iĢte burada yazıyor: Batı ile doğu arasındaki anne ölüm hızı 

oranında 5 kat fark var arkadaĢlar, 5 kat. Buradaki rakamları… Bölgeler arası fark, 20‟nci sayfada arkadaĢlar, bürokratlar da baksınlar. 

Ya buradaki Sağlık AraĢtırmaları Genel Müdürlüğünü yok edeceksiniz böyle rakamları verdiği için, hâlâ bir miktar dürüst olduğu için 

ya da bunu kabul edeceksiniz. Bunu inkâr ederseniz, bunu reddederseniz, biz daha çok ölmeye devam ederiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Atıcı, lütfen sözlerinizi tamamlayın. 

AYKUT ATICI (Mersin) – Batıda sağlık hizmetleri görece olarak doğuya göre iyi olabilir ama doğudakiler 5 kat daha kötü; siz 

yazmıĢsınız, güzel güzel grafikler vermiĢsiniz. Sağlık Bakanının görevi bizim sağlığımızı korumak Sayın Bakanım. Bizim sağlığımızı 

korumak sizin anayasal göreviniz, mecbursunuz, o yüzden orada oturuyorsunuz. Ben de vatandaĢ olarak bu hakkımı sizden Anayasa‟ya 

dayanarak alırım. Benim sağlığımı koruyamıyorsunuz.  

Yine sizin verdiğiniz rakam, 30‟uncu sayfada deniyor ki: “2002‟de kanser oranı yüz binde 133‟ ten bugün yüz binde 215‟e 

çıkmıĢ.”  Benim sağlığımı korumak mecburiyetindesiniz, koruyamıyorsunuz. 

Yine aynı kitapta tütün ve alkolden bahsediyorsunuz. Ġlk kez tütün kullanma yaĢı 14 yaĢtan küçük olanların oranı yüzde 23, 19 

yaĢ altı yüzde 74,8; sayfa 44.  

ġimdi, siz bunlarla uğraĢmazsanız neyle uğraĢacaksınız? Ne için varsınız orada? ġehir hastaneleri kurmak için filan değil Sayın 

Bakanım. Sizin göreviniz hastaneleri bu Ģekilde ticarethaneye çevirmek değil; birinci göreviniz, anayasal göreviniz benim sağlığımı 

korumaktır, bir diğer göreviniz sağlığı yönetmektir. Sağlığı yönetemiyorsunuz, nereden yönetemiyorsunuz? Sezaryen oranı 2002‟de 
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yüzde 21 iken Ģimdi oldu yüzde 51. Yani bunu örtmek için Sayın CumhurbaĢkanı BaĢbakanken kalkıp diyor ki: “Bu doktorları kesmek 

lazım.”  Niye? Bizim neslimizi tüketiyorlar. Allah rızası için, sağlığı ben mi yönetiyorum? Ben mi “Sezaryen yapın.”  diyorum? 

Hayatımız boyunca bir çocuk hekimi olarak sezaryene karĢı çıktık ama siz sezaryeni aldınız, uçurdunuz, niye olduğunu sorgulamak 

mecburiyetindesiniz. 

Bakın, yatırım yapamıyorsunuz, bir göreviniz de o. Yatırım yapmayı bıraktınız, çok daha fahiĢ f iyatlara -girmeyeceğim 

detayına- Kamu Hastaneleri Birliğini tüccarlara peĢkeĢ çektiniz. On bin kiĢiye düĢen yatak sayısını… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Atıcı, tekrar ek süre veriyorum. 

Lütfen sözlerinizi tamamlayın. 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Bizim en çok rağbet ettiğimiz konu, yine sizin rakamınız: 2002‟de 24,8; 2014‟ te 26,6. On dört yılda 

1,8 puan artmıĢ ama öyle bir Ģey yapmıĢsınız ki buna toplam yatak demiĢsiniz. Sağlık Bakanlığının yatağına baktığım zaman yatak 

sayısı yüzde 16,2‟den 15,9‟a düĢmüĢ. Yani siz yatak sayınızı düĢürmüĢsünüz Sayın Bakan, özel sektöre devretmiĢsiniz bütün iĢleri. 

Peki, dünya ortalaması ne? Sudan, Kenya dâhil 27 yatak düĢüyor 10 bin kiĢiye, biz de ise Sağlık Bakanlığında 15,9. Avrupa Birliği 

ortalaması 50, hiç onlara girmiyorum bile.  

Hasta sayısından arkadaĢlarım bahsetti. VatandaĢlar yılda 8 kere doktora gidiyor ya, böyle bir Ģey dünyada yok. Niye? 

ĠyileĢmiyor adam, sisteme güveni kalmadı, iyileĢmiyor.  

Memnuniyet oranlarına baktık. ġimdi, ben bir Ģey söylemiyorum -yine sizin kitabınızdan, sayfa 133- siz kendi kendinize 

diyorsunuz ki: “Benim sağlık sistemimden memnun olmayanların oranı 2012‟de yüzde 12,2 iken 2014‟ te yüzde 17‟ye çıkmıĢ, 16.9.”  

Yani son iki yılda sağlık hizmetlerinden memnun olmayanların oranı yüzde 38 artmıĢ Sayın Bakan. Siz hâlâ gelmiĢsiniz, diyorsunuz ki: 

“Biz sağlıkta güzel iĢ yapıyoruz.”  veya oradaki milletvekili arkadaĢlarım diyorlar ki: “Çok güzel iĢler yapılıyor.”  

Bir dakikada toparlayacağım, teĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Bakın “Sağlık harcamalarını artırdık.”  diyorsunuz, kesinlikle yanlıĢ bilgi, Allah aĢkına doğru bilgi verin. Bakın, toplam sağlık 

harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı 2002‟de 5,4; 2013‟ te 5,4. Kaynak, sizin kitabınız, sayfa 169. Ben söylemiyorum, siz 

söylüyorsunuz ama siz öyle bir eğip büküyorsunuz ki Ģu kadar harcama yaptık, bu kadar harcama yaptık… Peki, benim penceremden 

bakın, kiĢi baĢına cepten ne kadar harcıyor benim vatandaĢım? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Atıcı, son olarak, lütfen… 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Bitiriyorum. 

2002‟de 37 Amerikan Doları harcarken cepten, 2013‟ te 98 dolar harcıyor. Kim söylüyor? Yine siz, sayfa 174 Sayın Bakan. 

ġimdi, bunları, bu hâle getirdiniz sağlığı; yetmedi, her Ģeyi yaptınız, yetmedi, hayal satmaya baĢladınız. Dediniz ki: “Sağlık turizmi 

yaklaĢık 7 kat artacak ve elde edeceğim gelir 50 kat artacak.”  SayıĢtay ne dedi size? SayıĢtayın raporu diyor ki: “Gerçekçi değil.”  

Hiçbir Ģekilde ulaĢılabilir olmadığına iĢaret ediyor denetim raporu, sayfa 56. Yani hastaneleri sattınız, bitti, Ģimdi hayal de satıyorsunuz. 

Bakın Sayın Bakan, özelde de… Aile hekimliği sistemini getirdiniz, nöbet koydunuz, doktorları Ģimdi görevden alıyorsunuz ve 

Mersin‟ i de en birinci sıraya koydunuz. Mersin‟den baĢka hiçbir yerde doktorlar görevinden alınmıyor. Nedir? Bir sıkıntı varsa 

konuĢalım ama Türkiye‟nin her yerinde… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Atıcı, çok teĢekkür ediyoruz. 

AYTUĞ ATICI (Mersin) - …doktorlar bu nöbete gitmediler ve sizler bu insanları değil, Mersindekileri görevden aldınız. 

BAġKAN – Sayın Atıcı, lütfen… 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Son cümlem… 

BAġKAN – Lütfen… 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sözünüz var Sayın Bakan, emekli doktorlara sözünüz var. Yarın randevu aldılar benden, 

muhtemelen AKP‟ li doktorlardan da almıĢlardır. Bu insanlara bir Ģey söyleyeceksiniz, söz verdiniz. Dediniz ki “Emekli doktorlara, 

bunlara bizim borcumuz var 24‟üncü Dönemden, gereğini yapacağız.”  ġimdi, el birliğiyle emekli doktorlar için bir Ģey yapalım. Hemen 

kanun teklifini veriyorum ve sizden destek istiyorum. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkürler.  

Sayın Atıcı, sizin bu okuduğunuz istatistiklerden herhâlde bir hususta eminiz: Sağlık Bakanlığımız son derece Ģeffaf, gerçekleri 

olduğu gibi yansıtıyor. Bu bakımdan da herhâlde Bakanlığımızı kutlamamız gerekir diye düĢünüyorum. 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sayın BaĢkan… 

BAġKAN – Rakamlar Ģeffaf. Sağlık Bakanlığı rakamları demediniz mi bu? 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sayın BaĢkan, sizin orada Sağlık Bakanlığını, beni veya bir baĢkasını kutlamak ve yermek gibi bir 

misyonunuz olamaz. 

BAġKAN – TeĢekkür ederim. 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sayın Sağlık Bakanı elbette bu rakamları veriyor fakat kendi sunumlarında, televizyon 

konuĢmalarında bunların tam tersini söylüyor. 
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BAġKAN – Çok teĢekkür ederim, sağ olun. 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Çok özür dilerim Sayın BaĢkanım. 

“Rakamlar gerçekçi değil.”  diye baĢlayıp bir sürü rakam verdiniz.  

BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen… 

Sayın Usta, buyurunuz efendim… 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Bakın, buradaki rakamlar… 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Bu baĢka bir Ģey. Ama ilk cümleniz böyle olup sonra bir sürü rakam verirseniz… 

BAġKAN – Sayın Kandemir, siz…  

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Ġlk sözünüze bakın, bir de son cümlenize bakın. 

BAġKAN – Sayın Kandemir, söz aldığınızda cevap verirsiniz. 

Sayın Atıcı, size çok teĢekkür ediyoruz. 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Buradaki rakamların gerçek olmadığını söylüyorum. Buna rağmen, gerçek olmayan rakamlara 

rağmen Bakanlığı ele veriyor. Tabii, rahatsız olacaksınız bu rakamlardan. 

BAġKAN – Efendim, çok teĢekkür ediyoruz, sağ olun. 

Sayın Usta, buyurunuz lütfen efendim. 

ERHAN USTA (Samsun) – Çok teĢekkür ederim. 

Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, bürokrasimizin ve basınımızın güzide temsilcileri; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanım, öncelikle hayırlı olsun yeniden Bakanlığınız.  

Tabii, burada -Plan ve Bütçe Komisyonu, Parlamento- kaynaklarımızın nasıl kullanıldığı konusunu konuĢuyoruz, harcadığınız 

kaynakları konuĢuyoruz yani. Tabii, burada, mali kaynakları konuĢacağız birazdan, insan kaynaklarını da konuĢmak gerekiyor. Sağlık 

Bakanlığı, benim gördüğüm kadarıyla, yönetimde kalma süresi olarak yani sirkülasyonun çok fazla olduğu bir Bakanlık. Yani bunun 

nedenleri nedir? Buna iliĢkin bir değerlendirmeniz olursa çok sevinirim. Yani neredeyse ortalama bir altı ay filan bir genel müdürün 

ömrü. Ben, Sağlık Bakanlığı ekibinin, iĢlerimiz dolayısıyla önemli bir kısmını tanırdım, Ģu anda tanıdığım sadece birkaç arkadaĢ var.  

Tabii, bu, Ģu açıdan önemli: Sizin takdirinizdir, isterseniz her gün değiĢtirebilirsiniz ancak tabii bu ülkenin kaynaklarıdır, insan 

en önemli kaynaktır. Bir de bir hekimi alıyorsunuz, iĢte getiriyorsunuz, genel müdür yapıyorsunuz, üç ay sonra memnun olmuyorsunuz, 

gönderiyorsunuz, artık ondan sonra hekimlik filan yapmıyor ve bu toplumun -birçok fedakârlıkla- en güzide insanlarını, en zekilerini 

belki, en çalıĢkanlarını aslında bu Ģekilde sistemin dıĢına atmıĢ oluyoruz. Bu, bakılması gereken bir olaydır yani istikrar önemli. Siz hep 

istikrardan bahseden bir siyasi partinin Bakanısınız. Burada, yönetimde de bir istikrar olması beklenir. Kaldı ki Sağlık Bakanlığı, bana 

göre, Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetlerinin hakikaten en baĢarılı olduğu Bakanlıktır. Dolayısıyla, orada yönetimde de bir istikrar 

olması normal Ģartlarda beklenir. Ancak, özellikle sizin döneminizde çok fazla bir sirkülasyon olduğunu görüyoruz.  

ġimdi, sağlıkta fiziki Ģartlarda iyileĢmelerimiz oldu, sağlıkta eriĢim kolaylaĢtı. Bunlara aslında bir diyeceğimiz yok, elbette 

eleĢtirilecek yanları vardır. Biz burada tabii ki bir Ģeyi eleĢtireceksek bu her Ģeyin kötü olduğu anlamına da gelmez veya iĢte arkadaĢlar 

eleĢtirmeyince de her Ģeyin iyi olduğu anlamına da gelmez. Ġyi olanlar takdir edilir ama burada, Parlamentoda denetim fonksiyonumuz 

gereği -özellikle muhalefet olarak- tabii ki kaynakların kullanımıyla ilgili bir sıkıntı varsa veya hizmette bir aksama varsa onları bizim 

söylememiz de normal. 

ġimdi, biraz finansman tarafıyla baĢlayacak olursak, bu sunumunuzda 110‟uncu sayfada sağlık harcamaları var. Buradaki 

rakamları ben teyit edemedim. Burada Ģunu vermeye çalıĢıyorsunuz: ĠĢte, sağlık harcamalarının ortalama artıĢının hükûmetleriniz 

döneminde diğer kamu harcamalarının altında olduğunu. Fakat bu yüzde 89, yüzde 132 oranları; bunlar çok da doğru oranlar değil. 

Acaba enflasyondan arındırılmıĢ reel mi diyeceğim ama tabloda öyle bir kayıt yok. Dolayısıyla, nominal oranlarmıĢ gibi duruyor ancak 

bu oranları teyit edemedim. Bu sağlık harcamalarının artıĢı, toplam kamu harcamalarının, faiz dıĢı harcamaların artıĢının bir miktar 

altında olabilir, üstünde olabilir. Benim kanaatime göre de altında, benim baktığım nominal rakamlara göre de altında. Ancak, bu bizim 

az para harcadığımız anlamına gelmiyor çünkü Türkiye‟nin, bakın, son on iki-on üç yılda faiz dıĢı harcamaları millî gelire oran olarak -

genel, devlet için söylüyorum- 12 puan arttı. Bu, müthiĢ bir rakam. Bugünkü rakama göre konuĢacak olursak millî gelirden aldığımızı, 

yaklaĢık 250 milyar lira. Yani hem büyüme hem enflasyon, hepsinden arındırdıktan sonra bile yaklaĢık on iki-on üç yıl öncesine göre 

devlet 250 milyar lira daha fazla para harcıyor, reel olarak söylüyorum, hatta reelin üzerinde bir de büyümeden payı da veriyorum, onun 

üzerinde bir 250 milyar lira… Dolayısıyla, burada harcamalarda çok yüksek bir artıĢ var. Tabii, bütün harcama türlerinde de aynı 

miktarda artıĢ olması beklenmiyor, sağlık harcamaları bu dönemde azaltmamıĢtır benim hesaplarıma göre. 2002-2014‟de genel devlet 

kamu sağlık harcamalarındaki artıĢ yüzde 470‟dir nominal olarak, bu da önemli bir rakam.  

ġimdi, burada sunumuzda mukayeselerin OECD‟yle yapılması… Tabii, yani yapabilirsiniz ancak bana göre çok doğru değil. 

Özellikle sağlık harcamalarında OECD ve Avrupa Birliği ülkeleriyle mukayese yapmak çok doğru olmaz çünkü nüfus yapımız ve 

geliĢmiĢlik seviyemiz son derece farklı. Yani, tabii, bir OECD düzeyinde Türkiye bugün para harcarsa veya Avrupa Birliği ülkeleri  

düzeyinde para harcamıĢ olsa zaten bu ülkenin battığı anlamına gelir bu çünkü geliĢmiĢlik seviyesi dediğim gibi çok farklı, artı, nüfus 

farklı yani biz çok genç nüfusuz, onlar yaĢlanmıĢ bir nüfus. Bizim harcamalarımız da oralara varacak, siz merak etmeyin, hatta bu 

gidiĢle bizim harcamalarımız oralara belki de daha önce varabilir. O yüzden, o mukayeseleri onlarla değil de mesela bize, kendimize 

daha benzer, hem nüfus açısından hem de geliĢmiĢlik açısından benzer ülkelerle yapmıĢ olsanız bu daha faydalı olur diye düĢünüyorum.  
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ġimdi, az önce de ifade edildi, kiĢi baĢına hekime müracaat sayısında 8,3 müracaat Türkiye‟de. Bu, bildiğim kadarıyla, benim 

geçmiĢ toplantılardan hatırladığım kadarıyla yani Avrupa Birliği standartlarında bir rakam. Fakat, bu beni çok ürkütüyor iĢin doğrusu. 

Niye ürkütüyor? Çünkü biz biliyoruz ki bu, iĢte dengeli dağıtılmıĢ değil yani geliĢmiĢ bir ülkedeki kadar dengeli değil. Yani, kimi 

insan… Tabii, bu ortalama rakam, ortalama böyledir normal Ģartlarda ama burada bence yapısal bir farklılık var diğer Ģeylerden. Kimi 

insan hakikaten, hiç gitmiyor, kimisi de aĢırı gidiyor. Yani, 8,3 ama ortalamada tutturuyor olmak biraz endiĢe veriyor. Ve bu Ģeyin… 

Tabii, eriĢim kolaylaĢtırıldı, birleĢmeler oldu, efendim, fiziki Ģartlar iyileĢtirildi, bunların bu rakamı yükseltmesi normal  ama Ģu anda 

bunun Avrupa standartlarında olması biraz ürkütücü. Tabii, o zaman hemen insanın aklına acaba insanlar defalarca gidiyor, iyileĢmiyor 

mu yani bir kalite sorunu mu var bizim verdiğimiz hizmette? Bu soru akla geliyor, dolayısıyla, bilmiyorum bu kaliteyi ölçen ne 

yapıyorsunuz? Yani bunun ölçülmesi lazım, iyileĢme oranları anlamındaki Ģeylerin ölçülmesinde fayda var. Belki bu 8,3‟ lük grafiği 

onunla birlikte verilirse ben hepimiz için daha faydalı olur diye düĢünüyorum.  

ġimdi, bu aile hekimliği sistemi kuruldu, güzel bir sistem, modern bir sistem; dünyada var, bizde de olması lazım. Ancak, iĢte 

baĢında hekim sayımızın yetersizliği veya sistemin yeni baĢlıyor olması nedeniyle bu sevk zinciriyle birlikte uygulanmadı. Ama, ben 

bizim kendi politika dokümanlarımızdan yani Hükûmetin vaatlerinden daha doğrusu hatırlıyoruz, uzun süre bu iĢte “Bu sevk zinciriyle 

birlikte uygulanacaktır, uygulanacaktır.”  diye bu vakte kadar geldi. Eğer Ģu benim kaçırdığım son üç beĢ ayda bir değiĢiklik 

yapılmadıysa hâlâ sevk zinciriyle birlikte aile hekimliği uygulanmıyor. Bunu, bu sistemi artık baĢlatmak lazım Sayın Bakanım yani 

bunun altyapısı artık yeter, yoksa hakikaten, sisteme bir anda yani dual bir yapı oluĢuyor; bir yandan buraya para harcıyoruz, bir yandan 

öbür tarafta para harcıyoruz ve az olan hekimlerimizi de bana göre bu anlamda biz israf ediyoruz. Ve sistem biraz daha devam ederse 

yani zaten ölü doğdu, ölü olarak da devam edecek.  

ġimdi, ilaç meselesi önemli. Yani, iĢte kamunun ilaç harcamaları çok yüksekti, buna iliĢkin tedbirler alınıyor, ilaçla ilgili  2004 

yılında özellikle Bakanlar Kurulu kararında yapılan değiĢikle hakikaten çok önemli iĢler yapıldı yani miktar artmasına rağmen ilaç 

maliyetlerimizde tasarruflar oldu, bunlar güzel iĢlerdi. Ancak, burada tabii, üretim açısından özellikle baktığımızda, buna i liĢkin de 

Hükûmetin bir kısım tabii, politikaları var ama çok fazla hayata geçirilebilmiĢ değil yani yerli ilaç sanayisinin çok sıkıntı çektiğini 

biliyoruz, ciddi yabancılaĢma var. Hani yabancılaĢmadan, hadi çok fazla yabancı olsun olmasın… Tabii, ilaç stratejik bir sektör, yerli 

olmasında da fayda var ama içeride üretilmesi lazım -sahiplikte de değilim ben- yani içeride üretildikten sonra isterse yabancı üretsin 

ama içeride katma değer oluĢması lazım ve bizim kontrolümüzde olması lazım çünkü kritik, stratejik bir sektör. ĠĢte, bir ülkeyle 

sıkıntıya giriyorsunuz, bakın, Ģimdi, doğalgazda mesela, bir kısmımız sıkıntılar yaĢıyoruz. Dolayısıyla, ithal piyasa, çok fazla, yerli 

piyasa aleyhine içeride geniĢliyor. Bu, sizin Bakanlığınızın tedbir alması gereken önemli hususlardan bir tanesi.  

Burada tabii, ilaç fiyat ayarlamalarındaki bir kısım sıkıntılardan dolayı… “Sıkıntı”  derken bunu eleĢtiriyor değilim, onu 

söyleyeyim, orada olabildiğince sıkı durmamız lazım. Çünkü, bizim ilaç faturamız fena değil yani uluslararası standartlarda. Fakat, bu 

TEB kanalıyla gelen ilaçlardaki aĢırı ĢiĢmeyi biliyoruz, buraya da bir tedbir alınması gerekiyor. Çünkü, sistemin dıĢına çıktığı zaman 

bütün indirimlerden bir anda muaf durumuna geliyor Ģirketler ve o tarafa doğru kaçma eğilimi çok fazla arttı.  

ġimdi, Sayın Bakanım, esas önemli husus… Tabii, Ģu Ģeyi de söyleyeyim, ondan sonra son konu olarak o Ģehir hastanelerine 

geleceğim: Bu memnuniyet meselesi… Hani “Ģeffaflık”  dedi Sayın BaĢkan. Tabii, ben bu memnuniyet oranlarındaki düĢüĢ de sunumda 

olsaydı, benim gördüğüm kadarıyla sunumda memnuniyete iliĢkin bir Ģey yok… Bir zamanlar Sağlık Bakanlığımızın, tabii, en fazla 

bütün sunumlarında ilk slaytıydı fakat son yıllarda bu memnuniyetin yüzde 72,8‟ lerden yüzde 68,8‟e kadar düĢtüğünü görüyoruz. Bu 

aslında harcadığımız kaynaklar artmasına rağmen düĢüyor, tabii, burası biraz ilginç yani hani son dönemde “Ya, iĢte, sağlığa biz iyi 

para verdik geçmiĢte devlet olarak ama Ģimdi sağlıktan kısıyoruz, o yüzden memnuniyet de düĢüyor.”  gibi bir… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Usta, buyurunuz lütfen.  

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

…öyle bir argüman ileri sürecek durumumuz yok. Mesela, son yılda, 2016‟da bütçeniz 43,1 milyardan 53,1 milyara, döner 

sermaye artı, Bakanlık bütçesi çıkıyor; yüzde 23 artıĢ. Yani, yüzde 7,5 enflasyonun hedeflendiği bir ortamda yüzde 23 artıĢ, nereden 

baksanız yüzde 15 reel artıĢa geliyor. Dolayısıyla, bütçe artarken, bütçe ortalamanın çok üzerinde artarken memnuniyetin düĢmesi 

Bakanlığınızın bakması gereken, bizim de tabii ki, Parlamento olarak hani ülkenin kaynakları kullanılırken değerlendirmemiz gereken 

bir husustur diye düĢünüyorum. Dolayısıyla, buraya da bir bakılması gerekiyor.  

Son konu olarak da Sayın Bakanım, bu Ģehir hastaneleri meselesi: ġimdi, bu iĢin birçok boyutu var. Bir, iktisadi boyutu var, 

tamamen sağlıktan bağımsız, bir de sağlık boyutu var. Ġktisadi boyutuyla ilgili olarak ben çok kısaca Ģunu söylemek istiyorum: ġimdi, 

yani… Bir de mali boyutu var. Ġktisadi, mali ve sağlık boyutu diyelim.  

ġimdi, iktisadi boyutu… Biz kaynağı az olan bir ülkeyiz yani Türkiye‟nin iĢte, yurt içi tasarrufları yüzde 14 civarında. Yüzde 14 

tasarruf bizim yatırımlarımız için, bizim büyümemiz için yetmiyor. Bu, Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri döneminde de epeyce 

düĢtü yani toplumda aĢırı bir tüketim baĢladı, tüketilince de tasarruf olmuyor, tasarruf olmayınca yatırım olmuyor, yatırım olmayınca da 

sağlıklı, sürdürülebilir bir büyüme olmuyor. Dolayısıyla, dıĢ kaynak kullanmak durumundayız. Yani, emsal ülkelerde de, Sayın 

Bakanım, bizde yüzde 14-15 civarında olan tasarruf geliĢmekte olan ülkelerde yüzde 33 civarında. Yani, o yüzden geliĢmekte olan 

ülkeler ortalama bizim 2 puan, 3 puan üzerimizde büyüyorlar yani daha fazla tasarruf ediyor, gelir seviyesi de bizim seviyemizde 

olmasına rağmen. Hani Ģu olur: Gelir seviyesi düĢük olur bir ülkenin tasarruf edemez ama bizim gelir seviyemizde, iĢte 10 bin dolar 
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gelir seviyesinde olan ülkelerde tasarruf oranı bizim millî gelir olarak 15 puan üzerimizde. Bu önemli bir Ģey. Kaynağımız az, az olan 

kaynağı iyi kullanmak, verimli kullanmak durumundayız ve… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Usta, sözlerinizi tamamlamanız için tekrar ilave süre veriyorum.  

Buyurun lütfen.  

ERHAN USTA (Samsun) – Sağ olun Sayın BaĢkan.  

…dolayısıyla, önceliklendirmeyi de iyi yapmamız gerekiyor. ġimdi bu, iktisadi boyut açısından önemli bir husus. Bunu Ģunun 

için söyleyeceğim: ġimdi, Ģu diyelim ki bizim bu, Numunenin o hastanelerin olduğu bölgeyi… Zannediyorum, orası iĢte bir kısım 

hastaneler, Bakanlığa bağlı hastaneler yeni yapılan yere taĢınacak. ġimdi, eskiler ne olacak? Benim bildiğim kadarıyla, onların 

kararının da verilmiĢ olduğunu pek de zannetmiyorum. Ama, orada diyelim ki yirmi otuz yıl daha belki o sermaye stokunun bir ömrü 

var. Tabii, oradaki makinaların hiçbirini diğer tarafa taĢıdığınızda kullanamayacaksınız. Dolayısıyla, ciddi bir sermaye stokunun israf 

olma endiĢesi var bende. Eğer bu kaygımızı giderirseniz hakikaten oralar yine… ġunu yapmak, bakın, çözüm değil, ben daha önceden 

Sayın Bakanın Ģunu dediğini hatırlıyorum: “Ya, orayı biz özel sektöre veririz, iĢte bir rant oluĢturursun, emsalini artırırsın, iĢte Ģeyini 

değiĢtirirsin, imarının niteliğini, oraya, doğru, 60 katlı bina yaparsınız, devlet oradan kâra bile geçebili r. Ama, bu, millî bir bakıĢ değil 

yani bu, devlet açısından, ülke açısından doğru bir bakıĢ değil. Az önce kaynakların… O yüzden anlattım uzun uzadıya iktisadi  

meseleleri, kaynağımız kıt… ġimdi, bir özel sektör olsanız, bir özel sektör bunu düĢünebilir yani ülkeyi düĢünmez, devletin 

kaynaklarını, milletin kaynaklarını düĢünmeden bunu yapabilir yani o imar değiĢikliği ona kâr getirebilir. Ancak, devletin bu Ģekilde 

düĢünmemesi lazım, dolayısıyla oradaki sermaye stokunun ne olacağı konusu önemli. Tabii, aĢırı kapasite oluĢturulma ihtimali var. 

Japonların bu, Kayseri‟ yi gezdiğini söylemiĢlerdi, adamlar demiĢler: “Yani bu Türkler çılgın.”  yani bu kadar büyük hastane konusunda. 

Siz de burada dünyada tek diyorsunuz 102‟nci sayfada, herhâlde o büyüklük açısından diye anladım. Tabii, bu da insanı ürkütüyor. 

Yani, niye biz dünyada tek olalım? Dünyada tek olmak o kadar da iyi bir Ģey olmayabilir, dünyada bizden bu kadar zengin ülke varken 

yani.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Usta… 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan, hemen bitireceğim, toparlayacağım.  

BAġKAN – Buyurun lütfen.  

ERHAN USTA (Samsun) – Sağ olun.  

“Dünyada 168 bin yatak nitelikli hâle getirilerek sağlık tesislerin altyapısını yenilemiĢ tek ülke olmayı hedefl iyoruz.”  Yani, bu 

ürkütüyor beni. Buna da bir açıklık getirmenizin faydalı olacağını düĢünüyorum.  

ġimdi, Ģehir hastanelerinin tabii… ĠĢin mali boyutu var. Mali boyutu nedir? Bugün bunları yapıyoruz, yarın bunların 

yükümlülükleri ortaya çıkmaya baĢlayacak, orada iĢte farklı yöntemler var zannediyorum, iĢte mesela, kiralayacağız veya değiĢik 

yöntemlerle onları kamu kullanacak. Burada tabii, aĢırı bir kapasite oluĢturulma durumu varsa belki on yıl sonra, on beĢ yıl sonra 

ihtiyacımız olacak Ģeyi bugünden yapmanın da çok bir anlamı yok çünkü önceliklendirme yapmak durumundayız kaynağımız az diye 

baĢtan söyledik. Dolayısıyla, orada hani bir aĢırı kapasite oluĢturulması Ģeklinde bir husus da bizde diğer bir endiĢe kaynağı.  

ġimdi, tabii, oradaki kira geliri… Mesela, kiranın tespiti meselesi, benim hatırladığım kadarıyla, iĢte, bir kur, bir de enflasyon 

üzerinden ikili bir yapı vardı yani o da çok tehlikeli bir durum. Çünkü, bizde Ģöyle bir Ģey var: Önce mesela bir kur Ģoku olduğunda, 

önce kur Ģoku oluyor, ondan sonra peĢinden enflasyon geliyor. Yani, bunun… Dolayısıyla, bir Ģok nedeniyle bizim 2 defa… Çünkü, 

hangisi yüksek olursa ona göre artırma var zannediyorum yönetmelikte, kira bedellerinin artırılması var. Dolayısıyla, bir Ģokun 2 defa 

bizim ortalamanın üzerinde ödeyeceğimiz kiraları artırma ihtimali var. Bunlarla ilgili de bize bilgi verirseniz ben sevinirim.  

Dolayısıyla, uzun dönem yükümlülüklerden açısından Sayın Bakanım, bu olay çok dikkatli gidilmesi gereken bir olay. Tabii, Ģu 

andan itibaren çok da yapacak bir Ģey kalmadı, bir sürü Ģey ihale edildi, baĢlatıldı. Ama, mesela, Mersin‟ in biteceğini söylüyorsunuz, 

bunun bilmiyorum Ģeyi tamamlandı mı? Yani iĢleticisi belli mi? Onunla ilgili bana gelen bilgiler, orada bir eksiklik olduğu Ģeklinde. 

Dolayısıyla, bu büyük bir proje, Türkiye‟nin geleceğini ciddi ölçüdeki… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

ERHAN USTA (Samsun) – Hemen bitiriyorum Sayın BaĢkan.  

Türkiye‟nin geleceğini hakikaten, ciddi bir Ģekilde tehdit edebilecek büyüklükte bir proje. Burada hem finansman açısından hem 

sağlık politikaları açısından hem de iktisadi politikalar açısından çok dikkatli gidilmesi gerekir diye düĢünüyorum.  

Ben tekrar bütçenizin hayırlı uğurlu olmasını, milletimize, memleketimize güzel hizmetler yapmanızı Cenab-ı Allah‟ tan niyaz 

ediyorum.  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Usta.  

Sayın Tur Yıldız Biçer, buyurunuz efendim.  

TUR YILDIZ BĠÇER (Manisa) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakanım, bugün bu salonda sağlık bütçesinin görüĢüldüğü bu anlarda gerçekten de sanki 2 farklı dili konuĢuyor gibiyiz, 

muhalefet partisi vekilleri olarak ve iktidar partisinin Sağlık Komisyonu üyeleri olarak. Burada sanırım, bir soyut kavramlar üzerinden 
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giderek herhâlde bir noktaya varamayacağımızı düĢünüyorum. Ben, o yüzden izin verirseniz birkaç somut veri üzerinden bizim, 

konuyla ilgili görüĢlerimizi aktarmak istiyorum size.  

ġimdi, öncelikle yirmi dört yıllık hekimim ben de, kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanıyım. Hekimken de hiç anlayamadığım 

bir Ģeyi, vekil olduktan sonra Sağlık Bakanlığının verilerinde memnuniyet anketlerinin nasıl yapıldığı üzerine bilgiye ulaĢtığım zaman 

anlamakta biraz daha yol aldığımı düĢünüyorum.  

ġimdi, Sağlık Bakanlığının memnuniyet anketinde, kendi sitenizde, resmî belgelerinizde Ģöyle bir ibare var: “Hasta memnuniyet 

anketleri diyaliz hastalarına yapılamaz, terminal dönemdeki hastalara yapılamaz, 16 yaĢın altındakilere yapılamaz.”  Yani, anketin kime 

uygulanacağını bu Ģekilde âdeta sansürleyerek… Ve terminal dönemdeki hastalar da biliyorsunuz ki gerçek hastalardır yani ileri 

tansiyon hastaları, Ģeker hastaları, yoğun bakım hastaları, kardiyolojik hastalar yani terminal dönemdeki kanser hastaları… Bu 

memnuniyet anketini bunlara yaptırmadığımız sürece, bunlara uygulamadığımız sürece nasıl bir memnuniyet anketinden bahsedebiliriz 

objektif olarak, bilimsel olarak, bunu anlamakta ben çok güçlük çekiyorum. O yüzden de sanıyorum yani sizin söyledikleriniz i le bizim 

söylediklerimizin bir veride, bir potada buluĢması mümkün olmuyor. Çünkü, bizim “memnuniyet anketi”  dediğimiz anket, gerçek, 

objektif ve bilimsel kriterlere göre yapılırsa tüm hastalara uygulanır ve o zaman da hep birlikte görürüz ki hastalarımız gerçekten de 

ilaçlara ulaĢmakta, yoğun bakım yatağına ulaĢmakta, yeni doğanlar kuvöze ulaĢmakta çok ciddi problemler yaĢıyorlar.  

Ġkinci bir konu: Biraz önce diğer vekil arkadaĢlarım dile getirdiler, hepatit C tedavisinde kullanılan bu yeni kuĢak antiviraller 

dediğimiz ilaçların ödemesiyle ilgili. Bu yeni kuĢak antiviraller Ģu anda dünyada bütün ülkelerde kullanılıyor ve bunlara Hindistan, 

BangladeĢ gibi ülkeler de dâhil olmak üzere, bütün ülkelerin vatandaĢları bu ilaçlara kolaylıkla ulaĢabiliyorlar. Yalnızca bizim 

ülkemizde hepatit C hastaları -ki Ģu anda reçetesi yazılmıĢ 35 bin hepatit C hastamız var ve eğer tam bir araĢtırma yapılırsa yaklaĢık 

500 bin civarında mağdur hastadan bahsediyoruz- 3 kutu ilaçla tamamen iyileĢebilecekken, yüzde 90-95 oranında küre ulaĢabilecekken 

bu ilaçlar ödeme listesine alınmıyor. Hastaların mağduriyetleri çok ciddi boyutlarda. Ödeme listesinde olmayan bu ilaçlara, yine çok 

ilginçtir ki, yine geçen sene, 2015 yılında Bakanlığınız ruhsat vermiĢtir. Ruhsat vererek kullanımını uygun bulduğunuz bu ilaçları 

Sosyal Güvenlik Kurumunun neden ödeme listesine almadığını yine anlamakta güçlük çekiyoruz.  

Sayın Bakanım, size iletmek istediğim bir diğer konu: ġimdi, performans sistemi uygulanıyor. Biz performans sistemini 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak en baĢından beri onaylamadık ve bunun halk sağlığı üzerinde ve sağlık uygulamalarında toplumu 

geriye, uygulamaları geriye götüreceğini söyledik. Bizim söylediklerimiz… Tabii, bunun gerçekleĢmiĢ olmasından mutlu olduğumu 

söyleyemeyeceğim ama ne yazık ki haklı çıktık bu konuda. Ġki sene öncesine kadar ikinci basamak ve üçüncü basamaklarda yapılan, 

uygulanan birçok cerrahi giriĢim Ģu anda Bakanlığınız tarafından “Yalnızca üçüncü basamaklarda yapılırsa ödenir.”  ibaresiyle karĢı 

karĢıyadır. Yani, daha iki yıl öncesine kadar ikinci basamak bütün hastanelerde, bütün ilçe hastanelerinde uygulanan cerrahi iĢlemler Ģu 

anda uygulanamamaktadır ve bu cerrahi iĢlemler hekim tarafından yapıldığında resmî olarak fatura edilememektedir ve sarf 

malzemeleri Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmemektedir.  

Sayın Bakanım, ikinci basamak hastanelerde yapıldığında ödenmeyen bu kalemler için Ģöyle yorum yapabilir miyiz: Bir: 

Performans sisteminde hekime yalnızca performans dâhilinde ücretlendirme uyguladığınız için acaba hekimlerimizin bu performans 

sistemini suistimal ederek… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Biçer, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum.  

Buyurun.  

TUR YILDIZ BĠÇER (Manisa) – Peki.  

…suistimal ederek endikasyon dıĢı cerrahi uygulama yaptıklarını mı söylemek istiyorsunuz yani hekimlerinize güvenmiyor 

musunuz ve sistemi denetleyemiyor musunuz endikasyon konusunda?  

Ġkinci bir konu: Ġki yıl öncesine kadar onay verdiğiniz bu uygulamaları yapmasına izin vermediğiniz hekimlerin hekimliklerini  

yani uzmanlık ve diplomalarını mı sorguluyorsunuz ve yeterli bulmuyor musunuz?  

Yine, bu uygulamalardan kaynaklanan, hem hekimin hem de hastanın mağduriyetini nasıl gidermeyi düĢünüyorsunuz? Çünkü, 

ikinci basamak hastanelerde yapılmayan, ödenmeyen bu iĢlemler için hastalar il merkezlerine ve hatta üçüncü basamak merkezlerin 

olmadığı illerde diğer illere gitmek zorunda kalıyorlar. Bu mağduriyeti nasıl gidermeyi düĢünüyorsunuz?  

Çok teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Biçer.  

Sayın Temizel, buyurun lütfen.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; bir de Sağlık Bakanlığı bütçesine doktor olmayan birinin gözüyle bakın istedik belki arada 

değiĢiklik olur diye. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye‟nin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı ilk bitkisel ilacının ne olduğunu içinizde bilen var mı? Sağlık 

Bakanlığında da yok büyük bir ihtimalle. Lityazol Cemil Sayın Bakanım. 1936 yılında ruhsatlandırıldı. O zamanlar, Aydınlı olan ve o 

bölgede doktorluk yapan Doktor Cemil ġener aynı zamanda köylerde ve kırsalda da hastalık taraması yaparken bir bölgede böbrek 

hastalıklarının olmadığını görüyor. Soruyor: “Ya, her gittiğim yerde millet taĢ ocağı gibi, sizde niye böyle bir hastalık yok?” “Biz 

Ģevketibostan yeriz.”  diyorlar. Onun üzerine, gidiyor Doktor Cemil ġener, sonuç olarak Lityazol diye bir ürün geliĢtiriyor, tamamen 
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bitkisel, Ģevketibostandan. Sağlık Bakanlığı o zamanlar Nevroz Cemale verdiği gibi, Lityazolün, Nevrozun peĢine buluĢu yapan 

doktorların da isimlerini ekliyor imiĢ, dolayısıyla ona da Lityazol Cemil demiĢ.  

Lityazol Cemil sadece Türkiye'de değil, Belçika‟da, Ġsviçre‟de, Almanya‟da, Fransa‟da da satılan, Ģöyle küçücük, 5 

santimetrelik prospektüsünün içerisinde Türkçe, Almanca ve Fransızca açıklamaları bulunan bir ilaç. Açıklaması da Ģundan ibaret: 

“Böbrek taĢlarını düĢürür, kumları döker.”  Ġçiyorsunuz, gerçekten düĢürüyor ve döküyor. Bu ilaç çıkartılmıyor. Hikâyesi birazcık 

dramatiktir, uygun bir sohbette aktarırım bunu, bütün arkadaĢlara aktarırım tabii.  

Sonuç olarak, Nevroz Cemal de pek fazla sürdüremiyor üretimini. Daha sonra çıkartılan ilaçlar da pek fazla dünyada 

tutulamıyor. Yani, Türkiye'nin bitkisel ilaç konusundaki hikâyesi geliyor, bu olayda tıkanıyor. Ancak, Ģu anda dünyanın her tarafından 

hâlâ Lityazol Cemil soruluyor, Lityazol Cemil. O ilacı kullanmıĢ bir insan olarak biliyorum, 1978-1979 yıllarında böbrek sancıları 

çekerken dediler ki: “Lityazol Cemil.”  Sonra Lityazol Cemil bitti, kalktı piyasadan. Neler neler neler geçirdik, yok kırdırmalar, yok 

lazerle kırdırmalar falan diye, her iki senede bir uğraĢıp duruldu. 

ġimdi, değerli arkadaĢlar, tıbbi ve aromatik bitki potansiyeli açısından dünyanın ilk 8 ülkesi arasında yer alan Türkiye, maalesef, 

bu alanda yok.  

BAġKAN – Affedersiniz Sayın Bakanım.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Yemek ve sohbet arasında galiba bu konuĢmaların yapılması pek anlamlı olmuyor Sayın 

BaĢkanım.  

BAġKAN – Çok haklısınız.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Millet sohbetini yapmaya ve yemeğini yemeye gelmiĢ gibi davranıyor gördüğümüz kadarıyla.  

BAġKAN – Değerli milletvekilleri, lütfen efendim, sükûneti sağlayalım. 

Bu arada, çok affedersiniz, Sağlık Bakanlığımız Komisyon üyelerimizin sağlığını düĢündüğü için sağlıklı bir ikram yapmıĢ 

herhâlde, meyve ikramı, onlara teĢekkür ediyoruz ama tabii bunun sükûneti bozmaması lazım. 

Buyurunuz efendim, lütfen devam edin. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Ortamı yumuĢatmak için söylenmiĢ bir laftır BaĢkanım. 

TeĢekkür ederim. 

Dolayısıyla, dünyanın ilk 8 ülkesi arasında olan Türkiye, maalesef, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili olarak gereksinim duyduğu 

neredeyse bütün hammaddeyi ithal ediyor. Ġthal ettiğimiz tıbbi ve aromatik bitki ürünlerinin ekstreleri veya yağları arasında ilk sırayı 

nane yağı iĢgal ediyor. Türkiye harıl harıl nane yağı ithal ediyor. Her türlü alanda kullanılıyor. Gıdada kullanılıyor, ilaçta kullanılıyor, 

kozmetikte kullanılıyor ama Türkiye bunu ithal ediyor. 2‟nci sırayı oluĢturan, toplam olarak aldığınızda 1‟ inci sıraya çıkan yağ grubu 

ne biliyor musunuz? Narenciye ürünlerinin kabuklarının yağları. Portakal kabuğu yağı, limon kabuğu yağı, turunç kabuğu yağı. 

Dünyanın her tarafında limon kolonyası olarak kullanılan, limon yapraklarından elde edilen “petitgrain”  Türkiye'de yok, “peti tgrain” 

elde eden bir tane Allah‟ ın kulu da yok. ġimdi, olaya bu açıdan baktığınızda özellikle koruyucu hekimlik açısından Türkiye'nin elindeki 

potansiyelinin kullanılması hâlinde ikinci aĢamada tedavi edici hekimlikte kullanılan ilaçlardan yüzde 26 civarında tasarruf edileceği 

hesaplanabiliyor. Hesaplanıyor veya kesin demiyorum ama bu konuda iddialar var. Bu yapılabiliyor.  

ġimdi, Sayın Bakanın sunumu sırasında söylediği en temel olaylardan birisi koruyucu hekimlikte obezitenin alıp baĢını gitmesi. 

Değerli arkadaĢlar, bizim toplumumuz geçmiĢ dönemlerde ağırlıklı olarak ekmek ile bulgurla beslenir yani buğday türevleriyle beslenir 

ve bu toplum yıllarca, nüfus olarak çoğalması da dâhil, pek fazla doğurganlık sorunu çekmeden bugünlere gelebildiyse ve temelde de 

ağırlıklı olarak beslenebiliyorsa bunun bir sırrının olması gerekir. O zamanki insanlarda bir obezite mobezite gibi bir Ģey 

görmüyorsunuz, özellikle Ģeker hastalıkları da yok. Bu araĢtırıldığında ortaya çıkan olay buğdayın rüĢeymi. Buğdayın rüĢeymini büyük 

ölçüde biliyorsunuzdur. Buğdayın yüzde 3‟ünü oluĢturur, buğdayın çimlenen kısmıdır, Anadolu‟da buna “buğdayın cücüğü” denir ve 

buğdayın insan için yararlı olan bütün her Ģeyi, omega 3, omega 6, omaga 9, e vitamini, d vitaminleri, hatta ve hatta Ģu anda 

doğurganlıkta kadınlarımızın en fazla gereksinim duyduğu folik asit yani b vitamini, b 9, bütün bunların hepsi o buğdayın yüzde 3‟ lük 

cücüğünde var ve antioksidan kapasitesi nedeniyle de onunla beslenenleri koruyor. Olayımız bu. Buğdayla beslendik yıllarca ve belki 

de onun sayesinde, dağdan taĢtan topladığımız doğal ürünleri de onun üzerine eklersek, doğal yetiĢtirilmiĢ, genetiğiyle oynanmamıĢ 

domatesi de onun yanına koyduğunuz zaman alın size sağlıklı bir yaĢam.  

ġimdi, genetiğiyle oynanmıĢ domatesler, domates midir neyin nesidir belli olmayan Ģeyler ve rüĢeymi ayrılmıĢ buğdayla yapılan 

beslenme. Niye buğdayın rüĢeymi ayrılıyor? Belki çocukluğunda yaĢamıĢ olanlar vardır, ben ilk beyaz ekmeği siyah ekmeğin yanına 

katık olarak konulan bir sofrada gördüm.  

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – ġehir ekmeği.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Evet. Köy ekmeği orada duruyordu, bizim esmer ekmeğimiz, onun yanında da beyaz, 

pandispanya gibi bir ekmek vardı. Herkes onu, onun içerisine koyup yiyordu. Böyle bir olayın Türk toplumunun baĢına nasıl bir bela 

oluĢturacağını o zaman göremedi kimse, göremedi. Buğday rüĢeyminin buğdaydan ayrılması ve un yapılması konusu ayrı bir olay. Bu, 

Ģu anda gelinen nokta itibarıyla belki bir zorunluluk. Sayın Bakan, yeniden kepekli ve rüĢeymli ekmekler üretimi konusunda projeler 

yapıldığını söyledi. Sayın Bakanım, bu olay olmuyor. “Neden olmuyor?”  derseniz. Eğer evde ekmek yapan analarınızı hatırlayanlar var 

ise, annem hamuru yoğurduğu zaman el kadar maya koyar içerisine, üzerini kapatır, üzerine kalın bir Ģey serer, hatta kıĢ ise bir de 

sobanın arkasına sürer, o hamur ancak ertesi gün yani on dört-on altı saat sonra mayalanır. Bir tek nedeni var: Buğday rüĢeyminin -ki 

onun içindeydi- antioksidan kapasitesi mayalanmaya karĢı direnir çünkü mayalanma bozulmadır.  
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ġimdi, halk ekmek fabrikalarını bir düĢünün, milyonlarca ekmek piĢiriyor. O milyonlarca ekmeğin piĢmesi için hamuru on altı 

saat mayalamaya kalkarsanız Ģehrin yarısı kadar da mayalama alanı yaparsınız. O nedenle, bu olay zordur. Böyle bir olay karĢısında ne 

yapılıyor? RüĢeymini alıyorsunuz buğdayın, geriye kalan beyaz öğün, içerisine parmak ucu kadar suni, yapay maya, üç saat sonra fıkır 

fıkır. Ama içinde ne var? Ġçinde hiçbir Ģey yok, tamamı niĢasta bazlı Ģeker. Hani Karatay Hoca ikide bir televizyona çıkıp da bir dilim 

ekmeğin üstüne Ģeker diziyor ya, kesinlikle doğrudur. Sadece Ģeker yiyorsunuz. Ha, Ģekere de gereksinim var yani insanların baĢka 

enerjisinin olmadığı veya baĢka kaynağı olmadığı zaman onları da tüketecek. Bu durum karĢısında yeniden rüĢeymli ekmekler yapılıyor 

ise eğer bunun uzun süreli olması gerekiyor bir de aynı zamanda çünkü dört ay, beĢ ay sonra unu yaparsanız eğer acıyor. Onun acıması 

iĢte bu öğütülen buğdayın rüĢeyminin buna karıĢmasından kaynaklanıyor. Ee, dört ayda acıyorsa o zaman bizim sanayi böyle bir olayın 

içerisine girmiyor. Geriye bir tek ekmek organizasyonu kalıyor. Yeniden semt fırınlarını koyup, oralarda mayalama olanağı müsait, 

mayalanan hamurlarla ekmek yapılabilecek ve özel olarak öğütülmüĢ unların kullanılmasını sağlayacak organizasyonları örgütlemek. 

Sağlık Bakanlığının görevi elbette ki ekmek piĢirmek değil. Bu görevler yerel yönetimlerin ve özel sektörün elbette ki. O zaman, buna 

uygun olarak zorunlu düzenlemeleri yapmak zorunda Sağlık Bakanlığı. “Bunun dıĢında olmayacak, Ģöyle, Ģöyle, Ģöyle yapacaksınız.”  

diye tanımlamak zorunda. 

Değerli arkadaĢlar, aslında Ģu anda Türkiye'deki sağlık sorunlarının temelinde gıda maddelerinin yattığını herkes biliyor, 

konuĢuyoruz bunun üstünde. Bu, gıdanın yokluğundan ya da toplumun açlık çekmesinden dolayı değil, böyle algılamayın. Türkiye‟de 

gıda yeteri kadar var. Her ne kadar dünya kadar ithalat falan yapılıyorsa da istenildiği anda bu ülke bütün nüfusunun hepsini 

besleyebiliyor. Burada herhangi bir sorununuz yok. Bütün sorun, bu gıdaların insanlara sunuluĢ biçiminde. Ġnsanlara sunulan bu gıdalar 

aĢırı rafine. Bizler 2 kere rafine falan diye reklam yapılan Ģeyleri kullanıyoruz.  

Örneğin, zeytinyağında rafinaj ne demek? 380 derecede inert ortamda fıkır fıkır kaynatmak demek. Ne kalıyor geriye?  

Onun dıĢında, un… O çelik değirmenlerde öğüte öğüte en sonunda, böyle yağ gibi zaten, zerre kadar lifi kalmayan, yediğiniz 

anda olduğu gibi kana karıĢan bir Ģey hâline geliyor.  

Onun ötesinde, özellikle bu market sistemleri raf ömrü bir yıldan az olan ürünlerin satıĢını kesinlikle ve kesinlikle sağlamıyor 

çünkü o büyük mağazaların birisine ürün sokmak istiyorsanız onun paketlenmesi, üretilmesi, gelmesi vesairesi zaten altı ay sürüyor. 

Miadına altı ay kalmıĢ veya daha az kalmıĢ bir ürünü kimse tüketmiyor. Ne yapacaksınız bu durumda? Raf ömrü iki yıl olan ürünler 

geliyor. Raf ömrünü iki yıl yapmak için o ürünlerin içerisine doldurulan kimyasallar iĢte Ģu anki toplumun baĢ belasıdır. Temel 

sorunumuz bu. AĢırı rafine edilmiĢ gıdalar, raf ömrünü uzatmak için içerisine doldurulan ürünler toplumun temel belası hâline geldi. 

Obezitenin, özellikle de sürekli olarak insanların insülin direncine sahip olmasının temel nedenleri bunlar olmaya baĢladı. Bunun 

kesinlikle ve kesinlikle halledilmesi lazım.  

Bütün dünya bu yapay koruyucuların -ki onlar vücutlar tarafından serbest radikal olarak algılanıyor yani nereye koyacağını 

bilemiyor vücut- yerine doğal koruyucular yaratma çabasında. Bu doğal koruyucuların temelinde de, iĢte, biraz önce söylediğim tıbbi 

ve aromatik bitkiler yatıyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkiye‟ye sağlayacağı bir diğer avantaj daha var, o da, özellikle Sayın 

Bakanın söylediği sağlık turizmiyle ilgili olarak, Türkiye‟de geliĢtirilmeye çalıĢılan sektörün aroma terapi grubunu oluĢturuyor. Siz o 

sağlık turizminin içerisine bu doğal terapi ürünlerini falan eklediğiniz zaman kalitenizi inanılmaz derecede yükseltiyorsunuz.  

ġimdi, birkaç tane arkadaĢımız söyledi değerli arkadaĢlar. Türkiye‟de tıbbi ve aromatik bitkilere atfedilen, Anadolu‟da 

“kocakarı ilacı”  olarak denilip de arkasından değiĢtirile, değiĢtirile, değiĢtirile bir nevi düzenbazlığa kadar dönüĢtürülmüĢ olan bitki 

karıĢımları var. Bunlar ciddi anlamda tehlike yaratan unsurlar, kesinlikle katılıyorum bu arkadaĢların endiĢesine. Yalnız, bununla ilgili 

olarak yapılması gereken de bir Ģeyler var. Bu ürünlerden elde edilen ekstrelerin, kesinlikle, özellikle toksisi te testlerinin yapılması -

yani insanlarda dozajı belirleyecek olan testler bunlar, biliyorsunuz bütün ilaçların hepsi belirli bir aĢamaya kadar tedavi edici, sonra 

zehirleyici- gerekiyor. Bunu yapabilecek olan kuruluĢ sadece ve sadece Sağlık Bakanlığıdır. Bunu “Kendileri yapsınlar, yaptırsınlar.”  

demeye baĢladığınız andan itibaren bu iĢin içerisinden çıkamıyorsunuz, bu olmuyor. Siz bunların içeriklerinde ne olması gerektiğini, 

örneğin kekik yağı elde ediyor, bunun içerisinde… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Temizel, lütfen toparlayalım. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Bunun içerisinde örneğin yüzde 50 karvakrol olsun diyorsanız eğer o kadardır, toksisitesini 

yaptım, Ģu kadar damla kullanılır diyorsanız o kadardır ve bunun elde edilmesi için de GMP‟ li alanlarda yani sağlıklı, tozsuz ortamlarda 

üretilmesi gerekiyor diye kuralı koyduğunuz andan itibaren bu olay biter. Ne merdiven altı üretim kalır, ne de sahte üretim kalır. Ġçeriği 

sizin belirlediğiniz gibi mi? Tamam. GMP‟ li alanda üretilmiĢ mi? O da tamam. Toksisite testi yapıldı, o da tamam. Eğer bunun üzerine 

bir de klinik testlerini yaptırırsanız Türkiye‟de dıĢarıdan ithal ettiğiniz ilaçların belki de yüzde 40‟ ına, yüzde 35‟ ine gereksinim 

kalmayacağı ortaya çıkar. Eğer böyle bir olay gerçekleĢtirilirse, Türkiye açısından, tahminlerinizin ötesinde önemli Ģeyler 

sağlayabiliriz, yapabiliriz de.  

Almanya‟da hangi annenin çantasını açarsanız içerisinden büyük bir ihtimalle Ģöyle küçük, kahverengi plastik bir ĢiĢe çıkar, 

“camomile”  yazar üstünde. “Camomile”  papatya ekstresidir. Uzun süre Trakya‟da üretildi o papatyalar, sonra bizdeki fiyatları falan 

fazla bularak Bulgaristan‟da üretilmeye baĢlandı. Çocukları düĢtü, bir yerini kanattı, hemen anında onu sürerler. Bitkiseldir, diğer 

dezenfektanlar gibi hücreleri mücreleri falan öldürmez.  
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Ġran bundan altı yedi sene önce ordusunda her askerinin çantasına bir tane kantaron yağı koydu, bir kantaron yağı. Kantaron 

yağını Egeli olup da, hatta Anadolulu olup da bilmeyen yoktur. “Camomile”den çok daha kalitelidir, çok daha önemlidir ama bunun bu 

amaçla kullanılmasıyla ilgili olarak yapabileceğimiz bir Ģey yoktur. Özet olarak… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Sabrınızı daha fazla zorlamak hiç istemiyorum… 

BAġKAN – Estağfurullah efendim, hakikaten, Sayın Temizel, hem istifade ediyoruz hem de hakikaten çok açıklayıcı oluyor 

ancak takdir edersiniz ki daha konuĢmak isteyen baĢka arkadaĢlarımız var, onlara, onların hukukuna hürmeten istirham edeceğim, 

lütfen toparlayalım.  

Buyurunuz.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Peki. 

Sayın Bakanım, son olarak, bir konuyla ilgili olarak -bu özel bir talep değil, benim hayatta hiç özel talebim olmadı çünkü- 

kanser hastalarının ilaçlarının hastanelerden dağıtılması olayıyla ilgili olarak gelen talepler… Allah vermesin kimseye, kanser hastası 

olunmadan onların sıkıntısını falan bilmek mümkün değil. Bu insanları -ki bunların sayısı artık böyle az, 1, 2, 5, 10, 100, 200 filan 

değil- binlerce insanı belirli periyotlarla hastanelerde doldurma olgusunu -daha önce ben birkaç defa rica ettim, benim yüzümden 

uzatıldığını sanmıyorum ama uzatıldı, ertelendi, geldi- eğer bunu artık ertelemiyorsanız bu çok büyük bir sorun yaratacak. O insanları o 

hâlleriyle hastanelerde ilaç alacağız diye kuyruklara sokmayın, bu olmaz. Bu kesin olarak olmaz.  

Ġkinci bir olay da belirli hastalıkları nedeniyle özellikle yaĢı ilerlemiĢ olanlarda veya yaĢı ilerlememiĢ olanlarda da hastanelere 

yatanlar belirli bir aĢamadan sonra tedavisi bitti, bakım hastası oldu noktasına geliyorlar, bakım hastası. Bu ne anlama geliyor, biliyor 

musunuz? Alın hastanızı, gidin. Ama bu arada, burasında bir hortum var, kolunda serumu var, yan tarafında da bir tane oksijen 

makinesi var. Gidip onları alacaksınız, o hâlleriyle eve geleceksiniz, bir hasta yatağı kuracaksınız kurabiliyorsanız eğer, serumunu da 

duvara asacaksınız, iĢte o bakım hastasına evinizde bakacaksınız.  

ġimdi, bu kadar modernleĢtiğimiz, bu hâle geldiğimiz sağlık sisteminde biz bakım hastalarıyla ilgili olarak bir çözüm üretmemiĢ 

oluyor isek hastalarla ilgili olarak ürettiğimiz çözümlerle övünecek durumda değilizdir. ĠnĢallah bu konuda da övünecek bir hâle geliriz. 

TeĢekkür ediyorum.  

Bütçenizin sizlere hayırlı olmasını diliyorum, sağ olun.  

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Temizel. 

Sayın Ali Yiğit, buyurunuz efendim.  

ALĠ YĠĞĠT (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım, çok değerli arkadaĢlar; bugün burada bütçeyi görüĢüyoruz ama 100 bine 

yakın sağlık çalıĢanı yani sağlık okullarını bitiren tıbbi sekreter veya sağlık meslek liselerinden çıkan arkadaĢımız atanmayı bekliyor. 

Bilmem, bütçenizde bununla ilgili bir Ģey ayırdınız mı? Yoksa taĢeron Ģirketlere mi bunu tekrar devretmeyi düĢünüyorsunuz?  

Ġkincisi, Ģehir hastanelerine büyük paralar ayırıyorsunuz, devlet hastanelerimiz, devlet üniversitelerimizin hastaneleri zor 

durumda hepinizin bildiği gibi. Küçük bir örnek vermek istersek, 9 Eylül Üniversitesi, sordum, her ay 2 milyon lira zarar ediyor, 20 

milyon lira yıllık, aĢağı yukarı 20-25 milyon lira zarar eden bir iĢletme hâline gelmiĢ. BeĢ yıl önce verilen SUT fiyatları artık oraları 

yürütemez duruma getirmiĢ. Bu üniversitelere, bu Ģehir hastanelerine ayıracağınız paraları o üniversitelere ayırsanız olmaz mı? ġehir 

hastaneleri çok büyük paralarla… Hâlbuki bunun çok daha aĢağısıyla bu çalıĢamayan üniversiteleri ayağa kaldırırız. DüĢünebiliyor 

musunuz Dokuz Eylül Üniversitesinde 120 yatak kapatılmıĢ durumda hemĢire yokluğundan ve zarar ettiği için, içler acısı. AR-GE‟ye 

herhangi bir ücret, bir para ayıramıyoruz. Bununla ilgili bir çalıĢma yapıyor musunuz merak ediyorum. 

Üçüncüsü: Kadro dağıtımında anestezi, mikrobiyoloji ve biyokimya, radyoloji branĢlarını planlamanın dıĢında tutmanız gerekir, 

ihtiyaçları kadar almaları gerekir diye düĢünüyorum. Bu doğru bir uygulama değil. O hastanenin ne kadar ihtiyacı varsa o kadar 

mikrobiyolog veya biyokimyacı almalı diye düĢünüyorum. 

Bu Hükûmetin en büyük beklentilerinden birisi sağlık turizmi. Hep sağlık, sağlık dediler ve gelecekte de 20 milyar dolara yakın 

bir beklenti içerisinde. En çok hastamızı Libya‟dan alıyorduk sağlık turizmiyle ilgili sağlık hastamızı ama bugün Libya içler acısı. 

Orada günde 10 kiĢiye vize veriliyor, bunu Bakanımla ayaküstü konuĢmuĢtum, yani 4 bakanlık arasında yürüyen bir Ģey var. ĠçiĢleri 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı… Bir kere, o oraya havale ediyor, öbürü öbür bakanlığa havale ediyor. Günde 10 kiĢi 

vize alıyor. Daha önce Libya‟dan aldığımız… Ve hastamızın yüzde 45‟ i aĢağı yukarı Libya‟dan alınıyordu, bugün vizeden dolayı 

Avrupa ülkeleri Tunus veya diğer küçük ülkeler, farklı ülkeler bu hastayı alıyor ve biz sadece seyrediyoruz. Bununla ilgili bir çalıĢma 

yaptınız mı bilemiyorum. ĠĢte Sağlık Bakanlığının bir format vermesi gerekiyor, istenilen evrakları vermesi gerekiyor, herkes birbirine 

havale ediyor ama gerçekten ülke zarar ediyor. Bu çok önemli bir konu, bunu da mutlaka gözden geçirmeniz gerekir diye 

düĢünüyorum. 

Acil hastaların taĢınmasında en yakın devlet hastanesine gitmesi gerekiyor. Devlet hastanelerinde yer yoksa en yakın özel 

hastanelere gitmesi gerekir. Hâlbuki öyle bir uygulama yok. Devlet hastanelerinde boĢ yer yoksa tanıdıkları veya çıkarları olan bir özel 

hastaneye hastalar taĢınıyor. Hâlbuki en yakın devlet hastanesine veya en yakın özel hastaneye taĢınır Ģartları yerindeyse ama bu 

uygulama pek de öyle yapılmıyor.  

Doktor baĢlayıĢlarında, hekim ayrılmadan, yeni bir hekim baĢlatılmadan baĢvurusunu yapamıyor yani o hekim ayrılacak, ondan 

sonra baĢvuru yapılacak. Bu da doğru bir uygulama değil.  
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Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumuyla görüĢülmesi gerekir. A grubu hastaların yani felçli hastanın otuz günlük rapor için günlerce 

o hastane kapılarında dolaĢması engellenmeli. Bu hem oradaki hasta için hem orada, devlet hastanesinde fazladan bir iĢ yapacaklar. En 

azından doksan günde bir bu raporların yenilenmesi gerekir diye düĢünüyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Yiğit. 

Sayın Murat Emir, buyurun efendim. 

MURAT EMĠR (Ankara) – Sayın Bakanım, sizin sevineceğiniz bir haberle baĢlamak istiyorum. Bugün KiĢisel Verilerin 

Korunması Kanunu Adalet Komisyonundan geçti ve meĢhur 47‟nci madde yine karĢımıza çıktı. Sayın BaĢbakan ifade etmiĢti “Kanun 

hükmünde kararnamelerden artık hoĢlanmıyoruz, istemiyoruz.”  diye ama nedense Sağlık Bakanlığı gibi büyük bir Bakanlığın bütün 

teĢkilatını düzenleyen yasa da hâlâ kanun hükmünde kararname, meĢhur 663. Bunun içerisindeki 47‟nci madde Sağlık Bakanlığının 

kiĢisel verileri dilediği gibi, hiçbir kurala bağlı olmadan, kendi iç iĢleyiĢi içerisinde ve bu bizim Adalet Komisyonundan geçirdiğimiz 

KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun da dıĢında tutacak Ģekilde dilediğince iĢlemesine olanak veriyor. ĠĢlemeden kasıt, almak, 

kullanmak, değiĢtirmek ve satmaya da giriyor.  

Sayın Bakanım, size açıklıkla sormak istiyorum: Bu yetkiye niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Çünkü sağlık verilerinin iĢlenmesi 

modern bir ülkede, çağdaĢ bir ülkede Ģarttır, gereklidir, bunun olması gerekir ama sağlık verileri özel nitelikli verilerdir, hassas 

verilerdir ve dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık verileri böylesine sınırsız ve üst kurulların denetiminden kaçılarak ve ona özel bir kanun 

olmasına rağmen, yani KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu olmasına rağmen onun da dıĢına çıkartılarak kullanılmamaktadır.  

Açık bir soru soruyorum, dünyada baĢka bir Sağlık Bakanlığı var mıdır hiçbir kurala, kanuna tabi olmadan kiĢisel verileri, özel 

nitelikli kiĢisel verileri dilediğince iĢleme ihtiyacı olan? Çünkü bu uygun değil, zaten bu 47‟nci madde 2 defa Anayasa Mahkemesinin 

iptal ettiği bir maddedir. Anayasa‟nın 20‟nci maddesi varken, kiĢilerin gizlilik hakkı ve özel hayatına saygı gösterilmesi hakkı varken 

bu uygulama yanlıĢtır ve bundan bir an evvel dönülmesi gerekmektedir.  

Yine 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟de her Ģey var. Bunlardan en dikkat çekeni, her bir kamu hastaneleri birliğine bir 

genel sekreter atanması ve bunun da hastane yöneticisi ataması. Ancak burada liyakat söz konusu değil çünkü genel sekreterin sekiz 

yıllık bir iĢ deneyimi olması ve dört yıllık lisans mezunu olması yeterli görülüyor. DüĢünebiliyor musunuz, büyük bir kamu hastanesi 

birliğini bağlıyorsunuz; içerisinde öğretim üyeleri var, doktorlar var, her türlü uzman var ve bunu sadece dört yıllık okul mezunu birine 

bağlıyorsunuz ve hastane yöneticisinde ise yine aynı Ģartlar var ve beĢ yıl çalıĢma yeterli oluyor. Yasanın ilk çıktığı durumda bunları 

kurum baĢkanı atıyordu ama 2014 değiĢikliğiyle Sayın Bakana verildi bu yetki ve Sayın Bakan da bu yetkiyi aldıktan sonra bütün genel 

sekreterleri değiĢtirmek zorunda kaldı. Burada geniĢ yetkileri olan ve kurum içerisinde her türlü alanı kullanabilen genel sekreterlerin 

mutlaka liyakate göre atanması gerekiyor ve bunların da ölçütlerinin, performans ölçütlerinin net bir Ģekilde bağlanması, açıklanması 

gerekiyor.  

Sayın Bakanım, bir de Ģunu çok merak ediyorum, bu Ģehir hastaneleri. Dünyayı da bilen bir hekim meslektaĢınız olarak, 

dünyada 3 bin, 4 bin yatağın aynı binaya sıkıĢtırıldığı baĢka bir örnek var mı? Çünkü bunun bir mantığı yok ve varsa lütfen açıklayın. 

Dört yüzer yataklı, beĢ yüzer yataklı 6 hastane yapacağınıza hepsini birleĢtirdiğiniz zaman, herkesi aynı binanın içine yerleĢtirdiğiniz 

zaman on binlerce hasta yakınını, on binlerce poliklinik hastasını aynı binaya soktuğunuz zaman, aynı yollardan 20 bin, 30 bin araç 

sabah saatlerinde o yoldan geçsin dediğiniz zaman hangi sorunu çözmüĢ oluyorsunuz ve neye hizmet etmiĢ oluyorsunuz? Bu 

yanlıĢlıktan mutlaka dönülmesi gerekiyor.  

Saygılar sunuyorum.  

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Emir.  

Sayın Gaye Usluer… 

Buyurun lütfen.  

GAYE USLUER (EskiĢehir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakan, değerli üyeler, sayın basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

ġimdi, sağlık bir haktır. Hakkın olduğu yerde özelden bahsettiğimizde orada hakkın eĢit dağıtılamadığından, dağıtılmadığından 

rahatlıkla bahsedebiliriz ve hak, hak olmaktan çıkar. On iki yıllık, on üç yıllık iktidar döneminizde sağlığı özelleĢtirdiniz. Sağlıkta 

özelleĢme demek hastanın müĢterileĢmesi, hastanelerin ise birer iĢletmeye çevrilmesi anlamına geliyor. Biraz önce Komisyon 

üyelerinden bir arkadaĢ konuĢtu; gayet pembe bir tablo çizdi ve özel hastanelerden, artık herkesin özel hastanelere gidebildiğinden 

bahsetti. Bir an düĢündüm “Hekim olabilir mi bu arkadaĢ”  diye, gerçekten tanımıyorum ama dedim “Hekim olsa böyle bir konuĢma 

yapmazdı.”  Acaba hasta olabilir mi, hastalandı bu hizmetlerden yararlandı mı diye düĢündüm, hasta olsa da özelleĢtirilen hastanelerden 

ya da özel hastanelerden yararlanabilmesi için mutlaka parasının olması gerekiyor. 

Bakın değerli arkadaĢlar, açlık sınırının 1.450 lira olduğu, yoksulluk sınırının 4 bin liraya yaklaĢtığı Türkiye‟de asgari ücret 

1.300 lira ise özel hastanelerden herkesin yararlandığını söylemek bir ütopya, doğru olmayan bir söylemdir çünkü özel hastane demek 

paranız kadar sağlık demek, özel hastane demek paranız varsa gelebilirsiniz, paranız varsa yararlanabilirsiniz demek. Bakın, 

milletvekillerinden halk en çok ne talep ediyor? Oğluma, kızıma, torunuma iĢ; birincisi bu. Ġkincisi ne? Özellikle hekim 

milletvekillerinden “Hastane ücretlerini ödeyemedik, ücretleri azaltır mısınız?”  Biraz önce bir hasta talebi geldi, bir özel hastanede -

adını da vereyim, Memorial- 8 bin lira hesabı 4 bin liraya indirebilir miyiz talebiyle geldiler; demek ki özel hastaneden 

yararlanabilmenin birinci koĢulu cebimizde paramızın olması.  
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ġimdi bu noktada birkaç soru sormak istiyorum Sayın Bakana ve sorudan önce de Ģunu söylemek istiyorum: KeĢke burada 

Sağlık Bakanlığı dıĢında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olsaydı. Politikaların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiği, 

ücretlendirmenin ise ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapıldığı yani sağlığın finansmanının baĢka bir bakanlık 

tarafından yapıldığı bir sistem doğru bir sistem değildir.  

Ben enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım, bir üniversite hastanesinde öğretim üyesi olarak yıllarca çalıĢtım. Kronik hepatitler 

bizim bilgi ve ilgi alanlarımızda ve Türkiye‟de 3 milyon hepatit B hastası var, Türkiye‟de 1 milyon hepatit C hastası var. Biz 

hastalarımızı bilimsel olarak, sağlıkta bilimsel yollarla nasıl tedavi edeceğimizi elbette ki biliyoruz ancak tedavi edeceğimiz hastaları 

bir tarafımıza da sosyal güvenlik uygulama talimatını alarak tedavi etmek zorunda kalıyorduk. Neden? Geri ödeme sisteminden 

yararlanabilsinler diye. Çok sayıda arkadaĢım dile getirdi hepatit C‟de bugün tüm dünyada en etkin ve gerçekten sıfır tolerans olarak 

bilinen “Sofosbuvir”  olarak bilinen ilaç ruhsatlandırıldığı hâlde 1 milyon hepatit C hastasının bu ilaçtan yararlanması neden 

ertelenmektedir Sayın Bakan? Bu konuda sizin bir hekim duyarlılığında olduğunuzu elbette ki biliyorum ama finansı sağlayan ÇalıĢma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bu durumu, bu gerçekleri anlatacak uzmanlarımızı gönderemiyor muyuz veya onlara kendimizi 

dinletemiyor muyuz bunu sormak istiyorum.  

Yine üniversite hastaneleri üçüncü basamak hastanelerdir. Buraya gelen hastalar sorun hastalardır, tedavileri güçlük arz eder. 

Üniversite hastanelerinde lütfen Sosyal Güvenlik Kurumunun paket ödeme sisteminden vazgeçelim. Sağlıkta paket olmaz. Sağlıkta ne 

gerekiyorsa o yapılır. Ne demek paket uygulama? “ġunları Ģunları yapabilirsin, Ģunları yaparsan hastaneye geri ödemem.”  diyor. Böyle 

bir Ģey olmaz ve doğru sağlık sistemi değildir.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Usluer…  

GAYE USLUER (EskiĢehir) – Bitiriyorum, az kaldı BaĢkan. 

Hastanelerde kadro yetersizliği nedeniyle taĢeron sistem yerleĢmiĢtir. Bakın, bir üniversite hastanesinde taĢeron olarak alınan 

niteliksiz kiĢiler bugün beyin cerrahisi yoğun bakımında çalıĢtırılmakta, yarın anestezi bölümünde çalıĢtırılmaktadır. Hanginiz istersiniz 

annenize anestezi sırasında bir taĢeron iĢçinin o alanda çalıĢmasını? Beyin cerrahi yoğun bakımında sağlık hizmetinin taĢeron sistem 

tarafından verilmesini ister misiniz bunu sormak istiyorum ve son olarak Sayın Bakanım, EskiĢehir‟de 1 Kasım seçimleri öncesinde 1 

Ekim 2015 tarihinde Ģehir hastanesinin temelini attınız Bakanımız Sayın Nabi Avcı‟ yla birlikte ve 1 Ekimden bugüne kadar aylar, 

günler geçti.  

Bu noktada sizlere sormak istiyorum, Ģehir hastanesi EskiĢehir‟de bir seçim öncesi yatırımı olarak o arada hızla açıldı, bugün bu 

hizmetin karĢılığında Ģehir hastanesi yapımı hangi aĢamaya gelmiĢtir? 

Çok teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Usluer.  

Sayın Yedekci, buyurun lütfen.  

GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum.  

Sayın BaĢkanım, Sayın Bakan; öncelikle sağlık konusundaki sorunlar çokça ama özellikle ben Ģunu sormak istiyorum: Niçin çok 

büyük hastaneler yapılmak isteniyor ve bu hastaneler yapılırken oradaki altyapı ve trafik yoğunluğu düĢünülüyor mu? Acile insanlar 

yetiĢtirilemiyor trafik yoğunluğundan dolayı. O lokasyonlarda neye göre karar veriliyor yani Ģehir planlaması yapılırken hastane yerleri 

önceden makro ölçekte düĢünülüp yapılsa daha doğru olmaz mı? 

Ayrıca, yapılan hastanelerin, yeni yapılan hastanelerin ve mevcut hastanelerin engellilere uygun hâle getirilmesinde de fayda 

var. 

Benim özellikle sormak istediğim Ģey, CerrahpaĢa ve Çapa tıp fakültelerinin arazilerinin yabancılara satıĢı ve yerlerine alıĢveriĢ 

merkezi yapılmasıyla ilgili bir çalıĢma olduğu yönündeki spekülasyonlardır. Bununla ilgili soru önergesi de verdim ama henüz 

cevaplanmadı. CerrahpaĢa ve Çapa siz de çok iyi bilirsiniz ki yaklaĢık iki yüz yıllık bir geçmiĢe sahip; onun için orada yerinden 

edilmeden o yapıların, 1827‟ye dayanan bir tarihi var biliyorsunuz. Onlar yerinden edilmeden ve oradaki yaĢanmıĢlık da biliyorsunuz 

hem CerrahpaĢa da hem Çapa da o doktorlara ve orada yaĢayan sağlık görevlilerine göredir. Çapa Tıp Fakültesi de, CerrahpaĢa Tıp 

Fakültesi de oranın ayrılmaz birer parçalarıdır.  

Bir de bana iletilen bir not var ve bununla da ilgil i bir soru önergesi de hazırlamıĢtık. Atanamayan 300 bin sağlıkçı var ve 

bunların yerine yaklaĢık iki ay sertifikasyon sistemleriyle sertifika alan çocuklar ya da insanlar atanıyor ve üniversiteleri  bitiren, 

özellikle tıbbi sekreterlik gibi alanlarda diplomalı olan gençlerimiz çalıĢtırılmıyor onun yerine taĢeron iĢçilik dediğimiz sistem sağlıkta 

da geçerli oluyor.  

Bu durumda özellikle baĢta hastanelerin deprem güvenliği olmak üzere sağlıkta yapısal sorunlarla ilgili çok ciddi problemler 

var; bununla ilgili ne yapmayı düĢünüyorsunuz öğrenmek istiyoruz. 

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Yedekci.  

GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – Son iki buçuk dakika alacağım olsun.  

BAġKAN – Tamam ben onu kaydedeyim ve bir dahaki söz talebinizde 2 dakika 41 saniyeyi ekleriz efendim.  

Sayın Çam, buyurunuz efendim.  
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MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun saygıdeğer üyeleri, Sayın Bakan, kamu kurum ve 

kuruluĢlarının çok değerli temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

2016 yılı bütçesinin bakanlığımıza ve sağlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.  

Ayrıca, 24‟üncü Dönem birlikte komisyonda görev yaptığımız çok değerli milletvekili arkadaĢımızı Bakan Yardımcısı olarak 

burada görmekten de memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz, baĢarılar diliyoruz.  

Tabii ki sağlık, hepimiz açısından çok önemli bir konu ve doğumdan ölüme kadar hemen hemen her gün karĢılaĢtığımız önemli 

bir sorun. AKP iktidarında, yaklaĢık on dört yıllık iktidarı döneminde en çok övündüğünüz ve en çok kıvanç duyduğunuz ve bunu da 

oya tahvil ettiğiniz bir alan burası ama gerçekten sizin tarafınızdan övünülecek, belki kıvanç duyulacak bir Ģey ama muhalefet partisi 

milletvekilleri olarak sizin anlatmıĢ olduğunuz istatistikler, pembe tablo gerçekten böyle midir isterseniz biraz ona bakalım.  

Sağlık denince belki on dört yıllık süreci bir gözden geçirmek gerekiyor. Özellikle SSK hastanelerinin, sağlık ocaklarının 

tasfiyesi, aile hekimliği sistemi, genel sağlık veyahut da genel sağlıksızlık sigortası, hastanelerin ticarethaneye dönüĢmesi ve tabii 

bunun sonucunda hastaların da müĢteri olması, çalıĢanların ise taĢeron noktasına dönüĢtürülmesi, özele sevk, özele teĢvik, özele destek 

temel politika olarak karĢımıza çıkıyor. Sağlıkta ticarileĢtirme, piyasalaĢtırma, özelleĢtirme en büyük baĢarı sayılıyor ne yazık ki 

günümüzde. IMF‟nin emrettiği, Dünya Bankasının eline tutuĢturduğu ne varsa bu on dört yıllık süreç içerisinde özellikle AKP iktidarı 

döneminde yapıldı. Tabii ki bu sadece AKP‟nin on dört yıllık iktidarı dönemi değil 1980‟de 24 Ocak Kararları ve sağlıkta dönüĢüm 

politikalarıyla baĢlayan bir sürecin baĢlangıcı ve bunun on dört yıllığı da size ait. Sonuçta, primini ödeyemediği için hizmet alamayan 

milyonlarca yurttaĢ, özel hastanelerde âdeta soyulan hastalar, 11 kalem yeni ilave ücret, bir türlü düzene kavuĢamayan aile hekimliği 

sistemi, neye ne kadar faydası olduğu belirsiz kamu hastaneleri birliği, kızamık, tüberküloz, kuĢ gribi, domuz gribi, herhâlde yakında 

zikayla karĢı karĢıyayız. 

Açlıktan, soğuktan, yeterli sağlık hizmeti alamamaktan ötürü ölen bebekler; Samsun' da açlıktan ölen Kübra bebek, Konya'da 

soğuktan ölen Ayaz bebek, Van'da ambulanssızlıktan ölen Muharrem bebek, 75 milyon nüfusa 105 milyon acil baĢvurusu... Sağlıkta 

DönüĢüm Programı‟yla birlikte Türkiye, dünyada nüfusundan fazla acil baĢvurusu olan hemen hemen tek ülke olarak karĢımızda 

duruyor. Poliklinikte günde onlarca hastayı muayene etmeye değil sadece bakmaya zorlanan doktorlar, hekimler, onlara yardımcı 

olmaya çalıĢan hemĢireler ve sağlık çalıĢanları...  

Tüm bunlardan daha önemlisi ise sağlıkta Ģiddet konusu. Ġstanbul'da çalıĢtığı hastanenin bahçesinde öldürülen Doktor Göksel 

Kalaycı, Samsun'da çalıĢtığı hastanenin servisinde öldürülen Doktor Ersin Arslan, Samsun'da çalıĢtığı hastanenin koridorunda 

öldürülen Doktor Kamil Furtun, Ġstanbul'da çalıĢtığı hastanenin çatısında intihara sürüklenen Doktor Melike Erdem ve onlarca sağlık 

çalıĢanı hayatını kaybetti ve biz de hangi koĢulda olursa olsun hayatını kaybeden sağlık çalıĢanlarımızı ve sağlık Ģehitlerimizi bir kez 

daha minnetle ve saygıyla burada anıyoruz.  

Sayın Komisyon üyeleri, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan; Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu Hastaneleri 

Ġstatistik Yıllığı 2014 önemli bir gerçeği ortaya çıkardı: Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ölümler artıyor. Sağlık Bakanlığı 

hastanelerinde ölen hasta sayısı 2010 yılında 83.886 iken, 2014 yılında 2010 yılına göre yüzde 39,3 artıĢla 116.866'ya yükselmiĢ 

durumdadır. Ġstatistik yıllığında, bu kadar yüksek bir artıĢla ilgili herhangi bir açıklamaya ne yazık ki yer verilmemiĢtir. 

TÜĠK istatistiklerine göre, 2010 yılında 365.190 kiĢi yaĢamını yitirirken, bu sayı yüzde 6,8 artıĢla 2014 yılında 390.121'e 

yükselmiĢ bulunmaktadır. 2010 yılında tüm ölenler içerisinde 65 yaĢından küçüklerin oranı yüzde 34,6 iken -yaklaĢık olarak 126.427 

kiĢi- bu oran 2014 yılında yüzde 31,4'e yani 122.592‟ye gerilemiĢtir. Tüm Türkiye'de “erken ölüm” diye nitelendirebildiğimiz 65 yaĢın 

altındakilerin ölümünde gözlenen azalma umut verici olmakla birlikte, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde dört yıl içinde gözlenen yaklaĢık 

yüzde 40 artıĢ düĢündürücüdür. Peki, neden Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde bu kadar ölüm oranı yükseliyor, bunun ciddi bir 

Ģekilde incelenmesi gerekiyor. Sanki bilinçli bir Ģekilde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin içi sistemli olarak boĢaltılıyor ve hastalar 

özel olarak özel hastanelere yönlendiriliyor burada. Burada belki bir itibarsızlaĢtırma söz konusu olabilir veyahut da özel sektöre, özel 

hastanelere kaynak aktarmak olabilir. Bu nedenle devletin asli görevi, Sağlık Bakanının asli görevi özeli teĢvik etmek yerine kendisine 

bağlı olan hastanelerin en iyi Ģekilde yönetilebilir bir duruma gelmesidir. 

Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 2010-1014 yılı genel hizmet bilgileri incelendiğinde yalnızca hastanede gerçekleĢen ölüm 

sayılarında değil diğer birçok hizmet alanlarında da büyük ölçüde artıĢlar olduğu anlaĢılmaktadır. Örneğin toplam muayene sayısı 

2014'te 2010 yılına göre yüzde 24,2; acil muayene sayısı yüzde 17,7; toplam yatan hasta sayısı yüzde 18,7 ve toplam ameliyat sayısı 

yüzde 81,5 artıĢ göstermiĢtir. Özellikle ameliyat sayılarındaki artıĢ inanılması oldukça güç bir oranı ortaya çıkarmaktadır. Bugün, 

Türkiye, nüfusundan daha fazla acil servise baĢvuru yapılan dünyadaki ender ülkelerden biridir. 2014 yılında 87 milyonu Sağlık 

Bakanlığı hastanelerine olmak üzere toplam acil servise baĢvuru sayısı 104 milyonu geçmiĢ durumdadır arkadaĢlar. 

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde gözlenen ölüm sayısındaki artıĢın, Sağlıkta DönüĢüm Programı‟nın baskısıyla, nitelik 

gözetmeksizin gerçekleĢtirilen hizmet artıĢıyla bir iliĢkisi olup olmadığını anlayabilmek için, Sağlık Bakanlığının ivedi olarak 

hastanelerinde meydana gelen ölümlerle ilgili kapsamlı bilgiyi -yaĢ, cinsiyet, ölüm nedeni, hastaneye baĢvuru ile ölüm zamanı arasında 

geçen süre, gerçekleĢtirilen müdahaleler- kamuoyuna açıklaması ve bağımsız araĢtırmacıları konuyu incelemek üzere davet etmesi 

gerekmektedir diye düĢünüyorum. 

Özellikle Sağlıkta DönüĢüm Projesi‟ yle son yıllarda gündeme getirilen en önemli giriĢimlerden birisi de kamu-özel ortaklığıdır 

arkadaĢlar. Özellikle kırk dokuz yıla kadar sözleĢme iliĢkisi kurması esasına dayanır. Bu sözleĢmenin konusu, kamu hizmeti verilecek 

tesisin -hastane, okul, hapishane, otoyol gibi- özel Ģirketler tarafından yapılarak devlete kiraya verilmesi, devletin de hem Ģirketlere kira 
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ödemesi hem de bu tesiste verilecek çekirdek hizmet dıĢındaki hizmetleri bu Ģirketlere devretmesidir ki bunu ileride tamamen kamunun 

sağlık sektöründen çekilmesi ve tamamen sağlığın özelleĢtirmesinin ilk adımlarının atıldığını düĢünüyoruz.  

Kamuya ait sağlık tesislerinin kiralama karĢılığı yaptırılabilmesine iliĢkin ülkemizdeki ilk düzenleme Özal Hükûmeti tarafından 

1987 yılında çıkarılan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na 2005 yılında AKP'nin bir madde eklemesiyle yapılmıĢtır. 

Ardından hem bir yönetmelikle 2006‟da hem de yeni bir yasayla 2013‟ te kiralamanın kapsam ve içeriği ayrıntılı olarak belirlenmiĢtir. 

Yapılan düzenlemeye göre, ihaleyi alan firmalara bedelsiz olarak hazine arazisi devredilmekte, yapım iĢleri, kira, yenilemeler ise 

hizmet ve alanların devri karĢılığı yapılabilmektedir. Kira ödemeleri, yapılan binalara taĢınması planlanan devlet hastanelerinin döner 

sermayeleri tarafından karĢılanmakta, karĢılanamadığı durumlarda ise Hazine garantisi verilmektedir. SözleĢme süresi kırk dokuz yıla 

kadar çıkabilmekte, bu kapsamdaki iĢlerden damga vergisi ve harç alınmamakta ve bu kapsamda yapılacak ihaleler Kamu Ġhale ve 

Devlet Ġhale Yasası‟na tabi olmamaktadır. Entegre sağlık kampüsü baĢta olmak üzere, Bakanlığın yapmak ve yaptırmakla yükümlü 

olduğu ek binalar dâhil sağlıkla ilgili diğer tüm tesislerin bu yöntemle yapılabilmesi planlanmaktadır. Bu düzenlemeler bir süre “kamu-

özel ortaklığı”  adıyla anıldıktan sonra, geçtiğimiz yıl da adı birdenbire Ģehir hastanelerine dönüĢtürüldü. 

Ülkemizde Ģehir hastaneleriyle ilgili en baĢta gelen sorun, hastane binalarının ve donanımının kamuya yüksek maliyetidir. ġehir 

hastaneleri için yapılan ihalelerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sabit yatırım tutarı ile yıllık kira bedelleri incelendiğinde çok 

yüksek tutarların ödeneceği anlaĢılmaktadır. Örneğin Kayseri ihalesinde -toplam 1.583 yatak- sabit yatırım tutarı 427 milyon TL olan 

Ģehir hastanesi için yirmi beĢ yılda toplam 3 milyar 443 milyon TL ödenmesi öngörülmektedir ki bunlar gerçekten kamunun ve 

yurttaĢların ödemiĢ olduğu bu vergilerden özele doğru gidecek olan kaynaklardır. O nedenle, kamu hastanelerinin, benden önceki 

arkadaĢlarımızın söylediği gibi, özellikle üniversitelerin bu konuda güçlendirilmesi gerekiyor.  

Sayın Bakan, özellikle Türkiye‟de tıp fakültelerinin, üniversitelerin gırtlağa kadar borç içerisinde olduğu malumunuzdur. Benim 

ilimde de Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine ne zaman gitsem, bir hastayla ilgili oralara uğramıĢ olsam 

hekimlerden çalıĢanlarına varıncaya kadar oradaki üniversitelerin gırtlağa kadar borç içerisinde olduğunu ve yatırım yapamadıklarını 

açık ve net bir Ģekilde görüyoruz. Bu, öğretim üyeleriyle ilgilidir. Yeteri kadar tıp fakültesi var, yeteri kadar öğrenci var. Bununla ilgili 

daha da artırılabilir ama samimi olarak size söyleyeyim; gittiğim her 2 üniversitede de karĢılaĢtığım tablo Ģu, kimi öğretim üyelerinin 

söylemiĢ oldukları Ģu: “Atınıza nal çaktırmayacağınız insan üniversitelerde profesör olmak durumuna geldi. Bunu hak etmiyoruz.”  

Gerçekten üniversitelerimizin elden geçirilmesi gerekiyor ve eğitime çok önem vermemiz gerekiyor. Tıp fakültelerinin sayısını 

artırmamız belki çok gerekli, doğru ama eğitimdeki kalite düĢtükçe maalesef sağlık sektöründeki hizmet verme ve sağlık hizmetini 

üretecek arkadaĢlarımızın her geçen gün azalması da önemli bir sorun. 

Özellikle hastanelerde, bu sağlık sektöründe çalıĢan mesela 1983‟ te hizmet alımı 6 bin kiĢiydi, yani taĢeron. 2002‟de 11 bin ve 

bugün yaklaĢık olarak 140 bine gelen sağlık hizmet sektöründe çalıĢan taĢeronlaĢma var. Bunun hemĢiresinden tutun, biyokimyacısına, 

laborantına, bilmem teknisyenine, acil bakımına varıncaya kadar orada çalıĢan insanlar taĢeron hizmeti yaptıkları için gerçekten çok zor 

koĢullar altında yaĢamakta ve çalıĢmaktadırlar. Sağlıkta bu nedenle ciddi sıkıntılar ve sorunları da beraberinde getirmektedirler. 

Sayın BaĢkan, yine, burada, bugünkü sunumunuzda gösteriyorsunuz, geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili bir 

bölüm de var. Ama geçtiğimiz yılda 2014 yılında Resmî Gazete‟de yayımlanan sülük tedavisinin de bir tamamlayıcı tedavi yöntemi 

olduğunu ve bununla ilgili Bakanlığın bir karar aldığını görüyoruz ve izliyoruz. Bu da tabii ki, bu tamamlayıcı sağlık desteğinin tıpla ne 

kadar alakalı, ne kadar doğru orantılı olduğunu bilemiyorum.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Çam, lütfen tamamlayın sözlerinizi.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – O nedenle, özellikle sizin bu on dört yıllık iktidarınız döneminde her Ģeyin çok daha kolay olduğunu, 

olacağını söylediniz. Bunun, vatandaĢtaki memnuniyet oranının da oya yansıdığını söylüyorsunuz. Ama uygulamada, sahada 

gördüğümüz, öyle… Örneğin güya “Hastane kuyrukları kalktı.”  diyorsunuz. Ġnternet‟ ten ya da telefonla randevu alabilmek için insanlar 

günlerce bekliyorlar ve üstelik randevu almak için de ücret ödemek durumunda kalıyorlar. BaĢlangıçta “Sadece 2 TL olacak.” 

demiĢlerdi ama uygulamayla birlikte yüzde 1000 arttı. Ġlaç yazılmasa bile her muayene için devlet hastanelerinde 5 TL, özel 

hastanelerde 12 TL, muayene ücreti yetmiyor, aile hekimlikleri de dâhil yazılan her reçete için 3 TL daha alıyorlar. Eğer doktor 3 

kalemden fazla ilaç yazdıysa her 1 kalem için ayrıca 1 TL ilave ücreti, diyelim ki  hastaneye gittin, aldığın ilaçlarla iyileĢmedin, on gün 

içinde aynı branĢta bir daha gidersen artı 5 TL daha fazladan ücret ödemek durumunda kalıyorsun. Bıçak parası sanki bir satır parası 

oldu. “Özel hastaneleri sigortalılara açtık.”  diyorsunuz. Gittiğimizde önümüze milyonlarca, milyarlarca liralık fatura koyuyorlar özel 

hastaneler, istersen ödeme. “Üst sınır yüzde 30 olacak.”  dediler, yüzde 200‟ lere çıktı. Zaten hastane patronları da sınır mınır tanımıyor, 

koparabildiklerini alıyorlar, Hükûmet de, maalesef, sizler de buna göz yumuyorsunuz. Röntgen, MR, tomografi her Ģey paralı. Özel 

hastanelerde sadece muayene değil röntgen, tahlil, ameliyat kısacası her Ģey için para alıyorlar ve emeklilerimiz özellikle ay sonunda 

bordroları geldiğinde ücretlerinin düĢtüğünü gördüklerinde “Ya, bu nedir?”  Bordrolarında ayrıntılı olmadıkları için ister istemez 

aldıkları ilaçlar veyahut da sağlık giderlerinin olduğu görülüyor. O nedenle Sağlıkta DönüĢüm Projesi her ne kadar siz istediğiniz gibi, 

iyi oldu deseniz bile ne yazık ki bu değil. 

Sayın Bakan, yaklaĢık olarak 2005 yılında Sayın Sağlık Bakanımız, dönemin Sağlık Bakanı büyük bir törenle Erzurum‟da…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Çam… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Toparlıyorum, son cümlelerim… 
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BAġKAN – Peki, buyurun. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – 2005 yılında dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ Erzurum‟da ġifa Hastanesini açtı ve bugüne kadar da 

hizmet veriyor, vatandaĢ da memnun ya da değil, biz de bilmiyoruz ama vatandaĢın bir ilgi gösterdiği muhakkak ġifa Hastanelerine. 

ġimdi, geçtiğimiz günlerde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 10 ilde 21 hastaneyi sosyal güvenlik kapsamından çıkardı ve baĢta 

Erzurum olmak üzere, Ġzmir olmak üzere Türkiye'de birçok hastane, ġifa Hastanesi kapatıldı, onlarca hekim ve onlarca çalıĢan sokakta 

kaldı. Bir dönem görkemli bir Ģekilde açtığınız bu hastaneler ne oldu da hemen birden kapatıldı ve sosyal güvenlik kapsamının dıĢına 

çıkartıldı ve Ģimdi onlarca insan buralardan faydalanamaz ve sağlık hizmeti alamaz duruma geldi? Bununla ilgili düĢünceleriniz 

nelerdir? Neden ġifa Hastanelerine karĢı böyle bir uygulamayı baĢlattınız? Dolayısıyla, özellikle bu konularla ilgili yanıtlarınızı 

bekliyorum. 

2016 yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Saygılar sunarım.  

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Çam. 

ġifa Hastanesiyle ilgili soruyu tecahülüarifane diye algıladım ben ama tabii, takdir sizindir yani.  

Buyurun Sayın Tamaylıgil. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakan, değerli hazırun; hayırlı olması dileğiyle 2016 bütçesiyle ilgili düĢüncelerimi dile getirmek isterim.  

Tabii, biz bütçe görüĢmelerinde bunu daha önceki bakanlıklarla da paylaĢtığımız gibi, 2016 bütçesi, ona bağlı hedefleri ve 

mevcut Sağlık Bakanlığıyla ilgili bugünü değerlendirip önümüzdeki hedefleri ortaya koyarken, bir de, 2014 yılı SayıĢtay raporları 

üzerinden ortaya çıkmıĢ olan bulguları, tespitleri ve ona paralel olarak da sizlerin kurum olarak veya size bağlı kurumlar olarak ne gibi 

tedbirler alındığı, düzeltmeler yapıldığı, yapılıp yapılmadığı konusunda da bilgi almak üzere sizden taleplerimiz oluyor. Çünkü yine, 

2014 yılı SayıĢtay raporlarına baktığımız zaman önemli tespitlerin var olduğu, açıkça Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlar açısından da 

baktığımızda karĢımıza çıkıyor. Sağlık Bakanlığı açısından değerlendirdiğimizde, kamu sağlık tesislerinin ruhsatlandırılmasıyla ilgili 

yani özel ve vakıf hastaneleriyle ilgili hatta geçici ruhsatların 2016 yılına kadar bir süreç içerisinde verildiği... Peki bu geçici ruhsat 

sürecinin hangi noktaya gelip Ģu anki durumunun ne olduğu konusunda tabii ki bizlerin de bilgi olarak buradaki tespitlerin paylaĢımına 

ihtiyacımız var.  

Diğer taraftan tabii, merkez döner sermaye saymanlığı hesabıyla ilgili, ki burası Plan ve Bütçe Komisyonu, buradaki emanet 

niteliğindeki kaynakların merkez birimlerince harcanması tespitleri olmuĢ. Buradaki raporlama ve yetkisiz harcamalar noktasında 

tespitler olmuĢ hatta bu konuda öneriler de dile getirilmiĢ. Aynı Ģekilde yine o 112 sağlık hizmetleriyle ilgili hizmet satıĢlarındaki 

gerçekleĢen vakalara göre faturalandırma yapılmamasına dair; yine önemli bana göre, götürü bedeli üzerinden sağlık hizmeti al ım 

sözleĢmesi sonucunda yapılan iskontoların niteliği açısından muhasebeleĢtirilmesi problemi; yine, mahsuplaĢma iĢlemleri. Velhasıl pek 

çok baĢlıkta denetçiler tarafından ortaya konmuĢ tespitler var. Sanırım bu konuda hem tespitlerin değerlendirilmesi hem de 

açıklamaların verilmesi konusunda belki SayıĢtay denetçilerinden belki de bakanlık çalıĢanları ve bürokratlarından detaylı bilgi alma 

imkânımız Sayın Bakanımız vesilesiyle olacaktır.  

ġimdi, tabii, sağlık açısından baktığınızda sağlık insanın hayatındaki en önemli değer ve sağlıkla ilgili bir hizmetin ortaya 

konduğu, hizmetin gerçekleĢtirildiği bakanlık olarak baktığınız zaman da gerçekten çok hassas konuların, çok hassas baĢlıkların olduğu 

ana konular var. Tabii, sağlık ve tedavi çıktıktan sonra hastalığı tedavi etmek, ilaç vermek ve tedavi sürecinde oluĢan hem kayıplar hem 

hasta açısından baktığınızda ortaya çıkan sonuçları değerlendirmeden öte artık bir bilimsel araĢtırmayla hastalıklara sebep olan temel 

etkenlerin de araĢtırmayla ortaya konularak engellenmesi ana hedef yani hak sağlığı buna göre, halk sağlığıyla ilgili yapılan çalıĢmalar 

buna göre. Tabii, yine kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri BaĢkanlığı da aynı hedefle kanunu hazırlanmıĢ olan bir baĢkanlık. Ama Ģimdi 

baktığınızda ilgili enstitünün bazı kurumlarla ve çalıĢmalarla yetki karmaĢası içinde olduğunu ve istenilen hedefte bir performansın 

ortaya çıkamadığı yönünde tespitler olacak. ġöyle ki, Ģimdi, baktığınızda sonuçta bir araĢtırma geliĢtirme ve ona bağlı olarak bilim 

gücü, insan gücü ve altyapısı ve seçilen alanların dünyadaki benzerleriyle beraber değerlendirilerek kapsamlı bir çalıĢmanın 

gerçekleĢeceği bir birim. Ama buradaki görevlendirmeler ve bu görevlendirmelerle beraber değerlendirdiğimizde -hem TÜBĠTAK 

olarak bakıldığında belli bilim kurullarının görev çatıĢmalarının ortaya çıktığı, bir taraftan da akademik çalıĢmalar açısından- tam bir 

yetki tanımının oluĢmadığını açıkçası ve hangi boyutta Ģimdi çalıĢmalarını gerçekleĢtiriyor onu tam değerlendirme noktasında soru 

iĢaretlerinin olduğunu görüyorum. 

Bunun yanında, tabii, yönetim… Burası bilimsel bir kuruluĢ ama bilimsel kuruluĢun içerisine baktığımızda yönetim kurulu 

yerine bir bilim kurulunun olması gerekirken daha çok siyaset yine, karar merkezi olarak kendini gösterdi. Bilim kurulu üzerinde bir 

yönetim kurulu yapısıyla karĢılaĢıyoruz. Ve daha özerk mi diye değerlendirdiğimizde de bakanlıkla bakanlığa bağlı çalıĢtığı dikkate 

alındığında ne kadar özerk olarak çalıĢmalarını gerçekleĢtiriyor, onu da gerçekten sorgulamak gerekiyor.  

Tabii, bir danıĢmanlık görevi var kurumun hem Sağlık Bakanlığına hem de Sosyal Güvenlik Kurumuna bir danıĢmanlık görevi 

yerine getirecek ki biraz önce Gaye Hoca‟nın da ortaya koyduğu tespitler açısından önemli bir görev üstleniyor enstitü. Bu konuda 

baktığınızda hem sağlık politikalarıyla ilgili de birtakım tavsiyelerin ortaya çıkacağı değerlendirildiği zaman veyahut çeĢitli farklı 

sağlıkla ilgili tedavi protokolleri ve Ģekilleriyle ilgili değerlendirme de olduğu zaman bence daha özerk ve daha Bakanlık bünyesinden 

ayrı değerlendirilecek bir yapı içinde çalıĢmasının uygun olabileceği gözüküyor.  
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Hazır SayıĢtay raporlarından baĢlamıĢken Sayın Bakanım, Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun SayıĢtay raporuna baktım. 

Bu SayıĢtay raporunun içerisine baktığımızda aslında dikkati çeken performansla ilgili değerlendirmeler olmuĢ, stratejiyle ilgili geç 

kalınan, bir yıl sonrası strateji hedeflerinin ortaya konduğu söylenmiĢ ama burada aslına bakarsanız tabii belli konularda özellikle 

baktığımız zaman çok önemli baĢlıkları içeren belli bildirimler var. Bunlardan birincisi: “Sağlık çalıĢanlarının bilinç düzeyindeki artıĢ 

oranıyla ilgili performans kriteri ölçülebilirliği karĢılamıyor." diyor. Bu o kadar önemi bir konu ki yani sağlık çalıĢanları belli bir bilinç 

noktasında karĢılaĢtırma yapılırken ki bu hakikaten hasta ve hastalık açısından veya onun bu süreçle ilgili bir değerlendirmede bence 

çok önemli bir kriter. Bu kriterle ilgili olarak bu değerlendirme ve hadi diğer yan etkilerle ilgili falan bunu geçtim ama mali açıdan 

baktığımda ve yerindelik olarak bir Ģeyi değerlendirmediği için… 

Yine 2014 yılında sizin Bakanlığınız ve ilgili kuruluĢ nezdinde ortaya çıkan çok önemli bir tespit ve bir yolsuzluk olayı oldu. 

Yani SayıĢtay raporu var ama neden yerindelik olarak değerlendirme ve bu basına da yansıdı. Milyar dolarlık rakamlar ortaya çıktı ve 

önemli bakanlık bürokrasisindeki üst düzey yöneticilerin bu noktada isimlerinin geçtiği bir süreç iĢledi. Ve burada iç denetim veya 

burada sunulacak olan kendi iç denetimin baĢlıklarında çok önemli bir konu, bir kere kullanılan cihazlar, cihazların temin edildiği 

firmalar, bu firmaların genel temin ediliĢ rakamları içerisindeki ağırlığı, ağırlığı kimlerin oluĢturduğu… Yani mali kontrolün 

yerindelikle beraber yapılması imkânı olsa ki SayıĢtayda bu Ģu anda mümkün değil, biz 2014 yılının sonunda tespit edip ortaya 

çıkartılan ve maalesef haksız, hele hele sağlık gibi hassas bir konu üzerinden bu derece oluĢturulan yolsuzluk ve buna bağlı olarak 

rantın belki de tespitinden, karĢımıza çıkan bu olayın tespiti veya belli iliĢkilerin sorgulanmasından dolayı olmayacaktı. Yine biraz önce 

Sayın Çam dile getirdi, belli özel hastanelerin ruhsatlarının iptal edildiğini ve iptal sonrasında hastanelerle ilgili hasta tedavisi, tedaviyle 

çeĢitleri, onların fiyatlandırılmasıyla ilgili sorgulama baĢlamıĢ. Peki Sayın Bakanım, siz Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla beraber bir 

hastanenin bakacağı hasta kapasitesi o hastalıkla ilgili yapılacak tedaviler ve yapılmıĢ olan tedavilerin karĢılaĢtırılarak yani olayın 

bilimsel yönü ve ödemesini yapan bakanlık açısından baktığında denetimleri ne Ģekilde yapıyorsunuz? Yani sektörde gerçekten bugün 

böyle bir olay çıktı da onu tespit edelim, onu soruĢturalım mantığından gelen bir değerlendirme yerine yıllık bazda bu karĢılaĢtırma ve 

değerlendirme nasıl oluyor? Gerçekten bu konuda da bilgi almak isterim. 

Diğer taraftan, ülkemizde, maalesef, baktığınızda halk sağlığı açısından çok önemli birçok baĢlık dile getirildi ama sizin Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığıyla muhakkak ve muhakkak -sanırım çalıĢmaları da artırdınız- bizim hava kirliliği sorunumuz var. Ve hava 

kirliliği olarak baktığınız zaman Türkiye'de… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, bir saniye müsaade ederseniz söz vereceğim size. 

Değerli arkadaĢlar, basın mensubu arkadaĢlarımız salona giriyorlar, anlıyorum onun getirdiği bir Ģey olacak ama lütfen onun 

dıĢında Komisyonun sükûnetine uygun davranalım. 

Sayın Tamaylıgil, sözlerinizi tamamlamanız için size de ilave süre veriyorum. 

Buyurun lütfen. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – ġimdi, OECD rakamlarına göre Türkiye'de 29 bin kiĢinin hayatını kaybettiği ve hatta 

trafik kazalarıyla bile karĢılaĢtırdığınızda hava kirliliğinin ölümler açısından çok önemli bir risk teĢkil ettiği açıkçası ortaya konuyor. 

Yine, Çevre ve ġehircilik Bakanlığının hava kalitesi izleme istasyonlarında ortaya çıkan rakamlar var, yani bu iĢte KeĢan –ki KeĢan 

sizin eski seçim bölgenizdeki önemli bir ilçemiz- veya Ġstanbul‟da, Düzce‟de, Ġzmir‟de hatta Iğdır‟da oranların çok yükseldiği ve buna 

bağlı olarak da tehlike seviyelerine geldiği ve belli bir süre devam ettikten sonra sağlığı tehdit eden boyutları olduğunu ki bu on gün 

sanırım bu süre devam ediyorsa ölüm riskini çok artıran boyutta olduğunun tespitleri var. O yüzden, sanırım, Çevre Bakanlığıyla 

beraber bu konuda yapacağınız çalıĢmalarınız veya yapmıĢ olduğunuz çalıĢmalarınız vardır diye düĢünüyorum. 

Diğer taraftan, tabii, Sağlık Bakanlığı açısından baktığınızda siz 2020 yılına kadar 140 bin hekimi 200 bine çıkarmayı 

hedeflediğinizi ortaya koyuyorsunuz. Sayın Bakanım, çok güzel, hekim sayısını artıralım ama hekim sayısını artırırken hekim sayısını 

artıracak olan eğitmen sayısındaki durum ne? Eğitmenlerin verdiği eğitim açısından baktığınızda durum ne? Bir de altyapı açısından 

okullar… Yani, büyük üniversitelerde -geçen gün gazetede gördüğüm- taburelerde oturan öğrenciler var. Bu öğrenciler tıp eğitimi 

alıyorlar ve tabure üzerinde böyle hassas bir eğitimi hangi Ģartlarda hangi sağlıklılık içerisinde alıyorlar hakikaten sorgulama gerektiren 

bir konu. Tabii, bu, öğretmenler ve hocasından baktığınız zaman yani oradaki hocalar açısından baktığınızda da değerlendirilecek ve 

hatta hocanın olmadığı, okulların olduğu bile ortaya çıkan bir gerçek. 

Sayın Bakanım, geçen sene biz bir… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, toparlayalım lütfen. 

Buyurun. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim anlayıĢınız için. 

Burada Sağlık Bilimleri Üniversitesini kurduk yani kuruluĢu bu Komisyonda gerçekleĢen, torba yasanın içerisinde çıkan bir 

üniversite. Sağ olsun, emekleri çok geçmiĢti, Sayın Erdöl‟ün, gördüğüm kadarıyla, rektör olarak da Sayın Erdöl atanmıĢ. Yani, uğraĢtı, 

bir yere getirdi, bir sağlık üniversitesi kurması ve baĢına da rektör olmuĢ, sonuçta gördüğüm o. 

Sayın Bakanım, Ģimdi, sanırım, 55 değil mi hastanenin bağlandığı ve onunla ilgili de afiliasyon düzenlemesini, anlaĢmasını 

yaptığınızı da biliyorum ama hastaneyi takip ediyorum yani çünkü burada kuruluĢ aĢamasında biz muhalefet olarak belli konularda 

epey altını çizdiğimiz sorgularımız olmuĢtu. Sayın MüsteĢar da oranın Ģu anda Mütevelli Heyetinin BaĢkanı yanılmıyorsam. Herhâlde 
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en doğru bilgileri… Hastane ne konumdadır? Yani, çünkü hastaneleri oraya bağladığınız zaman bu hastanelerin bir taraftan… Sırf o 

günkü kadro üzerinden giden açıklamaların ötesinde, bu üniversitenin diğer üniversitelerle rekabetindeki durum ne olacak? Artı, 

gerçekten, merak ettiğim bir konu, Marmara Üniversitesinin binasına el konuldu resmen ve bu üniversiteye verildi. Peki, Ģimdi, 

buradaki eğitim… Çünkü sağlık bilimleri olacak, doktor yetiĢtirecek, diğer sağlık elemanlarını yetiĢtirecek. Bu öğrenciler nerelerde en 

azından hastane olarak gidip iĢte intörn olarak veyahut diğer hizmetler açısından uygulamayı yapacaklar? Bu 55 hastanenin neresinde 

olacak? ġimdi, Ġnternet sitesine baktığımda bomboĢ gördüğüm bir… Açıklamaları çünkü takip etmeye çalıĢtım, sadece bir afiliasyonla 

ilgili anlaĢmanın ötesine geçmediği ortaya çıkıyor. 

 BaĢkanım hemen bitireceğim. 

Yine, o dönemde bir anlaĢma yapıldı. Biraz önce Sayın Erdoğdu‟nun açıkladığı Ģehir hastaneleri ve Ģehir hastanelerinin -biz 

finansçıyız, doktor değiliz ama- baktığımız zaman fayda maliyet analizinde gerçekten çok ağır bir yükün kamu açısından ve devlet 

açısından yüklenildiği ortaya çıkıyor rakamlarla. Yani, hastadan ilaç ve doktor için hastane için katkı payı alıyoruz ama anladığım 

kadarıyla ve görülen tabloda da bu Ģehir hastanelerinin katkı payı da uzun yıllar üzerinde oluĢturulacak bir yük olarak var oluyor. Ama, 

en enteresan ve bence en garip olan ve en çok dikkat çekilmesi gereken bir konu da biz bu anlaĢmalarla ilgili süreçte çıkacak olan 

anlaĢmazlıkları bir tahkimi Türkiye‟den aldık, uluslararası hukuka verdik, ilgili hukuk sistemine verdik. Yani, o zaman da itiraz 

etmiĢtik, hâlen itirazım var. Hem fayda maliyette bu derece ağır yük taĢıdığımız ama bunun ötesinde de hukuki anlaĢmazlığını bile 

farklı bir hukuk zeminine taĢıdığımız bir değerlendirmeyi gerçekten çok Türk hukuku açısından baktığımda çok saygı duyuluyor 

Ģeklinde göremiyorum. 

Son olarak birkaç tespit söyleyeceğim Sayın BaĢkanım ve bitireceğim.  

ġimdi, baktığınızda bir takım istatistikler var 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, lütfen, tamamlayın sözlerinizi. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) –  Bitiriyorum hemen bir iki istatistiği paylaĢıp. 

Türkiye OECD ülkeleri açısından sağlık istatistikleri açıklandığı zaman… Sayın Bakanım, yani açıklanan, arkadaĢlarımızın 

güzel konuĢmalarıyla beraber ama biz sonuçta sağlıkta doğruyu hep beraber yapmalıyız ki toplumumuzun yaĢadığı tüm olumsuzluklara 

karĢı bu baĢlıkta iyiyi ve daha doğruyu ve toplum için yarınları beraberce sağlayalım. 

ġimdi, sağlık istatistikleri içerisinde doktor ve hemĢire sayısı açısından OECD ülkeleri içinde çok kötü durumdayız Sayın 

Bakanım. HemĢire ve doktor açısından rakamlarda yani biz ġili‟den bile kötü durumdayız. Onun yanında, iyi yaĢam endeksinde 

gerçekten olumsuz bir süreçte gidiyoruz. Yine, Avrupa Birliğinin 79 Avrupa Ģehri yaĢam standardına baktığımızda, sağlığın da önemli 

olarak kendini hissettirmesiyle ortaya çıkan bir gerileme Türkiye‟deki Ģehirler açısından gözüküyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, bağlıyorsunuz herhâlde sözlerinizi değil mi? 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Bitiriyorum, bitiriyorum; çok teĢekkür ederim. 

BAġKAN – Ġstirham ediyorum, lütfen. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Bir de bu aĢı takip sistemindeki veri güvenliliğiyle ilgili bir skandal ortaya çıkmıĢtı Sayın 

Bakanım. Sanırım bu tür sistematik hatalarla ortaya çıkacak olan hatalara karĢı bir önlem kendini göstermiĢtir. Diğer taraftan, sağlık 

personeline uygulanan Ģiddete karĢı komisyon kurulmuĢtu, yasanın çalıĢmalarının bir an önce tamamlanmasını diliyorum.  

Aslında soru-cevap kısmında da sorarım. AnlayıĢınız için size BaĢkanım ve dinleyen katılımcılara da çok teĢekkür ediyorum 

BaĢarılar diliyorum. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Tamaylıgil. 

Sayın Durmaz, buyurun lütfen. 

KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sayın BaĢkanım, Komisyonumuzun değerli üyeleri, Sayın Bakanım, kıymetli bürokratlar, 

basınımızın değerli temsilcileri; hepinize iyi akĢamlar diliyorum. 

GörüĢmekte olduğumuz Sağlık Bakanlığı bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

Sayın Bakanıma bir teĢekkür ederek sözlerime baĢlayacağım. 

Tokat‟a ve ülkemize uzun yıllar hizmet eden eski Sağlık Bakanlarımızdan Doktor Cevdet Aykan‟ ın isminin ilimizde yapılmıĢ 

olan Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesine uzun yıllar aradan sonra tekrar verilmesini çok doğru buluyorum, teĢekkür ediyorum. Çünkü 

daha önce Tokat‟ taki devlet hastanesinin ismi Doktor Cevdet Aykan Devlet Hastanesiydi, Hükümetiniz döneminde, önceki 

bakanlarımız döneminde ismi değiĢtirilmiĢti. Yeni yapılan bu hastaneye bu ismin verilmesini doğru buluyorum, teĢekkür ediyorum. 

Yakın siyasi tarihimizde aziz milletimiz Adalet ve Kalkınma Partisine verdiği destek kadar pek az hükûmete destek vermiĢtir. 

Menderes‟e ve Özal‟a, Sayın Demirel‟e, bir de Hükûmete âdeta “ Ġstediğiniz kanunları çıkarın.”  dercesine destek vermiĢtir ama bugün 

burada arkadaĢlarımızı dinledikten sonra sağlıkta bu kadar sorunun olduğunu duymak, yaĢadıklarımızdan görmek Hükûmetinizin çok 

da bilimsel bir sağlık politikasının olmadığını göstermektedir. Ancak muhalefetten yapılan olumlu eleĢtirilerin de çok kayda değer 

görülüp, alınıp, bunlardan yararlanılmadığını da tanık olarak görüyor ve izliyoruz. Yani, Hükûmetin hiçbir engeli ve itirazı kalmamıĢtır. 

Sayımız yeterli değil, çıkaracağımız kanunlarla ve değiĢikliklerle Parlamentoda engel görüyoruz diye bir itiraz hakkı kalmamıĢtır. 

Hükûmetten beklenirdi ki ülkemizdeki kronikleĢmiĢ, onlarca yıldır çözüm bekleyen sağlık, sosyal hizmetler, eğitim gibi problemleri 

çözsün. Maalesef, bu sorunların üzerine gitmek, bu problemleri çözmek yerine sandığa oynamayı, popülist hamleler yapmayı, milletin 
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sıkıntılarını gidermek yerine bu sektörlerde özel simalara rant sağlamayı, kendi sermaye sınıfını yaratmayı tercih etmiĢtir. Bu kısır 

politika, sorunlara bilimsel çözümden uzak yaklaĢımla âdeta çözüyor gibi görülüp yeni sorunları çığ gibi büyütmüĢtür. 

Bugün Sağlık Bakanlığı bütçesini görüĢüyoruz. Bu vesileyle, ülkemizdeki sağlık sorunlarını, hekimlerimizin, yurttaĢlarımızın 

sorunlarını, hastanelerin sorunlarını gündeme getireceğiz. Sağlık, her insanın eĢit ve parasız yararlanması gereken bir insan hakkıdır. 

Hani derler ya “KaĢ olmazsa olur ama göz olmadan olmaz.”  diye.  

Kimliği, statüsü ne olursa olsun her insan için sağlık eĢit olmalıdır. Sosyal devlet anlayıĢının gereği sağlık hizmetleri her 

yurttaĢa parasız, eĢit ve nicelik, nitelik açısından yeterli ve dengeli bir biçimde sağlanmalıdır. Peki, halkımız sağlık hizmetlerini nitelikli 

ve eĢit bir Ģekilde alabiliyor mu? Sağlık hizmetine ulaĢımda geliĢmeler olmuĢtur, doğrudur ancak genel sağlık hizmetleri harcamaları 

hani Ģu milat olan 3 Kasım 2002‟den 2015 arasında geçen süre içerisinde 5 kat artırılmıĢ ama maalesef hâlâ sorunlar devam etmektedir. 

Plansız harcanan bu bütçeler bütçemizde bir kara delik açmıĢtır. YeĢil kartlı kesim harcamaları 10 kat artmıĢtır. ilaç harcaması en çok 

artan ülke hâline gelmiĢiz, özel hastaneler kontrolsüz büyümüĢ, yeni istismar alanları ortaya çıkmıĢtır. 

Sağlık hizmetinden yararlanmak için çalıĢanlar önce vergi veriyor, yetmiyor prim veriyor, o da yetmiyor, katkı, katılım 

farklarını veriyor; fark ücretini, ilave ücretini de beraber vermek durumunda kalıyor. Eğer devlet hastanesine gidiyorsa farklı, özel 

hastaneye gidiyorsa farklı, üniversite hastanesine gidiyorsa farklı ücret ödüyor. Yeni randevu sisteminde doktor seçme lüksünden söz 

ediliyor. Oysa ne kadar paran varsa o kadar doktor seçebiliyorsun. Profesöre farklı ücret, doçente farklı ücret, doktora farklı ücretler 

ödenmektedir. Kanser hastasına yirmi gün sonrası için MR randevuları veriyor, hasta tedavi olacağı doktora eriĢmek için bizlerden 

yardım istemek durumunda kalıyor. 

Genel sağlık sigortası, evet, adı "genel sağlık sigortası" ama iĢsizlik sigortasından yararlanamayan iĢsizler, sigortasız çal ıĢanlar, 

emeklilik için prim gününü doldurup yaĢa takılanlar, kısmi zamanlı çalıĢıp primleri ayda otuz günden az yatanlar, primini ödeyemeyen 

esnaf ve sanatkârlar, yine primini ödeyemeyen çiftçiler, primini kendisi ödemesi gerekip de ödeyemeyenler yani prim borcu olanlar, 

milyonlarca yurttaĢ bu sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. 

Evet, “Özel hastanelerimiz çoğaldı, tedavide seçenekler arttı.”  deniyor. Evet, sigortalılar, hepsinde değilse de Sosyal Güvenlik 

Kurumuyla sözleĢme imzalayan özel hastanelerde tedavi olabiliyorlar yalnız milyarlarca liralık faturayı ödeyebilmeleri gerekiyor. Bu 

kadar parayı ödeme gücü olmayan vatandaĢlar sigortalı olsa bile özel hastanenin kapısından içeri giremiyor. Hastaneler faturayı 

ödemeyen hastaları artık rehin almıyor. Hastaya senet imzalatılıyor, sonra icra memurları geliyor, ödeyemeyenlere de hapishane yolu 

görünüyor idi. Bu Ģekilde hastane borcu olan vatandaĢların sayısı o kadar arttı ki hükümet -seçim öncesi- hastane borçlarına af getirmek 

zorunda kaldı değerli arkadaĢlarım. Daha önce muayene ücreti ödemeyen SSK‟ lı aktif çalıĢanlar, yeĢil kartlılar, kamu çalıĢanları ve 

emeklileri ile aile bireyleri de artık ücret ödemek zorundalar. YurttaĢlar sağlık kurumlarına daha fazla müracaat ediyorlar ama daha çok 

tedavi olabildiklerini göremiyoruz. Bunun en açık göstergesi acil servislerimizdeki izdihamlardır. Tedavi olamayan yurttaĢlarımız 

soluğu vakitli vakitsiz hastanelerin acillerinde geçirmektedir. 78 milyon nüfusu olan Türkiye Cumhuriyeti‟nde bir yılda acil servislere 

baĢvuran hasta sayısı 100 milyonun üzerinde olduğunu gözden kaçırmayacağız değerli arkadaĢlarım. 

Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaĢlarım; ülkemizde sağlık sisteminde birçok aksaklık yaĢanırken, doktorlarımızın ve 

sağlık çalıĢanlarımızın durumu da torba yasalarla çıkan düzenlemelerle günbegün kötüye gitmektedir. Sağlık görevlileri uzun ve esnek 

çalıĢma sistemine mecbur bırakılmaktadır. Sağlık çalıĢanlarının kazanılmıĢ hakları gasbedilmiĢtir. Yine, sağlık çalıĢanlarına dayatılan 

esnek ve uzun süreli çalıĢma sistemi, nöbet sistemi, halkın yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını engellemektedir. Poliklinik 

randevu sistemine geçilmesiyle hastalar randevu almakta zorlanmakta ve bu durum acil servislere baĢvuran hasta sayısını 

arttırmaktadır. Az sayıda personelle kapasitenin üstünde hastaya bakma zorunluluğu hastane personelini ve hekimlerini zorlamakta, 

onların da sağlıkları bozulmaktadır. Sadece birkaç hekimin görevli olduğu acil servisler kapasitenin üzerinde hasta yığılmasıyla 

iĢlevsizleĢtirilmektedir. Çok sayıda hasta ve hasta yakınıyla ilgilenen doktorlar ve sağlık görevlileri defalarca hasta yakınları tarafından 

Ģiddet görmüĢ, darbedilmiĢlerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Durmaz, ek süre veriyorum. 

KADĠM DURMAZ (Tokat) – Tamamlıyorum, sağ olun. 

Acil servislerde yaĢanan Ģiddet olayları en temel insan hakkı olan can güvenliğini tehdit etmektedir. Sağlık çalıĢanlarının iĢlerini 

tam olarak yapabilmesi için acillerdeki hasta yığılmasına ve personele uygulanan Ģiddet olaylarına çözüm üretilmelidir.  

Avrupa'da Sağlık çalıĢanlarına karĢı yapılan sözel ve fiziksel Ģiddetin cezai bir yaptırımı vardır. Türkiye'de, Ģiddete uğrayan, 

darp edilen sağlıkçıların korunması ve Ģiddeti uygulayanların cezalandırılması için ve Ģiddet uygulayanların cezalandırılması için acilen 

bir mevzuat değiĢikliği yapmaya da gerek vardır. Sayın Bakanımın planlamasında var mıdır bilmiyorum. 

Yine, Sayın Bakanım, eski sağlık ocaklarının yerine toplum sağlığı merkezleri getirdik ama bunların birçoğu apartmanların giriĢ 

katlarında, yan giriĢlerde -eskiden olduğu gibi- fiziken çok iyi durumda değillerdir. 

Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği uygulamasından yeterli verim alınıyor mu, bunu merak ediyorum. 2015 yılı itibarıyla 

sayıları 1.880 civarında olan müdür, müdür yardımcısı, idari mali iĢler müdürünün maaĢları, ek ödemeleri düzenli olarak verilmekte, 

merkez valisi gibi odalarda oturmaktadırlar. Bunlardan yeniden yararlanmayı düĢünüyor muyuz? 

Yine, yöremizde de ReĢadiye‟de bir termal kaynağımız var arkadaĢlar ve yöremizde acilen bir fizik tedavi ve rehabilitasyon 

merkezine ihtiyaç var. Bu termal merkezin yanında, Sayın Bakanım, Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane yapmak üzere tahsis edilmiĢ 

bir hastane alanı var ve buradaki termal suyunun ülkemizde ve dünyada bulunanlardan da bir ayrıcalıklı özelliği var. Biliyorsunuz, 
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kanser ihtiva eden radon gazı barındırmayan ya da sıfır olan bir termal bir tesis burası. Bu konuda, Karadeniz Bölgesi‟nde nem ve 

rutubetten dolayı ve diğer illerde benzer hastalıklar yoğun olduğu için bu planlamanın önümüzdeki yıllarda alınmasını yöremize ya da 

ülkemize sağlıklı getirisinin olacağına inanıyorum. 

Turhal‟da iĢlevini tam yapmayan iki tane devlet hastanesi bulunmaktadır Sayın Bakanım. Bunların ikisinin yerine bir hastane 

yapma tasarı ve çalıĢmasını biliyorum. Bu konuda bize köĢeli bir bilgi verilebilir mi? Yine, aynı hastanede çocuk, kadın doğum, beyin 

cerrahi, kardiyoloji ve anestezi uzmanı açığı vardır. Önümüzdeki günlerde yapılacak kuraya bu kadrolar konmakta mıdır?  

Zile Devlet Hastanesi yapıldı, resmî kabulünün yapılıp yapılmadığını bilemiyoruz. Bazı sıkıntıların da olduğu söylenmekte 

Sayın Bakanım, bu konuda da bilgi alırsak seviniriz.  

Yine, Tokat‟ ta -mülkiyeti Bakanlığınıza ait- 120 bin metrekare bir arsamız vardır Sağlık Bakanlığının. Bu konuda yöremizde 

Kırım Kongo ateĢi hastalığı yüzlerce insanın canını almaktadır ve Tokat, bu vakanın merkezi olduğu için civar illerden de Tokat‟a 

yoğun hasta sevki yapılmaktadır. Buraya böyle bir merkez yapılabilir mi?  

Yine, Sayın Bakanım, aile sağlığı hekimlerine düĢen oranlar gözden geçirilip 3.500‟ lere indirilebilir mi?  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapandı)  

BAġKAN – Sayın Durmaz, tekrar veriyorum, lütfen toparlayın.  

KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sürücü belgesi raporu alanlar, arkadaĢlar, devlet hastanesinde 50 lira, her girdiği poliklinikte de 

50 lira ödemektedir. Yani, 7 hekime gittiğinde 350, 50 lira da hastaneye, 400 TL ücret ödemektedir. Halkın yararını düĢünme bazında, 

bu sürücü belgesi raporları aile hekimlerinden geçmek üzere, gerekli gördüğünde sevk edebilir, veri lebilir mi, böyle bir düzenleme 

yapılabilir mi?  

Yine, ilimizden örnek veriyorum, baĢka illerdeki arkadaĢlarımdan da bu örnekleri duyuyorum: Devlet hastaneleri, bulunduğu 

illerdeki üniversite hastaneleriyle çok barıĢık durumda değildir. Bu, temel, kronik bir sorun mudur, bir yasal düzenlemeyi mi 

gerektirmektedir, yoksa farklı bir çalıĢmayı mı? Bu konudaki zafiyetin de giderilmesini bekliyoruz.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapandı)  

BAġKAN - Sayın Durmaz, son defa uzatıyorum. Lütfen… 

KADĠM DURMAZ (Tokat) – Hemen toparlıyorum Sayın BaĢkan. 

Topluma bakıyorum değerli arkadaĢlar, trafikte iki araç kırmızı ıĢıkta durduğunda biri diğerine hafiften dokunuyor ama 

araçlarından inen 2 insan anında kavgaya tutuĢuyor. Bu, gelinen on beĢ yıllık tek parti iktidarı döneminde insanların beden sağlığının 

yanı sıra, ruh sağlığında da çok ciddi bir kötüleĢme oldu. Bu konularda da lütfen, bu bozulmayı tolere etme adına, insanı önemseyen, 

çağdaĢ, hukukla yönetilen bir ülke olma yolunda 2016 yılı bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, kolay gelsin diyorum.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Durmaz.  

KADĠM DURMAZ (Tokat) – Ben teĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

BAġKAN – Sayın Kandemir, buyurun.  

Süreniz on dakika.  

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, çok Değerli Bakanım, değerli milletvekilleri, değerli bürokrat arkadaĢlarımız, 

basın emekçilerimiz; öncelikle Sağlık Bakanlığı bütçemizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.  

Tabii, hemen sözümün baĢında… Ben Sayın Bakanımla yakın çalıĢma fırsatı buldum, bir dönem Sağlık Bakan Yardımcılığı 

yaptım. Nezaketini, geniĢ bakıĢ açısını bildiğimiz, özellikle meslektaĢlarıyla ilgili mücadelesine de Ģahitlik ettiğim bir Bakanımız. Ben 

sektörün dıĢından gelmiĢ bir isimdim Sağlık Bakanlığına. Bakanlığa girdikten sonra sağlık çalıĢanlarımızın ne kadar fedakârca 

çalıĢtığını bizzat Bakanlığın içerisinden müĢahede etme fırsatı elde ettim. Bu vesileyle, ben, tüm sağlık çalıĢanlarımızın bu anlamdaki 

gayretlerine, emeklerine teĢekkür ediyorum.  

Sayın Bakanımız konuĢmasının sonunda sağlık Ģehitlerimizin aziz hatırasına bu sunumu adamıĢ oldu, onların da aziz hatıralarını 

hatırlamıĢ olalım diye düĢünüyorum.  

Tabii, birçok Ģey söylendi. Bu söylenenler içerisinde ilk baĢta Ģunu ifade etmek lazım: Sağlık, diğer tüm alanlardan farklı olarak 

halkın yaĢamına direkt dokunduğu için aslında vatandaĢın bakıĢ açısıyla ne kadar baĢarılı ya da baĢarısız olduğunuzu çok kolay 

görebileceğiniz bir alan. Bu anlamda AK PARTĠ‟nin en baĢarılı olduğu alan olarak sağlık, vatandaĢın da tasdikiyle çok güzel 

çalıĢmaların yapıldığı, âdeta AK PARTĠ öncesi hükûmetlerle mukayese edildiğinde lig atladığımız bir alan.  

Ben böyle detaylı detaylı, uzun uzun rakamlar vermeyeceğim, rakamlar zaten aĢağı yukarı elimizde, yaĢananlar da hafızamızda. 

Yani, kim ne söylerse söylesin, nihayetinde vatandaĢ bir hastaneye gittiğinde, bir hekimle ya da hemĢireyle karĢılaĢtığında onda 

bırakılan iz, onun hafızasında, gönlünde kalan iz zaten aslında sağlıktaki baĢarıyı da ya da varsa bir eksiklik onu da göstermiĢ oluyor 

diye düĢünüyorum.  

Tabii, değerlendirmelerimizi ezberler ve demagojiler üzerinden değil de rasyonel değerlendirmeler üzerinden yapıyor 

olduğumuzda aslında çok verimli bir tartıĢma ortamının oluĢabileceğini de bugün zaman zaman söz alan muhalefet partisinden, iktidar 

partisinden milletvekillerimizin katkılarıyla da görmüĢ olduk. TeĢekkür ediyoruz bu vesileyle. Fakat, bir ezber var ki değinmeden 

geçemeyeceğim: “Sağlık özelleĢti. Sağlık özelleĢti. Sağlık özelleĢti.”  Bir rakam veriyorum sadece: ġu anda yapımı devam eden sağlık 

tesisi sayısı 343. Bu tesislerin tamamında toplam yatak sayısı 59.788. Devlet bir yandan hastane yapmaya, sağlık tesisi yapmaya, 

yataklarını yenilemeye devam ediyor ama öte yandan biz yüksek sesle “Sağlığı özelleĢtirdik.”  iddialarını taĢıyoruz. Enteresan diye 

düĢünüyorum. 
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AYTUĞ ATICI (Mersin) – Devlet yapmıyor, özel sektör yapıyor, onun için diyoruz.  

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Ben ayırayım, onlar da var elimde Sayın Vekilim.  

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Kamu-özel iĢ birliğiyle yapılıyor. 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Kamu-özelin Ģu anda devam eden yatak sayısı 26 bin yani geriye kalan 33 bin yatağı devlet 

yapıyor Sayın Vekilim. 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – 26 binin tamamı yenileme, yeni yatak yok. 

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) – Eksik rakam veriyorsunuz.  

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Yok, yok, eksik rakam vermiyorum, yazılı olarak da verebilirim bunları size.  

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Zaten çok teknik bir bilgi, biz biliyoruz onu.  

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Tabii, ben buralara girmeyeceğim zaten, bunları Sayın Bakanım ifade edecektir.  

Ben birkaç konunun altını çizmek istiyorum. Bunlardan en önemlisi, genç kuĢağın bir temsilcisi olarak da söylüyorum: Sağlık 

Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığını artık hastalık bakanlığı olmaktan çıkartıp gerçekten Sağlık Bakanlığı yapma konusundaki iradesini, 

ufkunu ve gayretini takdir ediyorum. Yani, ne demek istiyorum? 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Milleti hasta ettiniz on dört yılda. 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Müsaade ederseniz söyleyeceğim. 

BAġKAN – Sayın Çam, lütfen.  

Müdahale etmeyelim arkadaĢlar. 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinde hareketli yaĢam, sağlıklı beslenme konusunda 

Sağlık Bakanlığımızın özellikle son üç senedir gösterdiği gayretin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bu anlamda bisiklet projesini 

sonuna kadar destekliyorum. Bu anlamda Sayın Bakanın zaman zaman televizyona çıktığında ya da basına demeç verdiğinde artık o az 

önce uzun uzun üzerinde tartıĢılan, iĢte yatak sayıları, hastaneler, hastanelerde yapılanlardan ziyade, bu önleyici sağlık hizmetlerinin 

altını çizmesinin çok kıymetli olduğunu düĢünüyorum. Çok daha önemlisi, Sayın Bakanım aslında sunumunda bir ufuk çizdi, müthiĢ bir 

ufuk çizdi -geleceğe dair Sağlık Bakanlığının bu kademe atlamıĢ, dolayısıyla hizmet noktasında bir noktaya eriĢmiĢ var mı eksiklikleri, 

hiç kuĢkusuz var bir noktaya gelmiĢ- Sağlık Bakanlığını bir kademe daha yukarı çıkartıp dünya ölçeğinde sağlıkta sağlık ihraç edebilen 

bir ülke olacak konuma taĢıyacak bir kısım projelerden bahsetti. Ben hızlıca üzerlerinden geçeceğim. 

Bakın, dünyanın bize bakarak gıpta ettiği, örnek aldığı projeler var. Ben yaĢadım, Bakanlığın içerisinde görüĢmelerde 

bulundum. Ha, bu arada, değerlendirmelerimizi yaparken bazen rasyonel olabilmesi için dünya ölçeğinde değerlendirmenin de çok 

kıymetli olduğunu düĢünüyorum. Yani, acil sağlık hizmetlerini değerlendirirken dünyada nasıl, oraya bakarak değerlendirme yapmak 

lazım, o zaman gerçeğe tam anlamıyla ulaĢmıĢ oluruz diye düĢünüyorum ya da bir vatandaĢımız acile gittiğinde ona müdahale süresini 

eğer Ġngiltere‟deki müdahale süresinden bağımsız düĢünürseniz geldiğimiz noktayı doğru okuyamayız.  

Sigarayla mücadele, bağımlılıkla mücadelede çok ciddi mesafe alında, takdirle izliyor bütün dünya. AĢılama programında, acil 

sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek aldığı ülkelerden bir tanesiyiz. Evde sağlık hizmetleri… Bakın, sadece bu sene 651 bin insana 

evde sağlık hizmeti götürülmüĢ. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bir bakıĢ açısı aslında. Yani, devletin milletin ayağına gitmesinin 

bir yansıması, bir ürünü, bir bakıĢ açısı. Yenilenen yatak sayılarını ve bu anlamda dünyanın en iddialı ülkesi olduğumuzu zaten 

hatırlatma ihtiyacı da duymuyorum. Ġlaç takip sistemi… Biz ilaç takip sistemini ihraç ediyoruz. Yani, bu sistemi, geliyor dıĢarıdan 

ülkeler, inceliyorlar ve onlar da aynısını uygulamak istiyorlar. Bunları hep beraber baĢardık yani böyle bıyık altından gülümseyerek 

bakmanıza gerek yok. Bu ülke hepimizin. Bakın, çok güzel bir Ģey söyledi az önce Bihlun Hanım, çok doğru bir Ģey. Sağlıkta bir 

güzellik varsa, hepimiz bu ülkede yaĢıyoruz, hep beraber istifade ediyoruz, bir eksiklik varsa da hepimizin eksiği hiç kuĢkusuz. 

Bununla gurur duymalıyız. Yani, bunu yapan bu ülkenin insanları, bu ülke. 

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Biz daha iyi olsun diye söylüyoruz yani engellemeye mi çalıĢıyoruz? 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Eyvallah, kuĢkum yok. Eyvallah Sayın Vekilim, eyvallah, problem yok.  

Bakın, Ģimdi e-Nabız Projesi… Hiç girdiniz mi bilmiyorum, müthiĢ bir proje. Diğer sağlık bakanlıklarının dünyada ilgiyle takip 

ettiği, takdir ettiği “Ya, nasıl yaptınız Ģu sistemi? Gelin, tartıĢalım.”  dediği projelerden bir tanesi. Bir sayın vekilimiz geldi e-Kart 

sistemi olmaz mı?”  falan dedi, tamamen farklı Ģeyler.  

Bakın, plazma fraksiyonasyon, bu bir ufuk. Plazma fraksiyonasyonla ilaç sanayisinde ham madde teminiyle alakalı çok önemli 

bir adım atılacak. Genom Projesi, Onkogen Projesi, bunlar dünyanın ilgiyle takip ettiği, bizim de gurur duyduğumuz projeler. 

Türkiye'nin sağlıkta nereye geldiğini göstermesi adına da çok önemli ve kıymetli. Tabii, ben tüm bu ufuk açıcı projelerin, sağlıkta 

geldiğimiz noktanın aslında çok iyi planlandığını düĢünenlerdenim.  

Bakın, Sayın Bakan son dönemde yapısal dönüĢüm adına çok önemli kurumlar ihdas etti. ĠĢte, burada, komisyonlarda da 

tartıĢıldı, Meclisimizin de iradesiyle sağlıktaki temel vizyonumuzu geleceğe dair doğru yere oturtmak adına çok önemli adımlar atıldı. 

Türkiye Sağlık Enstitüleri BaĢkanlığı kuruldu AR-GE‟yle ilgili çalıĢmaları yapmak üzere. Bakın, ilaç ve tıbbi cihazda Türkiye'nin ilaç 

ve tıbbi cihaz ihraç edebilir hâle gelmesi, ithal ettiklerini de yerli hâle getirebilmesi adına önemli adımlar atıldı, bununla ilgili Sağlık 

Endüstrileri Yönlendirme Komitesi kuruldu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuruldu.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Süreyya Sadi Bilgiç geçti) 

BAġKAN – Ek süre veriyorum Sayın Kandemir, lütfen toparlayın. 
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ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Sağlık turizmiyle alakalı önemli adımlar atıldı. Dolayısıyla, bunlar, hiç kuĢkusuz, vizyon 

gerektiriyor; bunlar, hiç kuĢkusuz, bir projeksiyon gerektiriyor. Türkiye nereden nereye geldiğini bilerek ama nereye gideceğini de iyi 

planlayarak sağlıkta dünyaya örnek olmaya devam edecek diye düĢünüyorum. Ama, böyle kendimizi içeri kapatıp yani iĢte, Ģurada 

böyle bir Ģey olmuĢ veya böyle çok demagojik ezberler üzerinden söylediklerimizle de inanın bu sürece yapıcı katkı sağlamak mümkün 

değil diye düĢünüyorum. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – O kadar değil, demagojik demeyin, bizim tespitlerimiz onlar. Demagojik demeyin.  

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Yok, eyvallah Sayın Vekilim. 

Yapıcı katkı sağlamak bu projeleri… Bakın, bu projelerden hiçbir tanesine muhalefet değinmedi, neymiĢ diye sormadı da belki 

sorularda gelir, bilemiyorum ama.  

Bu anlamda, ben, Sayın Bakana, değerli çalıĢma arkadaĢlarına yürekten teĢekkür ediyorum. Bakanlığımızın hem bugüne dair 

hem yarına dair bu vizyonunu devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Ama, en önemlisi, tekrar söylüyorum, genç kuĢağın bir 

temsilcisi olarak söylüyorum: Türkiye‟de Sağlık Bakanlığını artık hastalık bakanlığı olma, bu imajdan kurtarma adına adım attığı için, 

bu projeksiyonu Türkiye‟ye hediye ettiği için yürükten teĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Kandemir. 

Değerli arkadaĢlar, konuĢmalar tamamlanmıĢtır bütçeler üzerindeki. 

ġimdi on beĢ dakika süreyle soru iĢlemi yapacağım. Soru taleplerini de geliĢ sırasına göre karĢılayacağım. 

Sayın KuĢoğlu, buyurun. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakanım, 3 sorum olacak. Bir tanesi TOKĠ‟yle ilgili, geçen dönemde sormuĢtum. 

ġimdi, 2014‟ te 928 milyon liralık bir ödenek var, 1 milyar 905 milyon liralık harcama var TOKĠ‟ye yaptırdığınız yapım iĢleriyle 

ilgili. 2015‟ te 1 milyarlık ödenek var, 3 milyarlık harcama var, 3 milyar 024 bin. ġimdi, 2016‟da da 2 milyar 057 milyonluk bir ödenek 

istemiĢsiniz. Kamu Hastaneleri Kurumunun da milyon bazında ödenek ve harcamaları var. Ne yaptırıldığını, TOKĠ‟yle ilgili bu 

harcamaların ne olduğunu öğrenebilir miyim, bir. Yani, ödenek üstü harcamalar var, konuları nedir?  

Bir de çok sayıda sağlık çalıĢanı, çalıĢmak isteyeni, yeni kadro istiyor, 60 bin kadro talepleri var. Bizim Plan ve Bütçe 

Komisyonu üyelerine sürekli olarak Twitter‟dan, Facebook‟dan bu kadrolarla ilgili talepler geliyor. Sağlık Bakanlığından da 60 bin 

kadro talep ediyorlar, bunlar çok çeĢitli dağılıyor. Bu konularla ilgili, yeni verilecek kadrolarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Maliye 

Bakanı bu sene 90 bin kadro verileceğini açıkladı çeĢitli bakanlıklara. Yeni memur alımı yapılacağını söyledi, bundan Sağlık 

Bakanlığının payı ne kadar olacak?  

Bir de sigarayla ilgili olarak yapılması gerekenler konusunda takdir ediyorum Bakanlığı, en fazla memnun olduğum, 

desteklediğim proje de o. Ama bu konuda aĢırıya kaçıp özellikle tüketiciyi baskılamak lazım ama ticarete de baskı getirmemek lazım, 

firmalara çünkü o zaman hem fiyat yönünden büyük farklar oluyor hem de Türkiye‟de -siz de var o rakamlar- hem yurt dıĢında da 

benzeri uygulamalar olduğunda tüketim azalmıyor maalesef, kaçakçılık artıyor.  

BAġKAN – Lütfen toparlayalım Sayın KuĢoğlu.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Türkiye‟de de büyük bir fark var. Bu konunun daha fazla üstüne gidilmemesi lazım diye 

düĢünüyorum yani kaçakçılığı daha fazla teĢvik etmemek gerekir, o konudaki görüĢünüzü öğrenmek isterim.  

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

Sayın Yıldırım… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakan, Ģimdi, özellikle hemĢirelik, fizik tedavi teknikerleri ve diyetisyen teknikerleri… Sağlık yüksek okulu ya da sağlık 

meslek yüksek okullarının son yıllarda çok yaygınlaĢtığını biliyoruz. Ama Ģunu bir akademisyen olarak çok içselleĢtiremiyorum, 

muhtemelen siz de benzer düĢünüyorsunuzdur: Tıp fakültesinin olmadığı yerlere sağlık yüksek okulları ve sağlık meslek yüksek 

okulları açılıyor, bunlara branĢ dıĢı hocalar ağırlıklı giriyor. Doğal olarak da sağlık personelinin yetiĢtirilmesinde sorun oluyor. Kaldı ki 

biz tıp fakültesinin olduğu üniversiteleri bile denetlememiz lazım çünkü genelde öğretim üyeleri değil, yardımcı öğretim elemanlarını 

kendi yerlerine derse göndermelerinin yoğun olduğu bir süreç. Bunu Ģüphesiz YÖK düzenliyor, sizin yetkinizde değil ama ortak bir 

çalıĢmayla, özellikle bu personellerin yetiĢtirilmesiyle ilgili bir düzenlemeye gidilebilir mi?  

Bir diğer husus, Sayın Bakan, bu narkotimlerle ortak çalıĢmalar yürüttüğünüzü söylediniz ama takdir edersiniz ki hem kullanım 

oranı giderek artmakta uyuĢturucunun ve madde bağımlılığının hem de yaĢı giderek düĢmekte. Daha etkin nasıl tedbirler geliĢtirmeyi 

düĢünüyorsunuz? 

Bir de AMATEM‟ lerle ilgili… Kendi seçim çevrem MuĢ‟ la ilgili de baĢvurum var çünkü nüfusuna göre çok yüksek bir oranda 

madde bağımlılığı ve uyuĢturucu kullanımı var. BaĢvurumuz var, soru önergemiz var. Bunu daha fazla yaygınlaĢtırma konusunda bir 

çalıĢmanız var mı?  

Sayın BaĢkan, RTÜK üyesiyken Bakanlığınızla ortak çalıĢma yürüttük. Endikasyon belirtilerek televizyonlardan… Gıda takviye 

ürünleri artık neredeyse mafyalaĢtı, Eraslanlar, Ömer CoĢkunlar… 
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Bakın, Sayın Bakan, Radyo Televizyon Üst Kurulu bu gündem dosyalarıyla ilgil i hep oy birliğiyle karar alır ve bir örneğini de 

direkt Bakanlığınıza gönderir. Biz, idari para cezası uygularız, sizde ise çıkardığınız bir mevzuatla birlikte hapis cezasını bile 

öngörüyorsunuz. Ama RTÜK‟e hiçbir dönüĢ yapılmıyor. 

BAġKAN – Sayın Yıldırım, lütfen toparlayalım.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – 6112 sayılı Radyo Televizyon Üst Kurulu Yasası‟nın 9‟uncu maddesinin 6‟ncı fıkrasının (c) ve (ç) 

bentleri bunu öngörüyor. Bütün çalıĢmalarını titizlikle yapıp Bakanlığa gönderiyor ama Bakanlığın bunlarla ilgil i yaptığı iĢlemlere dair 

hiçbir geri dönüĢ yok.  

BAġKAN – Sayın Yıldırım, geride 15 arkadaĢımız söz istiyor.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Son bir soru.  

Sayın Bakan, iktidarınız döneminde 2002 yılında MEMUR-SEN‟e bağlı SAĞLIK-SEN‟ in üye sayısı 19 bin ama bugün 400 bin 

ve bu sendikanın üyelerinden yoğunlukta bürokrasinizde görev alanlar var. Acaba bürokrasinizde SES ve TÜRK SAĞLIK-SEN üyesi 

kaç kiĢi var?  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

Sayın Usta… 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakanım, bu Ģehir hastaneleri konusunu Komisyonda dile getirmiĢtim ama tekrar bazen araya giriyor, soru olarak sormak 

istiyorum: Bu iĢin mali boyutu nedir? Toplam proje büyüklüğü nedir? Yıl yıl tahmin edilen yükümlülüklerimiz nelerdir, yani 

önümüzdeki bir yirmi beĢ yıla iliĢkin yükümlülüklerimiz, mutlaka hesaplarınız olmalı? Kiralar neye göre belirleniyor ve bu boĢaltılan 

hastaneler nasıl değerlendirilecek? Bunları da hastane bazında verirseniz sevinirim.  

Diğer bir husus, bu iç denetçi meselesi. Biliyorsunuz, Kamu Mali Yönetimi Kanunu‟nun getirdiği bir reform alanıdır. 

Bakanlığınızda gayet iyi, Hudut ve Sahillerde iyi, fakat 3 tane kurumda iç denetçi kadrolarının önemli ölçüde boĢ olduğunu görüyoruz. 

Halk Sağlığı Kurumunda 20 kadrodan 11‟ i boĢ, Ġlaç Kurumunda 3 kadrodan 2‟si boĢ, Kamu Hastaneleri Kurumunda da 20 kadrodan 

12‟si boĢ. Bu kadrolar baĢka kadrolar gibi değil, bütün kadroların doldurulması gerekmez baĢka yerde ama iç denetçide bunu 

bekliyoruz biz. Çünkü, 20 tane ful çalıĢtığı zaman orada verimli olacak mesela Ģeylerdir. Ġç denetim meselesi önemli, sizin 

reformlarınıza da mutlaka katkı vereceklerdir.  

Sağlıkta kaliteyi nasıl ölçüyorsunuz, elinizde bir bilgi var mı, data var mı? Onu verirseniz sevinirim.  

Son olarak da Samsun‟da bir medikal kümelenme var yani orada ciddi bir “know how” var ve bir sermaye var, fakat bunun daha 

fazla geliĢtirilmesi lazım. Biliyorsunuz dıĢa bağımlılığımızın olduğu bir alandır. Samsun‟un bu medikal kümelenmesini geliĢti rmeye 

yönelik bir çalıĢmanız var mı? 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ederim. 

Sayın Cevheri… 

MEHMET ALĠ CEVHERĠ (ġanlıurfa) – Sayın Bakanım, saygılar sunuyorum hazıruna.  

Daha önceden de ifade edildi, sağlıkta birçok baĢlık vardı, her kurum kendi camiasına eğitim veriyordu. Bu bir araya getirildi 

ama sonradan yine birçok baĢlık gördük. Sağlık Müdürlüğü ayrı, Kamu Hastaneleri ayrı, 112 Acil ayrı. Yani bunların farklı farklı 

olması koordinasyon noktasında bir sorun meydana getirmiyor mu? Bunların bir araya getirilmesi noktasında bir çalıĢmanız var mı?  

Bir diğer husus, malum, sağlıkta ilaç çok önemli, ülkemizde de dolayısıyla bilimsel çalıĢma noktasında yeterli seviyede 

olmadığımız için yurt dıĢından gerek ham madde ve gerekse ilaç noktasında ithal ediliyor. Kullanılan ilaçlar arasında yerli ve yabancı 

ithal oranı ne kadardır, bunu bilmek istiyorum.  

BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

Sayın Yurdakul… 

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) – Sayın Bakan, 22 bin aile hekimi var, bunların nöbet sorununu nasıl çözeceksiniz? 3 

bin kiĢinin iĢ akitlerinin feshedileceği konusunda yorumlar var, bu konuda herhangi bir Ģey söyleyecek misiniz? 

ġu ana kadar 2015‟ teki Türkiye‟de toplam sağlık harcamalarının 100 milyar TL civarında olduğu söyleniyor ve Sosyal Güvenlik 

Kurumu açıklarının 20 milyar civarında olduğu ve son on üç yılda 601 milyar Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarım olduğu söyleniyor, 

bunlar doğru mudur? VatandaĢtan alınan 13 kalemi ne zaman ortadan kaldıracaksınız, bu konuda herhangi bir iĢlemde bulunacak 

mısınız?  

Bir de yıpranma payını hep söylüyorsunuz fakat bir türlü getirmiyorsunuz, ne zaman getireceksiniz? Sağlık çalıĢanlarının 

özellikle döner sermayelerinin emekliliğe yansıtılıp yansıtılmadığı konusunda kesin bir bilgi verirseniz seviniriz. Biraz önce de 

söylediğimiz, atanamayan sağlıkçılarla ilgili 300 bin bu konudaki kadroyu veyahut da 2016 yılı Sağlık Bakanlığının net olarak kaç 

kiĢiye kadro vereceği, kaç kiĢiye de sözleĢmeli kadro vereceğini net olarak söylerseniz buradan arkadaĢlarımız, kadro bekleyen 

arkadaĢlarımız daha kesin sonuç alır diye düĢünüyorum.  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

Sayın Demir… 



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

Komisyon : Bütçe 

Tarih : 10/02/2016 Saat :  Kayıt: Stenograf : Uzman : ………………. Sayfa: 67 

 

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakan, bu performans hem organ, can hem mal, para alıyor, kaliteyi de çok düĢürüyor, bununla ilgili bir çalıĢma veya 

değiĢtirme söz konusu mu?  

Tıbbi sekreter eksikliği meselesi çok yüksek, özellikle üniversitelerde hemĢireler hastaların yüzüne bakmıyorlar, dosyalara 

bakmaktan, dosyaları takip etmekten, bu konuda bir çalıĢmanız var mı?  

SUT ücretleri yedi, sekiz yıldır değiĢmedi hatta düĢtü ama üniversite hastanelerinin elektrik, su gibi giderlerinin miktarları arttı, 

giderleri arttı. Dolayısıyla, bu konuda üniversitelere bir destek yapmayı düĢünüyor musunuz çünkü paketlerde de çok zarar eder 

noktaya geldiler.  

Tıp fakültesini bitiren pek çok, bine yakın öğrencimiz var, yani Azerbaycan‟da, diğer Türki cumhuriyetlerde. Ġthal doktor 

çalıĢmalarınız var ama onların yerine bunları kazanmayı düĢünüyor musunuz, bunlar için bir çalıĢma var mı?  

Mevsimlik iĢçilerin sağlık sorunlarında bir geliĢme yok maalesef, her sene konuĢuyoruz Sayın Bakan, oldukça sıkıntı çekiyorlar.  

Bir de bölgemle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Fethiye acil servisi arı kovanı gibi Sayın Bakan, insanlar yani bir yer 

bulamıyorlar, saatlerce bekliyorlar. Ġki sene önce çözeceğiz demiĢtiniz, bununla ilgili bir çalıĢma var mı?  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini 1 Nisan‟da açacaktınız, söz vermiĢtiniz ama gördüğüm kadarıyla, sanıyorum, bir sene daha 

uzayacak, bu konuda çabalarınız var mı? 

Son sorum: Tüp bebekte yeni uygulanan, yeni getirilen bu genelge, yönetmelik gerçekten hastalara zarar verecek bir nokta 

çünkü çok pahalı bir yöntem. Tek embriyo uygulaması maalesef Türkiye koĢullarına uygun değil, bunu tekrar gözden geçirecek 

misiniz? 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – Sayın Çakırözer… 

UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Sayın BaĢkan, teĢekkürler.  

Sayın Bakan, bu, daha önce de dile getirildi, taĢeron çalıĢanların kadroya alınması konusu. Bu kadroya kimler alınacak, kimler 

alınmayacak, bunun net olarak ifade edilmesi beklenmektedir. Bu konudaki görüĢlerinizi bizimle paylaĢır mısınız?  

Aynı Ģekilde, DanıĢtay kararına Bakanlığın uygulamaması söz konusu. Ek ödemelerden vergi alınmasına iliĢkin bu konuda da 

mahkeme kararını, DanıĢtay kararını uygulayacak mısınız, uygulamayacak mısınız?  

Bir de yine az önce ki görüĢmeler sırasında Sayın Gaye Usluer‟ in de dile getirdiği, EskiĢehir‟e iliĢkin Ģehir hastanesi konusunda 

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili yaptığı bir açıklamada bunun yükseklikle ilgili bir sıkıntı olduğunu söylemiĢti. O konuda, bu 

yükseklik koduyla ilgili çalıĢmalar inĢaat projelendirilirken niye hesaplanmadı? Bununla ilgili sorumluluk Bakanlıkta mı, yoksa 

üstlenici firmada mı? Projenin aksamasından dolayı herhangi bir cezai yaptırım oldu mu, olacak mı? Sorun ne zaman giderilecek, 

çalıĢmalar ne zaman baĢlayacak?  

Bir de seçim öncesi, seçime bir ay kala atılan temel atma töreninde ifade edilen “2017 yılına yetiĢecek.”  sözü geçerli midir? 

Tarih değiĢecek mi, değiĢecekse hangi tarih olacak?  

Çok teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

Sayın Çam… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakan konuĢmamın içerisinde de söyledim, 10 ilde 21 hastane ÇalıĢma Bakanlığının talimatıyla sosyal güvenlik kapsamı 

dıĢına bırakıldı, ġifa Hastaneleriyle ilgili ve onlarca insan mağdur. Bununla ilgi li nasıl bir düĢünceniz var ve bu hastanelerin çalıĢması 

için elinizden gelen bir çalıĢmayı yapacak mısınız?  

Ġkincisi: Türkiye‟de kaç meslek hastalığı hastanesi var? Özellikle Ġzmir Aliağa‟da gemi söküm ve sanayinin ağır olduğu bölge 

ve Tuzla‟da, buralarda meslek hastalıkları hastaneleri açmayı düĢünüyor musunuz?  

Üçüncü sorum: Irak‟ la ilgili, Irak‟ taki mültecilerle ilgili. Sığınmacıların biliyorsunuz kimlik süresi dolanlar hastanelerde 

bakılmıyor. Kimliklerin süresi de altı ay yenilemek için, gidenlere hep ileri bir tarih ve randevu veriliyor, bu öteleme altı ayı 

bulabiliyor. Dolayısıyla, üstüne üstlük Ģu an kimlik yenileme iĢlemleri Emniyet tarafından durdurulmuĢ durumda, bu nedenle 

mağduriyet yaĢıyorlar. Doğum yapanların hastanede kalma süresine ve doğum Ģekline -sezaryen veyahut da normal- bağlı olmak üzere 

200-300 dolar para alınıyor, oldukça sıkıntıdalar. Bir de hastanelerde bakılıyorlar ama ilaç alırken bizim gibi indirimli alamıyorlar. En 

büyük sorun ilaçların onlar için çok pahalı olması, bununla ilgili bir önlem almayı düĢünüyor musunuz? 

TeĢekkürler.  

BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

Sayın Durmaz.  

KADĠM DURMAZ (Tokat) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.  

Sayın Bakanım, performans sistemini yeniden gözden geçirmeyi düĢünüyor musunuz? Bu ara ara hekimler arasında çalıĢma 

barıĢını da bozan tedavide de sıkıntının olduğu sizce de malum. 

Ülkemizde bir hastanın yılda 7-8 defa tedavi olmak için hastaneye gittiği ama geliĢmiĢ ülkelerde bu oranın da yılda 2 kez 

olduğunu biliyorsunuz. O anlamda bu sistemi gözden geçirmeyi düĢünüyor musunuz? Hastanelerdeki televizyonların, Sayın Bakanım, 

açıldığı zaman önce Sayın CumhurbaĢkanımızın açılıĢlardaki görüntüsü… 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KADĠM DURMAZ (Tokat) – …biraz sonra Sayın BaĢbakanın açılıĢlardaki görüntüsü… 

BAġKAN – ArkadaĢlar, sorular için süre tamamlandı. Ek süre vereceğim, lütfen, zamanı Ģey kullanın, arkada baĢka 

arkadaĢlarımız var. 

KADĠM DURMAZ (Tokat) – Hemen tamamlıyorum, teĢekkür ederim. 

…ve devamında da sizin açılıĢlardaki görüntünüz var, ondan sonra yayına geçiyor. Televizyon yayınları da sınırlı, sadece 

Hükûmete yakın kanalları izleyebiliyorsunuz. Bu konuda özel bir çalıĢma yapılacak mı merak ediyorum.  

Güney hududumuzdaki ülkelerden çok sayıda göçmen geliyor, beraberinde de sağlıksız koĢullarda yaĢadıkları için birtakım 

hastalıklar oluyor. Bunların çocuklarıyla ilgili düzenli bir aĢı programı çalıĢmamız var mıdır, varsa ne durumdadır? 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – Sayın Aydoğan… 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, Sağlık Bakanlığının, tabii, görev alanını biliyoruz, insanı yaĢatmak, 

hastalıkları tedavi etmek. Bu bağlamda, ben yine Cizre diyorum. Sabahta konuĢmuĢtuk, tabii, Cizre‟yi. Cizre‟nin Cudi Mahallesi‟ni 

konuĢmuĢtuk, orada yaĢamını yitirenlerle ilgili konuĢmuĢtuk. Bu kez Cizre‟nin Sur Mahallesi hakkında birkaç Ģey söylemek istiyorum. 

Bugün basına düĢtü, Ģu anda Cizre‟nin Sur Mahallesi‟nde bir evde 25 kiĢi mahsur kalmıĢ bir durumdadır. 25 kiĢinin büyük çoğunluğu 

yaralı hâldedir. Evin içerisinde bir televizyon kanalına canlı bağlanan, bizim Muğla Milas eski Ġlçe BaĢkanımız Derya Koç evde 25 kiĢi 

olduklarını, bunların çoğunun yaralı olduğunu ifade etmiĢtir ve bulundukları binaya polisin gaz bombalarıyla müdahale ettiğini 

söylemektedir. Siz de buradayken ben bu konuyu bir kez daha basının önünde size iletmek istiyorum. Buradakiler yaĢamını yitirmeden 

bir Ģeyler yapalım diyorum. Cudi Mahallesi‟ndekileri kurtaramadık. Bugün 47 cenaze oradan çıktı, morga götürüldü. Aileler cenazeleri 

teĢhis etmeye çalıĢıyor ama Ģu an Sur Mahallesi‟ndekileri kurtarma Ģansızımız var, hâlen telefonla bağlanıyorlar, durumlarını bize 

aktarıyorlar. Bu konuda hassasiyet rica ediyorum. 

Ġkinci bir konu: Bu, bize sağlık çalıĢanları tarafından iletilen bir konu. Döner sermayelerinin son dönemde oldukça azaldığını 

söylüyorlar yani hastaneler bu anlamda kâr mı edemiyor? Onu bilmek istiyorlar. Bir de döner sermayenin her ay böyle değiĢen 

rakamları nedeniyle Sağlık Bakanlığının genel bütçesinden ödenip ödenemeyeceği konusunda sizden görüĢ istiyorlar. 

Sağ olun. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın ErdoğmuĢ… 

NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakanım, adalet hasma karĢı uygulanınca adalettir. ġu anda sokağa çıkma yasağının olduğu yörelerde, bölgelerde acil 

sağlık hizmetlerini adil olarak veriyor musunuz? Bunun cevabını merak ediyorum. 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – Sayın Günal… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakan, konuĢmam sırasında Ģehir hastanelerinden bahsetmiĢtim. Bu çerçevede, daha somut bir soru sormak istiyorum. 

2015 yılı yatırım programında yer alan, daha önceki programlarda da yer alan kamu yatırımı olan hastaneler tamamlandığında toplam 

yatak kapasitemiz ne olacak? Ona bağlı olarak da daha önce hedefin on binde 30 olduğunu Kalkınma Bakan Yardımcımız söylemiĢti. 

ġu anda onlar tamamlandığı zaman bu hedefinin neresindeyiz? On binde 26‟dan 27, 28‟e mi çıkacağız, yatak ihtiyacımız olacak mı? 

2016‟dakilerle beraber ne olacak? Yani, süresinde tamamlandı mı, ne kadarı tamamlandı diye onları sormak istiyorum. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – Sayın Turpcu. 

ġERAFETTĠN TURPCU (Zonguldak) – Sağ olun BaĢkanım. 

Sayın Bakanım, Zonguldak‟ ta kısa süre önce yerleĢim merkezleri içerisine büyük termik santraller yapıldı. Sorularım bunlarla 

ilgili. 

Bir: Zonguldak‟ ın mevcut hava kirliliği göz önüne alındığında kömürlü termik santrallerin halk sağlığına olumsuz etkilerine dair 

Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir? 

Ġkinci sorum: Partikül maddelerin solunması sonucunda içerisinde astım atakları, akciğer dokusunda hasar, inme, kalp atakları 

ve erken ölümlerin de bulunduğu çok geniĢ bir yelpazede sağlık sorunlarının ortaya çıktığı bilinmektedir. Zonguldak‟ ta mevcut bulunan 

ve yapılmak istenen yeni termik santrallerin halk sağlığı açısından ortaya çıkardığı ve çıkaracağı olumsuzlukları engellemek için 

Bakanlığınızca hangi önlemler alınmıĢtır? 

BAġKAN – Süre tekrar bitti. Ek süre vereceğim. ArkadaĢlar, son ek süre, 3 arkadaĢımız daha var, lütfen, idareli kullanalım 

süreyi. 

ġERAFETTĠN TURPCU (Zonguldak) – Santraller yapılırsa ortaya çıkacak sağlık etkileriyle ilgili modelleme çalıĢmanız var 

mıdır? Bölge halkının ileride karĢılaĢabileceği sağlık sorunlarıyla ilgili bir yol haritanız var mıdır? 

Üç: Ülkemizdeki kömürlü termik santrallerin yol açtığı hava kirliğinin neden olduğu sağlık sorunlarının maliyetinin toplam 

sağlık harcamalarındaki payı nedir? 2002‟den bu yana nasıl değiĢmiĢtir? Bununla ilgili bir çalıĢmanız var mıdır? 

BAġKAN – Sayın Turpcu, teĢekkür ediyorum. 
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ġERAFETTĠN TURPCU (Zonguldak) – 2 sorum daha var. 

BAġKAN – Peki. 

ġERAFETTĠN TURPCU (Zonguldak) – Dört: Hava kirliliğinin yarattığı sağlık sorunlarıyla ilgili mücadele için acil eylem planı 

oluĢturulmuĢ mudur? Sağlık Bakanlığının enerji yatırımlarında halk sağlığını ilgilendiren hususlarda karar vericiler arasında olması için 

bir çalıĢmanız veya çabanız olacak mıdır? 

Son sorum: Bugüne kadar termik santrallerin yapıldığı yerlerde solunum sistemi hastalıklarından kanser hastalığına kadar halk 

sağlını tehdit eden pek çok sonucun ortaya çıktığı bilimsel verilerle ortaya konulmuĢtur. Bu konuda, Bakanlığınızın Zonguldak için 

yaptığı bir çalıĢma var mıdır, varsa sonuçları nelerdir? 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – Sayın Atıcı… 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – TeĢekkür ederim BaĢkan. 

Sayın Bakan, emekli hekimler için bir düzenleme yapılacak mı diye tekrar altını çizerek soruyorum? 

Ġkinci sorum: Uyku apne bozukluğunda kullanılan, yatarken hastaların kullandığı bazı cihazlar var. Maalesef, ülkemizde, artık, 

çok sık elektrik kesildiği için bu cihazlar çalıĢmıyor ve hastalar boğuluyor uyurken. Bunların bizden talepleri kesintisiz güç kaynağı 

ancak bu, SUT ödemesinde yok. Bununla ilgili bir çalıĢma var mı, bunu yapacak mısınız? 

“Atanamayan sağlıkçılar”  diye bir fenomen geliĢti sizin dönemizde. BaĢta tıbbi sekreter olmak üzere bu sağlıkçıların ne kadarını 

atamayı düĢünüyorsunuz? “EECP” diye bir tedavi yöntemi var, bilirsiniz, kalp hastaları için. Kamudaki bir hastanede “Bu hastaya 

EECP tedavisi gereklidir.”  diye yazı almasına rağmen vatandaĢımıza bu uygulamanın, bu tedavinin ödenmediğini tespit ettik ve 

cebinden 4 bin lira ila 8 bin lira arasında para çıkması gerekiyor. Bunun için bir çözümünüz var mı? 

Bir de bu Mersin‟deki aile hekimlerinin sözleĢmelerinin feshiyle ilgili bir geliĢme olacak mı gerçekten? Sadece Mersin‟e 

uygulanmasının bir anlamı var mı bu sözleĢme fesihlerinin?  

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – Sayın Tamer… 

ĠSMAĠL TAMER (Kayseri) – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, özellikle sağlıkta dönüĢümden sonra Türkiye'nin sağlık alanındaki geldiği çalıĢmaları takdirle karĢılıyorum, 

sizleri tebrik ediyorum. Özellikle bebek ölümü hızlarındaki… 

BAġKAN – Soruyu alayım Sayın Tamer. 

ĠSMAĠL TAMER (Kayseri) – Sorum aslında… 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sen gelmeden onları konuĢtuk biz zaten. 

ĠSMAĠL TAMER (Kayseri) – Ben, kusura bakmayın, bunları ifade etmek zorundayım, iktidar milletvekili olarak da bunu 

söylemek zorundaydım. 

Soru olarak… Kamu hastanelerinde özellikle nitelikli yatak sayılarının yüzde 50‟ lere geldiğini biliyoruz. Bu sayıların 2017 yılı 

içerisinde de yüzde 90‟ lara getirmeyi planladığımızı da biliyoruz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kaça mal olduğunu da biliyorsun herhâlde. 

ĠSMAĠL TAMER (Kayseri) – Onu da biliyoruz. Devlete bir kuruĢ… Maliyeye çok fazla yük getirmeden zaten olabileceğini de 

biliyoruz yani. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bedava mı olacak? 

ĠSMAĠL TAMER (Kayseri) – Bedava değil ama bu kadar etkili, bu kadar maliyeye yük getiren bir Ģeyin devletin kasasından 

çıkmadan kamu özel ortaklığıyla yapılması takdire Ģayan bir durum, dünyada da örnekleri var, bunu biliyorsunuz. 

BAġKAN – ArkadaĢlar duymamıĢ, görüĢmelere yeniden baĢlıyoruz. 

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) – Yılda 260 milyon lira kira ödeyeceksiniz. 

ĠSMAĠL TAMER (Kayseri) – Onu sizinle ayrı olarak da tartıĢalım biz.  

TeĢekkür ediyorum arkadaĢlar.  

BAġKAN – Evet Sayın Ünal, siz de kaldığı yerden devam edin Sayın Tamer‟ in. 

ġĠRĠN ÜNAL (Ġstanbul) – Sayın Bakanım, 112 acil istasyon sayısı seçim bölgem olan Ġstanbul‟da yüzde 100 arttı. On dakika 

içerisinde vakaya ulaĢım oranını 2 kat artırdık. Acil çağrı karĢılama süresini de on saniyenin altına düĢürdük. 

Çok teĢekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. 

112 acil ihtiyacı tamamen giderilmiĢ diyebilir miyiz? 

Sağ olun. 

BAġKAN – TeĢekkür ederim. 

Ġktidardan biraz da farklı ses geliyor Sayın Bakanım. Bu bizim Eğirdir Kemik Hastanesi ne olacak? 

Sayın Tunç, buyurun. 

ALĠM TUNÇ (UĢak) – Soracağım soruların bir kısmı sorulduğu için tekrar yapmayacağım ama özellikle yetim ilaç kılavuzu 

konusunda bir çalıĢmanız var mı ve bu konuda ne zaman çıkacak? Bunu sormak istiyorum. 

ÇalıĢmalarınızda baĢarılar diliyorum. 

BAġKAN – Sayın Ayar… 
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HĠKMET AYAR (Rize) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakanım, sağlık alanında geldiğimiz noktayı artık Türkiye'de, dünyada bilmeyen yok. On üç seneden beri bu alanda 

hizmet veren herkese, bakanlarımızdan müsteĢarlarımıza, bakan yardımcılarımıza, bürokratlarımıza, hepsine teĢekkür ediyorum. 

Biz Ģunu unutmadık, ben hatırlıyorum: Hastaneye bir hasta götüreceğimiz zaman yanımıza üçüncü bir kiĢiyi götürürdük, ilaç 

kuyruğuna koyardık hasta muayenesi yapılana kadar ilaç kuyruğundaki sıramız gelsin diye beklerdik. Buradan buraya gelindi. TeĢekkür 

ediyoruz, tebrik ediyoruz. 

Ancak hâlen doktor eksiklerimiz var, hepimiz biliyoruz. Rize Onkoloji Hastanesinde doktor sıkıntımız var üç aydan beri, altı 

aydan beri uğraĢıyoruz. Bir türlü temin edemedik. Sabah burada konu oldu, o iĢsiz doktorlardan bize birkaç tane gönderirseniz memnun 

olacağız. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Ayar. 

Soru iĢlemi tamamlanmıĢtır. 

ġimdi görüĢ, eleĢtiri ve sorulara cevap vermek üzere Sayın Bakana söz vereceğim. 

Sayın Bakanım, süreniz 45 dakika ama soru da çok fazla. Nasıl olacak onu da bilmiyorum. 

Buyurun. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Sayın BaĢkanım, Bütçemizin çok değerli üyeleri, değerli 

milletvekili arkadaĢlarım; öncelikle tüm milletvekili arkadaĢlarımıza ve söz alanlara teĢekkür ediyorum. 

Gerçekten yer yer belki politik cümleler de olsa bile özü itibarıyla büyük oranda daha iyi olmasını isteyen, eleĢtirileri de büyük 

oranda yapıcı gördüğüm bir değerlendirme olduğu kanaatindeyim. O nedenle gerek iktidara gerekse muhalefete teĢekkürü bir borç 

biliyorum. 

Bir defa genel birkaç cümle söylemek istiyorum. Bunun baĢında gerek ülkemizde gerekse dünyada en zor alanlardan biri sağlık 

alanı, tıp hizmeti ve sağlık hizmeti. Zor olduğu kadar, meĢakkatli olduğu kadar, sıkıntılı olduğu kadar da saygın ve onurlu bir alan. 

Dolayısıyla, bugün muhalefetteki bütün eleĢtirileri yarın onların istediği noktada yapabilme imkânımız olsa, yapsak, bir ay sonra yine 

burada, yine sağlıkla ilgili birçok konuyu paylaĢır, eleĢtirir veya eksikleri konuĢur olacağız. Her dakikasında yeni yeni bilimsel 

geliĢmelerin olduğu, her dakikasında yeni bilimsel teknolojilerin geliĢtiği ve tedavi hizmetlerine yeni ürünlerin katıldığı bir alan. 

Burada güçlü bir yarıĢın içinde Türkiye. Bunu son on iki-on üç yıldır daha güçlü yapma gayreti içinde. SunuĢ konuĢmamda da 

söylediğim gibi, bir defa, sağlık hizmeti sunumunda aksayan yönlerimize rağmen, dünyanın geliĢmiĢ ülkelerinin insanının yakaladığı 

bir hizmeti yakalamıĢ durumdayız. Tabii, kalitesinde, standardında geliĢtirmemiz gereken yönleri var, aksayan alanları var ama bu 

odanın her tarafı Ģunu bilmeli ki OECD üyesi ülkelerin ortalamasının yarısından daha az hekim sayısıyla, yarısından daha az hemĢire ve 

yardımcı sağlık elemanı sayısıyla bu hizmetleri ideal Ģekilde vermeye çalıĢıyoruz. Buradaki baĢarının en büyük sahibi hekimlerimizdir, 

sağlık çalıĢanlarımızdır. Onların mesleklerine olan tutkularıdır, duyarlılıklarıdır, mesleklerini saygın yapma arzularıdır, idealleridir, 

onlara teĢekkürü bir borç biliyorum.  

Her gün 1 milyon 100 bin, her gün 1 milyon 150 bin ortalama -buna cumartesi pazar ortalaması dâhil- hastaya bakıyoruz. Bu 

mevsimsel olarak bazen iĢte ocak aylarında veya kıĢ aylarında artıyor, yaz aylarında veya geçiĢ mevsimlerinde azalıyor. Her gün 1 

milyon 150 bin derdi olan insanın derdine deva olmaya çalıĢan bir yapıyı yönetmeye çalıĢıyoruz ve elimizdeki imkânları da en ideal 

yöneterek bunu baĢarmaya çalıĢıyoruz. EleĢtirilecek yönlerini otursak sabaha kadar ben de dâhil eleĢtiririz. Methedilecek yönlerini 

günlerce otursak methedebiliriz. Dolayısıyla burada “Nereyi en ideal eleĢtiririz, nereyi de en ideal sunarız.”dan ziyade geldiğimiz 

noktayı daha iyi noktalara hep birlikte nasıl taĢıyabiliriz. Temel görevimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bugün sağlıkta gelinen 

nokta. Biri “baĢarılı”  der, diğeri “baĢarısız”  der, biri eksiklerini görür, diğeri artılarını görür ama geldiğimiz basamağı bir basamak daha 

yukarı çıkmak gibi bir görevimiz ve bu sorumluluğumuz var. Burada muhalefetin desteğini, süreç içinde birçok boyutuyla aldık, zaman 

zaman engellemelerinden de Ģikâyet ettik ama bir Türkiye Sağlık Enstitüleri BaĢkanlığı bu anlamda çok geç kalmıĢ, keĢke Türkiye 

bunu elli yıl önce kursaydı, Türkiye bunu elli yıl önce baĢarabilmiĢ olsaydı bugün sağlıkta biz çok farklı noktaları veya çok farklı 

sorunları veya sıkıntıları konuĢurduk. Az önce Değerli Bakanımız Zekeriya Temizel Bey söyledi. Biz Türkiye‟de 1930‟ lu yılların 

vizyonunu kaybeden sonra da çatıĢtıran, ayrıĢtıran, çatıĢtırarak da popülist politikalarla Türkiye‟nin kaderiyle oynayan bir noktaya ne 

yazık ki artık alet olmamalıyız. Sorun sağlık ve insan. Ġster HDP‟ li, ister MHP‟ li, ister AK PARTĠ‟ li, ister Ģu. 78 milyon bu ülke 

insanının en ideal sağlık hizmeti almasıyla ilgili hepimizin sorumluluğu var, tabii ki baĢta Ģahsım olmak üzere. Daha iyi olabilmesi için 

her türlü veriyi değerlendiriyor, her türlü imkânın daha iyi olmasına gayret ediyoruz ama insan kaynağının, hele hele yetiĢmiĢ insan 

kaynağının üç yıldır önceki Bakanımız da dâhil… 20 bin uzman hekimin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz, 20 bin uzman hekim açığı, 

10 bin pratisyen hekim açığı. Aile hekimliği sistematiğinin daha güçlü kurulmasını baĢaramaz mıyız? BaĢarabiliriz ama 20-22 bin aile 

hekimi bugün elimde 30 bin olarak olsa iĢimiz çok daha kolay ama neticede gelen mezun sayısıyla, gelen uzman sayısıyla Türkiye 

genelinde her noktaya, her alanda ideal hizmeti verebilmenin gayreti içindeyiz. Yirmi dört saat içinde aksayan yönlerimiz, eksik 

yönlerimiz, baĢarılı olduğumuz alanlarımız var ve bunlar devam edecek. Daha iyi olması için de gayret ediyoruz ama burada özellikle 

“Nereden eleĢtiri yaparım?”dan ziyade “Katkıyı daha güçlü nasıl verebiliriz?”  boyutunu inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde daha 

baĢarılı yapabileceğimizi inanıyorum. Ki geçtiğimiz üç yılla ilgili de teĢekkür borcum olduğunu ifade etmek isterim. 

Tabii, kamu-özel ve kamuyla ilgili de yine genel bir bilgi vermek istiyorum. ġu anda bizim nitelikli hasta yatağı oranımızı 

nitelikli olarak yüzde 45‟ ini baĢarabildik on üç yılda. Elimizde yüzde 55‟ lik depremle ilgili riski olan, 1960‟ lı, 1970‟ li, 1980‟ li yıllarda 
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yapılmıĢ olan bir hastane yatak stokumuz var. Bu ilave yüzde 55‟ lik… YaklaĢık 70-75 bin yatak kapasitesinin geçtiğimiz on üç yıla 

oranla gittiğinizde bizim bu planlamayı gelecek on beĢ yirmi yılda yapmamız lazım. Ki biz bu geri kalan yüzde 55‟ i de yani yüzde 45‟ i 

on üç on dört yılda yaptıysak yüzde 55‟ i de demek ki önümüzdeki on beĢ yılda yapabileceğiz. ġimdi, bu millete bunu mu layık 

göreceğiz yoksa arkadaĢ, farklı farklı finansman modellerini deneyerek ülkenin ekonomik dinamiklerini de gözardı etmeden burada 

hızla bir taraftan 78 milyon ülke insanına özgüven açısından daha sağlıklı, daha onurlu, daha saygın hizmet veren fiziki mekânlar diğer 

taraftan da hedefimiz olan sağlık turizmindeki güçlü alt yapıyı bir an önce yapabilecek miyiz? Bu tercihler farklı olabilir, bakıĢ açıları 

siyaseten farklı olabilir, AK PARTĠ olarak diyoruz ki: Biz önümüzdeki üç yılda nitelikli yatak sayımızı ve Ģehir hastanelerimizi 2018 

sonu 2019‟da bunu yüzde 90‟ lara taĢıyabilmeliyiz ki evet, sağlık turizmindeki alt yapımızı tamamladık, iddialıyız, insanımıza karĢı 

fiziki mekânları güçlendirdik, buna da hazırız... Bunun finansmanında arkadaĢlar, dünyaya açık bir sistem, milletin tamamına açık bir 

sistem, ihaleleri uluslararası boyutuyla Ģeffaf bir sistem, maliyetlerinin… ġimdi zaman zaman zorlanıyorum, “Dört yılda ödediği parayı 

geri alacak.”  Ya, Türkiye‟de dört yılda ödediği parayı geri alacak bir sistemse bunun ihalelerine herkes de girebildiğine göre niye 

arkadaĢlar, bunun ihalelerine uluslararası yatırımcılar da dâhil bu kadar zorlamalı ve bu kadar sınırlı girebiliyor? Dolayısıyla burada… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan, tam da sizin düĢünmeniz gereken bu değil mi acaba? 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Evet, burayı da ne kadar detay düĢündüğümüzü… Geçtiğimiz 

dönemlerde de baĢaramadık, iki üç defa iptal etmek zorunda kaldık. Bu arada Mevlüt Aslanoğlu‟nu da yine rahmetle anmıĢ olayım yani 

onun döneminde. Bunun arkadaĢlar, finansmanıyla ilgili ben ekonomist değilim ama finansmanıyla ilgili gerek kalkınma, gerek Maliye, 

gerek Hazine, gerek bizim arkadaĢlar bunu kaç türlü… ĠĢte Erhan Bey burada, süreçlerin içinde neredeyse düne kadar vardı. Bütün 

bunlarda bu ülkenin, bu milletin bir kuruĢunun daha iyi nasıl değerlendirileceğinin derdi burada nasıl varsa burada da en az o kadar var. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ġyi de YPK‟nın dediğine aykırı yaptınız, biz de onun için soruyoruz.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – ġimdi, YPK‟nın dediğine nasıl aykırı yapar? Bunların hiçbirinde 

YPK‟nın dediği olmadan benim adım atmam mümkün değil. Ġhale bittikten sonra bile YPK… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakanım… 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Mehmet Bey, YPK bittikten sonra bile… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – “Atıl yatak kapasitesi yaratmayın.”  diyordu YPK, siz…  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Yaratmadık, gene düĢürdük. Geçen yıl 45 binlere, 46 binlere, Ģimdi 

43 binlere… DüĢürebilsek daha da düĢürmeyi hedefleriz ama bunu baĢarabilmek zorundayız, bu ülke insanına… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tamam da maliyeti düĢük olsun yani dediğimiz o. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Ona bir zaman ayırırsak, zamanımı ne olur… Bu anlamda size 

zaman ayırmaya hazırım, her zaman da bunu söylüyorum. Kamuya mal olandan daha pahalı olduğu kanaatinde de değilim, ekonomist 

değilim. 

 AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) – Kanaat değil ki. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Ama onlar kanaat olur, dolayısıyla ekonomistlerin bol olduğu bir 

ortamda sunumunu yaparız. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yeniden bir dosyayı açalım, size teklifi sunduk o zaman.  

BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen, bakın, Sayın Bakan size hiç müdahale etmedi Sayın Günal. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – ġimdi, burada temel hedefimiz… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, teklifi sunduk, onu siz de biliyorsunuz. 

BAġKAN – Ama siz herkese müdahale ediyorsunuz. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – ġimdi, burada, hedefimiz 2023‟e geldiğimizde bizim… 

BAġKAN – Sayın Yurdakul yanınızda diye mi? 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – …10 bin nüfusa düĢen hasta yatak sayımızın 28‟ lerden 30‟ lara -Ģu 

anda 26‟ lardayız- gelebilmek, bu dünyanın geliĢmiĢ ülkelerinin de hedefleri arasında.  

ġimdi, değerli arkadaĢlar, tek tek sorulara bir TÜSEB BaĢkanımıza bir de SayıĢtayla ilgili MüsteĢarımıza söz verdikten sonra 

geçmeye çalıĢacağım zamanım nispetinde. 

Bir Ģey daha söylemek istiyorum. Bakınız, bu güneydoğuda yine az önce gündeme geldi, “ ĠĢte bir binada 27 kiĢi var veya daha 

önce Ģu kadar kiĢi var.”  Değerli arkadaĢlar, Nurettin Bey‟e de üzüntülerimi ifade ederim. Ben Sağlık Bakanıyım, asla “savaĢ Bakanı” 

kelimesini hak edecek bir duruĢum da olmadı, olamaz da.  

NURETTĠN DEMĠR (Muğla ) – Beklentimiz o Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Ama bakın, Sayın Leyla Zana -ayı yanlıĢ olabilir, muhtemelen ekim 

ayı- Bursa‟da gelmiĢ bir konuĢma yapmıĢtı, sonradan öğrendim. Bursa‟da söylediği cümle Ģu, diyor ki: “Bursa‟da ne varsa 

Diyarbakır‟da da istiyoruz.”  Evet, ben de dört gün sonra öğrendiğimde bunu Meclis kürsüsünde de söyledim, her ortamda da 

söylüyorum: Bursa‟da ne varsa Diyarbakır‟da da olsun; Edirne‟de ne varsa Hakkâri‟de de, Cizre‟de de, ġırnak‟ ta da o olsun. Bu 

anlamda Edirne‟de ne varsa ben Sağlık Bakanlığı olarak Hakkâri‟ ye yaptım, ġırnak‟a yaptım.  

NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – Sayın Bakanım, orada Kürt sorunu yok. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Bursa‟da ne varsa Hakkâri‟ ye de, Diyarbakır‟a da yaptık, yapmaya 

devam ediyoruz. Ama bir Ģey daha söyledim. Bursa‟nın sokakları yerel yönetimler tarafından yalnız alt yapı ve Ģehrin geliĢmesi için 
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kazılıyor ve Ģayet Sur‟un sokaklarına mayınlar döĢeniyorsa, Ģayet Sur‟un sokaklarına çukurlar kazılıyorsa, orada silahlı insanlar varsa 

arkadaĢlar -silahlı çatıĢma değil- silahlı insanlar oradan çıkacak, o bayrak da oraya Bursa‟daki gibi dalgalanacak Ģekle gelecek ve ondan 

sonra da her vatandaĢımıza her türlü hizmeti sunmaya hazırız. Bu konuda da nasıl yorumlarsınız onu bilemem ama bu ülkenin 

sokaklarında Silahlı Kuvvetlerin ve emniyet güçlerinin dıĢında bir baĢka silahlı güç varsa buna hep birlikte tavrımız dürüst olmalı, net 

olmalı, bu Meclisteki yeminimize sadık kalacak Ģekilde olmalı. 

Evet, Ģimdi, TÜSEB BaĢkanımız Profesör Fahrettin KeleĢtemur… 

NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – Halkın bayrak sorunu yok ama devletin Kürt sorunu var.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Aynen var. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Evet… 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Terör sorunu var. 

ALĠM TUNÇ (UĢak) – Terör sorunu var. 

TÜSEB BAġKANI PROF. DR. FAHRETTĠN KELEġTEMUR – Sayın BaĢkanım, teĢekkür ederim. 

Sayın BaĢkanım, muhterem hazırun… 

BAġKAN – Orada lütfen ön tarafa gelir misiniz?  

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Kürtlerin bir sorunu varsa terör de sorun, ben de bir Kürt olarak söylüyorum. 

ALĠM TUNÇ (UĢak) – Kürtlerin PKK‟yla sorunu var.  

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Türkiye‟de Kürt sorunu var. 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Kürtlerin hiçbir sorunu yoktur, Kürtlerin PKK‟yla sorunu vardır. Senin de “var”  demen 

hiçbir Ģeyi değiĢtirmez. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Var çünkü.  

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Olmayan Ģeye “var”  diyorsunuz. 

ALĠM TUNÇ (UĢak) – HDP‟yle Kürtlerin sorunu var. 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Kürtlere bak ihanet ediyorsun, Kürtleri sorunla aynı kelime içerisinde anıyorsunuz, bu 

Kürtlere yapılmıĢ en büyük bir ihanet. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Yahu üç yıl niye uğraĢtınız o zaman ġükrü Bey, üç yıl ne için uğraĢtınız? 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Kürtlerin bir sorunu yok… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ekonomik sorunları mı görüĢtünüz de beklediniz üç yıl? 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – …Kürtleri sorunla aynı kelime içerisine anmak Kürtlere yapılmıĢ en büyük ihanettir. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Yahu üç yıl ne için görüĢtünüz, ne için uğraĢtınız, niye yarım bıraktınız? 

BAġKAN – ArkadaĢlar, arkadaĢlar… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ben değil siz yaptınız. 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Tamam, biz yaptık. 

BAġKAN – ArkadaĢlar… 

ALĠM TUNÇ (UĢak) – Burada rahat konuĢamıyordunuz, konuĢmayı sağlıyorsunuz bizim sayemizde. 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Biz Kürtlerle devam ediyoruz. 

ALĠM TUNÇ (UĢak) – Bu konuĢmaları, Ģurada açıkça her fikrinizi söyleyebiliyorsanız AK PARTĠ… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Yok, bedel ödeye ödeye konuĢtuk buralara geldik.  

ALĠM TUNÇ (UĢak) – Ne “bedeli”  ödüyorsun, adınızı bile söyleyemiyordunuz? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Cezaevi de gördük, iĢkence de gördük, buraya geldik, senin sayende mi geldik? 

BAġKAN – ArkadaĢlar… 

ALĠM TUNÇ (UĢak) – AK PARTĠ‟nin yaptığı değiĢen dönüĢümle kanunlarla geldiniz. 

BAġKAN – ArkadaĢlar… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Onlar müdahale etti Sayın BaĢkan. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Kürt sorununu çözmezseniz nasıl çözüleceğinizi üç beĢ yıl sonra göreceksiniz. 

ALĠM TUNÇ (UĢak) – Çözüyoruz, çözüyoruz, sorun yok. 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Terörü çözeceğiz. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Bu bir gerçektir, çözmezseniz… 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Sizlere rağmen kurtaracağız. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Size rağmen Kürt sorunu olmayacak Hanımefendi. Size rağmen çözdük zaten bugüne kadar. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Çözmezseniz nasıl çözüleceğinizi üç beĢ yılda hepiniz göreceksiniz.  

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Her Ģeyi size rağmen yaptık. (Komisyon sıralarından gürültüler) 

BAġKAN – ArkadaĢlar… 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Biz baĢlatmadık Sayın BaĢkan. 

ALĠM TUNÇ (UĢak) – Evet, biz baĢlatmadık. 

BAġKAN – ArkadaĢlar, hepinize diyorum, “arkadaĢ”  sadece siz değilsiniz arkadaĢım yani. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Çukurlara gömüleceksiniz. 
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NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Sen rüya görebilirsin, sen hayal görebilirsin, serbestsin. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Çukurlara gömüleceksiniz merak etmeyin. 

ALĠM TUNÇ (UĢak) – 2002 öncesinde yapacaklarımıza hep “hayal”  deniyordu, önce hayal kurulur ondan sonra gerçekler 

oluĢur. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Böyle bir gerçeklik olmayacak. 

BAġKAN – Evet, arkadaĢlar, hepinize teĢekkür ediyorum. 

Teknik görüĢmelerimize devam ediyoruz, teknik bir açıklama. 

TÜSEB BAġKANI PROF. DR. FAHRETTĠN KELEġTEMUR – Sayın BaĢkan… 

BAġKAN – Kendinizi tanıtın önce lütfen. 

TÜSEB BAġKANI PROF. DR. FAHRETTĠN KELEġTEMUR – Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım, bildiğiniz gibi Türkiye 

Sağlık… 

BAġKAN – Kendinizi tanıtır mısınız önce? 

TÜSEB BAġKANI PROF. DR. FAHRETTĠN KELEġTEMUR – Evet, ben Profesör Doktor Fahrettin KeleĢtemur, endokrinoloji 

profesörüyüm. 15 Haziran 2015 tarihinden beri Türkiye Sağlık Enstitüleri BaĢkanlığını yürütüyorum. Bildiğiniz gibi, BaĢkanlık 2014 

Aralık ayında Kanun‟ laĢtı ve haziran ayından beri çok aktif bir Ģekilde teĢkilatlanma süreci içerisindeyiz. Kanunen kurulması gereken 6 

enstitü vardır, bunlardan 4 tanesi kurulmuĢtur. 

BAġKAN – ArkadaĢlar, çok yoğunluk var  

Bakın, bir soru sorduk bir cevap alıyoruz ama kimse dinlemiyor. 

Buyurun Hocam. 

TÜSEB BAġKANI PROF. DR. FAHRETTĠN KELEġTEMUR – Estağfurullah. 

6 enstitüden 4‟ü kurulmuĢ, aktif bir Ģekilde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 2 enstitünün de kurulma aĢaması hızlı bir Ģekilde devam 

etmekte.  

Bir sayın milletvekilimizin bir sorusu üzerine konuya açıklık getirmek istiyorum. Tabii, aynı iĢi farklı kurumların yapmamaları 

gerekir. ġu anda sağlık birimleriyle ilgili AR-GE fonlaması ve AR-GE çalıĢmasını TÜBĠTAK yapmaktadır. TÜSEB‟ in altyapısı 

tamamlandıktan sonra artık AR-GE fonlamalarını ve AR-GE araĢtırmalarını TÜSEB yapacaktır.  

ġu anda bu 4 enstitü aktif olarak Ģunları yapıyor: Çok kısaca özetleyeyim. Bilindiği gibi, aĢı ve ilaç konusunda Türkiye büyük 

oranda dıĢa bağımlıdır. Ġlk olarak yaptığımız Türkiye‟deki aĢı, plazma ürünleri ve ilaçla ilgili bilgi birikimimiz nedir, 

üniversitelerimizin altyapısı nedir; bu konularla ilgili çalıĢmalar yürütüyoruz ve aĢıyla ilgili, plazma ürünleriyle ilgili öyle sanıyorum ki 

Türkiye son defa yurt dıĢı alımı yapıyor çünkü bununla ilgili yeteri kadar altyapı olduğunu gördük ve bunların üretimiyle ilgili 

çalıĢmalara baĢlıyoruz.  

Diğer önemli bir husus, bu “kiĢiye yönelik tıp uygulaması”  diye yeni bir kavram var tıpta, hem bu tıp eğitimini hem de hasta 

tedavisini yakından ilgilendiren bir konudur. Bu konuyla ilgili de Türkiye geç kalmıĢ sayılmaz. Bununla ilgili olarak da uluslararası 

iliĢkilerimiz devam ediyor. Sayın Bakanımızın belirttiği gibi, Yale Üniversitesiyle bir anlaĢma yaptık. Bu kısaca Ģöyle: Artık bütün 

insanların ileride dosyalarında kendi sağlıkla ilgili bilgileri olduğu gibi genomik yapılarıyla ilgili bilgiler de olacak ve tedavileri ona 

göre yönlendirilecektir. Bu çok acil olarak kanserde uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Birçok Avrupa ülkesiyle birlikte Türkiye de bu konuda 

gerekli adımları TÜSEB aracılığıyla atmaya baĢlamıĢtır ve Yale Üniversitesiyle yaptığımız bu araĢtırmada çok sayıda araĢtırıcı 

yetiĢtirilecek ve bu kiĢiye yönelik tıp uygulamasına Türkiye de geçecektir.  

Yine belirtildiği gibi, Türkiye Genom Projesi, Türkiye‟nin cumhuriyet tarihinde sağlık alanında gerçekleĢtireceği en büyük 

projelerden birisi olacaktır. YaklaĢık 100 bin kiĢinin genomik profili çıkartılacak ve bu Türk bilim insanları tarafından yapılacaktır 

çünkü her toplum kendi genomik yapısını kendi bilim adamları tarafından yapmalıdır. Bu gerçek doğrultusunda ilk toplantımızı da bu 

hafta yapıyoruz. Türkiye‟deki genomla ilgilenen bütün Türk bilim insanlarını topluyoruz ve bu projeyi yakın zamanda hayata 

geçireceğiz. Eğer bir eksikliğimiz olursa yurt dıĢındaki baĢta Nobel ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar olmak üzere diğer bilim 

adamlarımızdan da faydalanacağız. Onlarla ilgili de görüĢmelerimiz devam ediyor.  

Çok kısa bir süre içerisinde, birkaç yıl içerisinde Türkiye‟de çok üniversitemizde ve diğer kurumlarımızda modern araĢtırma 

merkezleri göreceksiniz. Bunlar yurt dıĢındaki Türk bilim insanlarıyla anlaĢarak yapacağımız yeni bir model doğrultusunda bilginin bir 

transferi Ģeklinde olacak ve bunların da baĢında nörobilim, beyin araĢtırmaları gelecektir.  

TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri BaĢkanlığı) cumhuriyet tarihindeki en büyük projelerden birisidir. Ben, burada emeği geçen 

bazı milletvekillerimizin de olduğunu anlamıĢ bulunuyorum. Hepsine çok derin Ģükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten Türkiye‟nin 

ilaçta, sağlıkta dıĢa bağımlılığını azaltacak büyük bir projedir. O bakımdan tekrar teĢekkürlerimi sunmak istiyorum.  

Söz verdiğiniz için, Sayın Bakanım, size de Ģükranlarımı arz ederim.  

BAġKAN – TeĢekkür ederim. 

Sayın Bakan, lütfen buyurunuz.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – MüsteĢar Bey Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bir de SayıĢtay 

raporlarıyla ilgili…  

BAġKAN – Sayın GümüĢ, buyurun.  
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SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEġARI PROF. DR. EYÜP GÜMÜġ – Sayın BaĢkanım, Sayın Bakanım, çok değerli üyeler; ben 

Eyüp GümüĢ, Sağlık Bakanlığı MüsteĢarıyım.  

SayıĢtay denetimiyle ilgili, malumunuz, kurumlarımız, üç yeni kurumumuz 660‟ la beraber kuruldu, yapılanmasını tamamladı. 

Bu kurumlarla ilgili denetimlerde, özellikle birinci planda Türkiye Ġlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumumuz SayıĢtay denetiminde mali bulgu 

saptanmamıĢtır. Performans denetimi kapsamında 5 bulgu yer almaktadır. Nihai denetim raporunda bu bulgulardan verilen cevaplar 

neticesinde bulgu sayısı 4 olarak yer almıĢtır. Bu hususlar çerçevesinde 2015 ve 2016 yılı içerisinde kurum stratejik planı yenileme 

çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Ayrıca 2015 ve 2016 yılı performans programı bu doğrultuda hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuĢtur.  

Yine 112 Acil sistemimizle ilgili SayıĢtay denetimimizde 112 Acil sağlık hizmeti sunumunun faturalandırılmaması gereken 

hizmet bedellerine iliĢkin faturalandırma yapıldığı ve bu personele yetersiz ek ödeme yapıldığı hususu vardır. Bu bulgu kapsamında 

112 Acil tarafından verilen hizmetlerin bedelinin ödeneceğine dair SUT‟ ta hüküm bulunmamaktadır ancak bu hizmetlerin bedeli 

SUT‟ ta belirlenmemiĢtir. Bu sebeple hizmetlerin faturalandırılması 3359 sayılı Kanun‟a istinaden belirlenen fiyat tarifesi üzerine 

yapılmaktadır. Bu kapsamda personele herhangi bir ödeme, ek ödeme yapılmamıĢtır. Bu konunun çözümüyle ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumuyla birlikte çalıĢıyoruz. Bunu neticelendireceğiz.  

Halk Sağlığı Kurumumuzla ilgili 2014 SayıĢtay Denetim Raporu‟nda yer alan muhasebe uygulamalarıyla ilgili gerekli 

düzenlemeler yapılmıĢtır. "Denetim GörüĢünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler”  baĢlıklı maddesinde yer alan iki bulguya 

yönelik "Kurum tarafından yapılacak düzenlemelerin izlenmesi" Ģeklindeki değerlendirmeye atfen gerekli çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuyla ilgili 2014 yılı için Performans Denetim Raporu‟nda yer alan dokuz adet bulgu 

cevaplandırılmıĢtır. Bundan sonraki süreçte SayıĢtay tarafından cevabımız yeterli karĢılanmıĢ olup hiçbir bulgu izlemeye alınmamıĢtır. 

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün değerlendirilmesinde ise alınan cihazlarla ilgili herhangi bir mali sorun 

SayıĢtay tarafından saptanmamıĢtır. Bütün yapılan alımların kurallara uygun olduğu belirlenmiĢtir.  

Sağlık Bilimleri Üniversitemizle ilgili Ģu ana kadarki çalıĢmalarımızda 55 adet eğitim araĢtırma hastanemiz, üniversite 

afiliasyonunu tamamlamıĢtır. Burada Ģu andaki çalıĢmamız itibarıyla rektörlüğümüz bu eğitim araĢtırma hastanesindeki eğitim 

kadrolarının, akademik kadroların değerlendirmelerini yapmaktadır. 1.800 kadromuzun Ģu anda ihdası yapılmıĢtır ancak bu afiliasyonla 

ilgili bazı hususlarda sorunlar yaĢıyoruz. Bizim Ģu ana kadarki tecrübelerimizde Bakanlığımız hastanelerinin üniversiteyle 

afiliasyonunda sorunlar vardır. Bunda bazı düzenlemelerle ilgili çalıĢmalar tamamlandı. Yasal düzenleme gerekecek. Bu çalıĢmalar 

tamamlanmıĢtır.  

Ġlk etapta üniversitenin amacı, özellikle doğu, güneydoğudaki veyahut daha doğuda bulunan eğitim araĢtırma hastanelerimizin 

afiliasyonu gündeme alınacaktır. Diyarbakır, Van, Erzurum, Adana, ġanlıurfa, Samsun, Trabzon, Elâzığ üzerinde çalıĢıyoruz. Ġlk 

atamalar bu bölgedeki eğitim araĢtırma hastanemize olacaktır.  

Bu arada, yine, Sağlık Bilimleri Üniversitemiz, TÜSEB‟ le birlikte, özellikle 55 eğitim araĢtırma hastanesinin bütün birimlerinin 

AR-GE merkezi olarak kullanılması konusunda iĢ birliği yapmaktadır.  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – Sayın Bakan, buyurun lütfen. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) - Sayın BaĢkan…  

BAġKAN – Sayın Bakan, bir dakikanızı alayım.  

Sayın KuĢoğlu‟nun Sayın MüsteĢarımıza bir sorusu olacaktı.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) - Sayın Bakanım, siz de cevaplayabilirsiniz.  

Sabah konuĢmamda belirtmiĢtim ya, Ģu 300 bin bisiklet alımı var, onun T cetveline iĢlenmesi var. Hâlbuki o sonuçta dağıtılmak 

üzere alınıyor.  

Bir de “Neden E cetvelinden alınıyor yani neden siz alıyorsunuz?” diye sormuĢtum.  

Aynı Ģekilde diĢ fırçaları ve diĢ macunları var. Bunların alımıyla ilgili sıkıntı olacaktı. Bir de onunla ilgili cevap verebi lirseniz 

memnun olurum. Miktarını bilmiyorum tabii diĢ fırçası ve dıĢ macununun.  

BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın KuĢoğlu.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bisiklet 300 bin. Bir de onunla ilgili bilgi verirseniz memnun olurum.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – TeĢekkür ederim arkadaĢlar.  

Sürem… Olabildiğince hızlı gitmeye çalıĢacağım ama öncelikle yine genel birkaç konu baĢlığını bütününü ilgilendirdiği için… 

Üçlü yapıyla ilgili her iki taraftan da bazı -sistemle ilgili- eleĢtiriler geldi. Bunun üzerinde çalıĢma yapıyoruz. Özellikle Halk Sağlığı 

Kurumunun güçlenmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlenmesini de öncelikleyen bir yapılanma çalıĢmasını bu önümüzdeki bir 

ayın içinde tamamlayıp inĢallah huzurlarınıza getirmeyi hedefliyoruz ve burada karmaĢık bir yapıdan ziyade alanlarının dinamiklerini 

güçlendiren bir yapıyı umarım hep birlikte daha iyi Ģekilde Ģekillendiririz.  

Emeklilik, yıpranma, sağlıkta Ģiddet, yine üzerinde çalıĢtığımız konular. Bu anlamda da önümüzdeki dönemde, hele hele bütçe 

çalıĢmaları sonrasında bunları hızla Ģekillendirip Meclise getirebilirsek… Buna gayret içinde olduğumuzu ifade etmek isterim.  

2014 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu‟yla ilgili Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlarına 18 milyar 674 milyon TL ödenek 

verilmiĢti. Yıl içinde ek ödenekle bu rakam 19 milyar 898 milyon TL‟ye ulaĢtı. Bunun 19 milyar 499 milyon TL‟si harcandı. Personel 

giderlerindeki harcama 15 milyar 340 milyon, diğer cari giderler 1 milyar 879 milyon, burada en fazla aile hekimliğine 663 milyon, aĢı 

alımına da 504 milyon gibi harcamamız olmuĢ. Yatırım giderleri de 2 milyar 280 milyon Ģeklinde.  
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Sayın Bülent KuĢoğlu‟nun araçlarla ilgili, ambulans dağıtım kriterleriyle ilgili… Yanılmıyorsam geçtiğimiz yıl ambulans 

dağıtım sayıları ve kriterleriyle ilgili, bütün milletvekillerimize illeriyle ilgili dağıtım sayıları ve kriterleri listesini gönderdik diye 

biliyorum.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) - Gelmedi Sayın Bakanım, söylediniz ama gelmedi.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Bu yıl yine 850 ambulans dağıtımının kriterleriyle birlikte bütün 

milletvekillerimize… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) - Bir de Halk Sağlığının var ya, kamu hastanelerinin de ilave olarak var. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Onların da ama özellikle ambulansın kriterleri… Halk Sağlığının az 

önce sunumda söyledim. Mesela 150 aracı dağıtacağız. Orada daha fazla nüfus ve nüfusun… Farz edelim ġanlıurfa‟ya da 

beklentilerimize göre araç sayısı artabiliyor, azalabiliyor. Edirne‟ye yalnız nüfusa göre kriter koyduk mu farklı oluyor. Bölgelerin 

ihtiyaçlarına göre planlamalar… Onların notlarını da sizlere ek olarak veririz.  

Evde sağlık hizmetleri alanında yapılan çalıĢmalar nelerdir? Halk Sağlığı Kurumu olarak… 12 pilot ilde evde sağlık hizmetleri  

konusunda çalıĢmalar yaptık. 650 araç yaklaĢık 2 bin personelle tüm ülkemize yaygınlaĢtırılmıĢ ve 2016 yılı içinde 60 milyon TL 

ödenek ayırmıĢ durumdayız. Evde sağlık hizmetlerini önümüzdeki beĢli yıllarda yaygın bir Ģekilde, kriterleri, ilkeleri, çerçevesi daha da 

netleĢmiĢ bir Ģekilde geliĢtirmeyi hedeflediğimizi de ifade etmiĢ olayım.  

UyuĢturucuyla ilgili -Ģu anda arkadaĢlardan o rakamları istemedim ama- Türkiye‟deki yükselme veya artıĢ… 

ArkadaĢlar, çok avantajlı bir durumdayız geliĢmiĢ ülkelere göre, Batı ülkelerine göre çünkü uyuĢturucuda bizim Ģu anda 

geldiğimiz rakam geliĢmiĢ ülkelerin çok altında. Dolayısıyla burada hızı kesebilmek veya önünü alabilmek bizi çok baĢarılı hâle 

getirecektir ama genç nüfus, gittikçe bireyselleĢen yaĢam tarzı, parçalanmıĢ aileler ve özellikle bu sentetik kannabinoidler (bonzai) 

türlerinin kimyasalını hızla birini çıkartıp birini koyarak çeĢitlendirebiliyorlar, çok ucuz mal edebiliyorlar, çok kolay merdiven altı 

yapabiliyorlar. Orada çok ciddi zorluklar var ama narkotimlerin devreye girmesi…  

Ġki baĢlığı çok önemsiyoruz. Biri önleyici tedbirler; o ĠçiĢleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Bizim de koruyucu tedbirler. Yani 

aileye Alo 191 ile olabildiğince 30 kiĢilik Bilim Kurumu uzman heyetiyle de burada ailenin güven duyarak… Çünkü bu savcılığa 

gidecek, oğlum, kızım, neyse, yakınım, eĢim deĢifre olacak diye tereddüdü de… Bunu bağımlılığa dönünceye kadar gizleme gibi bir 

durum var. Bağımlılığa dönüĢmeden önceki süreçte biz normal bir hasta gibi onun yanında olabilmek ve onu oradan alabilmeyi 

baĢarabilmek için aile hekimlerimizi ve psikiyatri uzmanı olan kliniklerimize de bunların… Günlük veya haftalık takip edilen hastalar 

desek onlara hastalar gibi… Yani AMATEM‟ leri çoğaltarak… Evet, orada ihtiyaçlarımız var, orada planlamamız, sayıyı artırıyoruz 

ama önleyici tedbirleri ve koruyucu tedbirleri güçlendiremezsek çok sayıda AMATEM yapmak zorunda kalırız diye de tereddüdüm var. 

Dolayısıyla ilk basamağı çok daha güçlü hâle getirmeyi hedefliyoruz.  

Yine aĢı alımları konusunda Kamu Ġhale Kanunu kapsamında bir yıllık ve üç yıllık olarak yapılmakta. Tesis kurdurmak ve yerli 

üretimi teĢvik amacıyla 663‟ün verdiği yetkiye dayanarak kamu ihale mevzuatıyla, yedi yıllık difteri, tetanoz aĢısı alımı yapılmıĢtır. 

ĠnĢallah önümüzdeki dönemde birçok gerek ilaçta gerek tıbbi teknolojide -yine yanılmıyorsam Erhan Bey söylemiĢti Samsun‟daki 

kümelemeler gibi- buralarda bizim yedi yıl alım garantili süreçlerle hem teknolojinin geliĢmesi hem de yerli sanayicinin yatırımını 

güçlendirmesini Ģimdi Bilim Sanayi Bakanlığımızla birlikte Ģekillendiriyoruz. Önümüzdeki üç-dört ay içinde farklı alanlarda ihale 

süreçlerini gerek ilaçta gerek tıbbi teknolojide gündeme getireceğimizi ümit ediyorum.  

Sayın Yıldırım‟ ın “Sağlık personeline yapıldığı iddia edilenlerle ilgili haber kaynağınız…”  

Değerli arkadaĢlar, bizim haber kaynağımız 112 ve komuta merkezlerimiz ve resmî kurumsal yapılarımız. Hepsi kayıt altında. 

Özellikle 112 komuta kontrol merkezimizin her tür çağrısı anından itibaren kayıt altında. Dolayısıyla, haber kaynaklarımız kendi yasal, 

kurumsal yapılarımız.  

Sayın Lale Karabıyık… Lale Hanım gitti herhâlde. “Mudanya Devlet Hastanesi Ģehrin dıĢında. ĠĢte, gece 12‟den sonra yol uzak 

veya 35 lira.”  Gece 12 veya akĢam 10‟da Mudanya Devlet Hastanesine veya herhangi bir hastaneye hastalarımızın neredeyse yüzde 

100‟ü ambulansla gidecek hastalar. Yani gecenin 12‟sinde, 1‟ inde normal hasta değildir ki. Ama arkadaĢlar, hastanelerin ulaĢımı ve 

Ģimdi artık otopark altyapısı, geniĢ nitelikli olması, gelecek en az yirmi yıla hitap etmesi, Ģehrin merkezinde öyle imkânları ne yazık ki 

yakalayamıyoruz. Dolayısıyla 112‟ lerin on dakika içinde hastayı aldığı ve ulaĢtırdığı koĢullarda “Gece 12‟de, iĢte, 35 lira taksi parası.”  

demek hele hele Mudanya‟da çok istisnai olabilir. Ama, yani, her Ģeyin ideal olabileceği bir imkân ne yazık ki yok.  

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sayın Bakan, ateĢi çıkan çocuk ambulansla mı gider? Çok hasta ambulansla gider acile. Karnı ağrır, 

ateĢi çıkar çocukların. Bu çocuklar ambulansla gitmez ki Sayın Bakanım. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Aytuğ Bey, velev ki o ihtiyacı oldu ama, yani, hastanenin fiziki 

mekânlarına Ģehrin merkezinde ideal arsayı bulamadıysak… 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – O ayrı konu Sayın Bakan, ben ona bir Ģey demiyorum.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Onun için diyorum. Yani burada…  

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Siz diyorsunuz ki: “Ambulans götürüyor,”  Hayır, iĢte, her durumda ambulansla gidilmez ki 

hakikatte maalesef.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – ġimdi, Aytuğ Bey, biz “Hastanelerimize en az 20 dönüm yer olsun.” 

diyoruz. Bu doğru mudur kriter olarak? “Otoparkı olsun.”  Doğru mudur? ġehrin merkezinde bulabilmemiz her zaman mümkün müdür? 

Dolayısıyla onları da söyledim ama gece 12‟den sonra yine “Alo”  dendiğinde ambulanslarımız geliyor.  
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Yine Leyla Hanım‟ ın “Özel sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla payı 2013‟ te… Hani, özel sektöre kayıyor, özel 

sektör destekleniyor...”   

Değerli arkadaĢlar, 2013‟ te 5,5 iken 2014‟ te 1,5 iken 1,2. ġimdi bu kadar nitelikli yatak yaparken, özel sektörden daha güçlü 

yapıların peĢinde koĢarken, anlamakta zorlanıyorum, sağlık nasıl özelleĢiyor? Yani 90 bin yatağı bu ülke “90 bin yatağı nitelikli yatak 

yapacağım.”  diyor. Hasta baĢına yaklaĢık 170 metrekare kapalı alanlar düĢen, kapalı otoparklarıyla ve ileri teknoloji, tıbbi teknolojiyle 

donatılmıĢ hastaneleri yapan bir anlayıĢ özel sektörü nasıl teĢvik ediyor? Onu da anlamakta açıkçası zorluk çekiyorum.  

Birkaç arkadaĢımızdan yine geldi, doktor kadrolarının yönetici olduğu. ġu anda bizim kamu hastanelerinde toplam 8.500 

civarında yöneticimiz var. Bunların içinde hekim sayısı 1.753, 838‟ i baĢhekim. Zaten baĢhekim her halükârda hekim olacak. Onun 

dıĢında, baĢhekim yardımcısı olarak da 915, toplam 1.753 hekim sağlık yöneticisi olarak görev yapıyor. Bu sistem ne olursa olsun bu 

sayının altında olması zaten mümkün değil. Ha, “genel sekreterler”  diyorsak, burada da sayı toplam olarak 87. Dolayısıyla, burada 

önemli olan dinamik hizmetler. Sağlık dinamik bir yapı, yirmi dört saati. Bayram sabahı 7‟de kimse “bayram” demiyor. Kimse derken, 

hasta “bayram” demiyor, diyemez çünkü. Doğum yapacak anne “bayram” demiyor, “doğum”  diyor, yılbaĢı gecesi “doğum”  diyor. 

Dolayısıyla burada dinamik bir yapıya ihtiyacımız var. Ama hekimler yönetimde istihdam ediliyor. Zaten sistem ne olursa olsun bu 

sayının altına indirebilme Ģansımız yok.  

Yine “Bu paket ücretlendirmelerde laboratuvar tetkikleri çok isteniyor.”  deniyor. Laboratuvar tetkikleri için ilave para 

alınmıyor. Paketin içinde bunlar. Dolayısıyla, laboratuvar tetkikleri paketin içinde olduğu için “Buradan dolayı artıyor.”  demek yanlıĢ 

bir bilgi. Onu düzeltmek istiyorum.  

Mehmet Bey, Sayın Günal… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Buyurun Sayın Bakanım.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Evet, yatırımlar hakkında. “Yine yapılan yatırımlarla kamu-özel iĢ 

birliği kapsamında yapılan yatırımlar arasında, kamu-özelin yirmi beĢ yıllık dönemini de göz önüne alarak projeksiyon yapıldığında, 

herhangi bir fark olmadığı bizim açımızdan görülmektedir.”  gibi bir kısa… Kamu olarak bizim yaptığımızla, kamu-özel olarak 

yaptığımızla ve yirmi beĢ yıllık bir periyoda yansıttığımızda anlamlı bir fark olmadığı yönünde bürokratlarımızdan gelen… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben size o rakamları baĢta vermiĢtim. Getireceğim, o bürokratlar istifa edecek mi? Ben 

edeceğim. Söz veriyorum herkesin önünde. Vallahi de istifa edeceğim, billahi de istifa edeceğim. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Peki. Erhan Bey‟ i de hakem yapacağız. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır, Erhan Bey‟e gerek yok, siz olun hakem. Ben göstereceğim.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Ben ekonomist değilim, onun için hakem olamam.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bakın, eğer yoksa, ben yemin ederek söylüyorum, istifa edeceğim. O arkadaĢlar bürokrasiden 

istifa edecek mi?  

BAġKAN – Sayın Günal, siz bize lazımsınız, Komisyona lazımsınız siz.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Değerli arkadaĢlar, bakın, ben bunu defaatle burada söyledim. 

Buradaki tartıĢmayla bu iĢin içinden çıkamayacağımızı geçen yıl da, önceki yıl da söyledim. Bunu birlikte… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yok bilmek ama ayrı, baĢka bir Ģey. Bu tamamen dalga geçmek gibi bir Ģey. Vakti yok olur mu 

yani?  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – ġimdi, tabii, burada uzamasın diye… Zamanım da yok ama 

sonuçlandırabileceğime inansam, uzatmaya da… Ama burada sonuçlandırabileceğimize inanmıyorum. Ama her zaman bunun açık 

analizini yapmak için de ortam hazırlamaya hazır olduğumu söylüyorum.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben ayrıntılı rapor sunacağım.  

Peki, diğer yatırım… 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Sağlık turizmi koordinasyonu… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Normal sizin kamu yatırım programında olanlardan biten ne kadar demiĢtim, hedefe ne kadar 

yaklaĢtınız?  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – ġimdi, “Bu sağlık turizmiyle ilgili koordinasyonda bir sorun var.”  

dendi. Geçtiğimiz 2015 yılbaĢı itibarıyla sağlık turizmi koordinasyonunu BaĢbakanlık Sağlık Bakanlığına verdi. Ama bu 

koordinasyonla çalıĢmalarımızı getirdiğimiz bir nokta, yine sağlık turizminin Bakanlık veya bürokrasi dıĢı ortak bir yapıyla 

yönetilmesinin daha doğru olacağı gibi bir kanaatimiz var. Yasal düzenleme hazırlıklarımız var birkaç, daha tartıĢma boyutunda. Bu 

“Sağlık Bakanlığı sağlık turizmini yönetsin veya Kültür Bakanlığı yönetsin” le olacak bir iĢ değil. Yani özel sektör var, üniversitelerimiz 

var, farklı bölgelerimizin farklı özellikleri ve öncelikleri var. Bunları uluslararası boyutuyla baĢarabilecek bir yapıya, mesela TÜSEV 

gibi bir yapıyı nasıl kurduysak buna benzer bir yapıya da, yine Türkiye‟nin bu alandaki geleceğini belirleyecek bir yapıya ihtiyaç 

olduğu kanaatindeyim.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Makul olanda hemfikir olabiliyoruz, makul olunca.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – “Antibiyotik ve analizleri hakkında akılcı ilaç kullanımı”  

konusunda: 2013 antibiyotik kullanımında yüzde 34, 2014 yılında 31,5, 2015‟ te de 30,7. Yani özellikle antibiyotikte ve ağrı kesicilerde 

de yüzde 43‟ ten 40‟ ı yakalamıĢız. Arzu ettiğimiz nokta değil, “baĢarı”  diyebileceğimiz bir nokta değil ama önümüze aldığımız, daha 

güçlü olmamız gereken bir nokta. KeĢke sezaryen rakamlarını da buna benzer sunabilsem, “Orada da bir baĢarı yakaladık.”  diyebilsem.  



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

Komisyon : Bütçe 

Tarih : 10/02/2016 Saat :  Kayıt: Stenograf : Uzman : ………………. Sayfa: 77 

 

Yine Gamze Ġlgezdi‟nin sorusu: Elektronik kart sistemleri tüm dünyada kan grubu, alerji ve önemli hastalık bilgisi dıĢında sağlık 

bilgisi taĢımamakta. Bu kartlar merkezî sistemden hasta verilerine eriĢmek için doğrulama yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Tüm 

sağlık verisinin kartta depolandığı ve böyle bir sistemi kullanılabilen bir ülke yok. 

Değerli arkadaĢlar, hiçbir hastanın adı, soyadı bize lazım değil ama hastalığıyla ilgili verileri analiz etmeye ihtiyacımız var. 

Dolayısıyla hangi hastalığı, hangi mevsimde, hangi yaĢ grubunda, ne kadar veya Urfa‟da bu kadarken Trabzon‟da hangisi, ne kadarı, 

kıyaslamayı Bakanlığın yapamadığı bir sistemde biz gelecek sağlık politikalarımızı geliĢtiremeyiz. Dolayısıyla bu verilerin Bakanlığa 

gelmesi önemli. Benim o kiĢileri görmemem lazım. Bununla ilgili ne tedbir alınacaksa alınmalı. Buna da benim itirazım olmaz. Ama 

“E-Nabız” ın Ģöyle bir Ģeyi var: Bakınız, iĢte, tetkik fazlalığı. Ya, bugün insanlarımızın hemen hemen neredeyse yüzde 50‟si hareketli 

yaĢıyor. Ya, MR‟ ı bugün Ankara‟da çektirdin, bir on beĢ gün sonra Ġstanbul‟da ihtiyacım olduğunda benim elimdeki o “E-Nabız”da o 

MR‟ ımın raporu da var, görüntüsü de var. Dolayısıyla doktoruma hangi bilgiyi, ne kadar… Orada, kredi kartınız gibi. Kredi kartınızdan 

ne kadar harcama yapıyorsanız, buradan da hangi bilgiyi ne kadar vermek istiyorsanız doktorunuza o kadar veriyorsunuz ama ondan 

sonra, “Ya, bu bilgileri Sağlık Bakanlığı satacak.”  ArkadaĢlar, o zaman hiçbir Ģeyi yapmamamız lazım. Yani o zaman da onu yasalarla 

sınırlandırabildiğimiz kadar sınırlandıralım. 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sattı ya Sayın Bakan. Ucuza satmıĢtı.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Değerli arkadaĢlar, Ģimdi… 

BAġKAN – ArkadaĢlar, Sayın Bakanın vaktini çalıyorsunuz.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Ama değerli arkadaĢlar, Ģimdi, bununla ilgili her türlü tedbir 

önerinize açığız.  

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Öneri yapardım ama güvensiziz yani. Sattı çünkü Faruk Çelik.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yoksa biz taĢ devrini savunmuyoruz.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Sayın Aytuğ Atıcı, ya yapma gözünü seveyim.  

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sattı mı, satmadı mı? 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Yapma gözünü seveyim. ġimdi polemiğe girmeyelim. Bak, millet 

bize on üç yıldır güveniyor ya, on dört yıldır güveniyor. Bu millete biz yanlıĢ yapmadık, yapmayız. Ha, hatası olan, eksiği olan… 

Bunlara da yasalar ne gerekiyorsa yapsın. Ama, yani, “Güvenmiyoruz.”  “O zaman ben de size güvenmiyorum.”  desem olur mu? Bak, 

biraz sonra… ġimdi, bakın, Ģuradaki analizi yanlıĢ yaptığınızı söyleyeceğim Ģimdi. Burada “yanlıĢ bilgi”  diyorsunuz, “yanıltıcı bilgi”  

diyorsunuz. Bakınız, Ģurada “yanlıĢ bilgi, yanıltıcı bilgi”  dediğiniz, 

TÜĠK verileri. 

Asla burada erkeğin altı boĢ.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – TÜĠK‟e güvenmiyoruz zaten.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Haydeee… ArkadaĢlar, o zaman ne konuĢacağız? O zaman da 

diyeceğiz ki: “VatandaĢ kime güveniyorsa iĢi o yapacak.”  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – TÜĠK hakkında da bir sürü Ģey… 

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Ġstersen TÜĠK olsun, ben kaynak olarak sizin kitabınızı gösterdim Sayın Bakan. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - Efendim, temel mantık hatanız Ģurada: Siz bize güvenmek zorunda değilsiniz, biz size 

güvenmek zorundayız, siz ülkeyi yönetiyorsunuz, veriler sizde, bizde değil. O yüzden bu kadar basit bir mantıkla hata yaparsanız… 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Tamam, teĢekkür ederim, bizim de istediğimiz bu.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Güven sağlayın. Yani oy verenlerin güvenmesi yetmiyor, yüzde yüzün güvenmesi gerekiyor 

Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – ġimdi, yine Nursel Hanım‟ ın bu numune, mahkûm koğuĢlarıyla 

ilgili. Bakanlığımızca yapılan yeni sağlık tesisleri ve hizmet binalarında hastane rolü ve yatak sayısıyla orantılı bir Ģekilde ve Adalet 

Bakanlığı kriterlerine uygun tutuklu ve mahkûm tedavileri yapılmakta.  

Bebek ölüm hızı, yine, Nursel Hanım‟ ın sorusu. 2011 yılı 7,7; 2012 yılı 7,4; 2013 yılı 7,8; 2014 yılı 7,6; 2015 yılı 7,5 kesin 

değil, son ayın rakamlarını bekliyoruz.  

Değerli arkadaĢlar, Türkiye‟nin sağlıkta geldiği bir noktada Ģu anda bir basamak daha yukarı çıkmadığımız sürece biz 7 

merkezli bir noktaya takıldık. Bu fiziki mekânlar yoğun bakım yatak sayısı değil yenidoğan yoğun bakım uzmanı. Ülkemizde kaç tane 

yenidoğan yoğun bakım uzmanımız var? Bunu hekim açığının 20 bin uzman hekimin olduğu bir ülkede… ġu anda Almanya‟nın yoğun 

bakım yatak sayısıyla Türkiye‟nin yoğun bakım yatak sayısı aynı. Bizim yoğun bakım yatak sayımızda sorun yok, uzmanında sorun var 

ve yardımcı uzman hemĢiresinde sorun var. Bu sorunu çözemediğimiz sürece biz burada takılıp kalacağız. Birbirimizi suçlayarak bir 

yere gelemeyiz. ġimdi 7,2‟yi çözecek olan yenidoğan uzmanlarıdır. Yenidoğan yoğun bakım uzman sayımız Diyarbakır‟da sıfırsa, 

Van‟da sıfırsa, arkadaĢlar, neticede bu “DıĢarıdan 300 bin kadro bekleyen var, hadi onların 30 binini alalım.”  diyerek olmuyor ki. 

“Hekim fazlası bu ülkede var.”  diyenlere yine bu fotoğrafı sunmak isterim. Yeni doğan uzmanını, yoğun bakım uzmanını hepimiz 

istiyoruz. Çocuk hematoloğunu istiyoruz, çocuk onkoloğunu istiyoruz, bütün bunlar hakkımız mı hakkımız ama bunu istiyoruz, bina 

yapmak gibi, cihaz almak gibi değil ki. Dolayısıyla bu realiteyi bilerek konuĢmalıyız. Ha ben burada oturmuĢum ha Cüneyt kardeĢim 

oturmuĢ. Yani burada, orada otururken farklı konuĢmayın. Bu anlamda üniversitede sorun yoğun bakım yatağı sayısında değil. ġayet 

hekim açığını kapatamazsak, Ģayet uzman açığını kapatamazsak üniversitelerimizdeki de, bu alanlar bir süre daha böyle gidecek. Ġlk 
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defa bu yıl 2.500 fazla hekim geldi, ilk defa bu yıl, normali rutin dıĢı, 5 bin, 7.500 geldi. Gelecek yıl 9 bin gelecek. Gelecek yıldan 

itibaren bu rahatlamaları hep beraber yakalayacağız ama 20 bin açığın kapanması demek önümüzdeki en az beĢ yıl demektir. Ama 

rakamlarla asla oynamadık. Bir de yine Tabipler Birliğimiz de burada, açıkçası üzüldüm. Dünya Sağlık Örgütünün kabul ettiği rakamlar 

arkadaĢlar bunlar, yapmayın ya, yapmayın! Yani Bursa‟da mezarlıkta bebek var. Ya bu dakikası dakikasına kayıtların olduğu, 

doğumların olduğu, kimin yaĢayıp kimin yaĢamadığını kim sümen altı edebilir ya? Bir tane örneği çıkaramaz onu iddia eden arkadaĢım. 

Ama bunlar ondan sonra kalkıp da… ArkadaĢlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonunda konuĢuyoruz! Bu 

kadar afaki, bu kadar bilimden uzak, bu kadar veriden uzak, hele hele Türk Tabipler Birliği gibi bir yapının… O yapının üyesiyim, 

olmaya da devam edeceğim. Ama arkadaĢlar, ne olur ya, kötüleyeceğim diye bilimi de, kendi saygınl ığınızı da yıpratmayın yapmayın, 

yapmayın gözünüzü seveyim. 

AYTUĞ ATICI (Mersin) - O rakamlar projeksiyon mudur, değil midir, bir arkanıza sorun. Hepsi projeksiyon. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Hayır değil. Hepsi tek tek doğum sayılı. Anne ölümleri projeksiyon 

olabilir mi Aytuğ Bey? 

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Bebek ölümlerinden bahsediyoruz Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Bebek ölümleri projeksiyon olabilir mi Aytuğ Bey? 

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Bebek ölümleri projeksiyondur. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Nasıl olacak projeksiyon ya? Aylık ölümler… Niye 2015 rakamımı 

projeksiyon olarak veremiyorum?  

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Çünkü kaç bebek doğduğunu bile hâlâ bilmiyoruz dediniz, tahminen 1 milyon 400 bin küsur. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Sen herhâlde çok eski CHP döneminde kalmıĢsın. Biraz polemik 

yapalım Allah‟ ını seversen ya. Yani bakın Aytuğ Bey “2015 rakamını net veremiyorum.”  dedim. Niye? Aralık ayı rakamları gelmedi 

diye ya.  

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) - ArtıĢı nasıl açıklıyorsunuz Sayın Bakan? Bebek ölümleri…  

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Sayın Bakan, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ve benzeri ülkeler… 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – ġimdi, bakın ona tekrar dönmeyeyim.  

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) - Bebek ölümlerindeki artıĢı nasıl izah ediyorsunuz Sayın Bakan? 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Onu izah etmiyorum. Bak artıĢ varsa… 

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) - Çok özür diliyorum, Avrupa ülkelerinde artık bebek ölüm hızı sağlık göstergelerinde 

kullanılmıyor. Niçin biliyor musunuz? Sıfırlara, birlere indi. Hatta ne… 

BAġKAN – Sayın Bakanım, siz lütfen cevaplarınızı tamamlayın. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – ġimdi, on dakikadır bunu izah ediyorum sayın vekil. Burada hekim 

açığımız varsa, fiziki mekân sorunlarımız varsa, bunlar ne diyorum, bu rakamlarda bir süre daha sabit… Bunu memnun olarak mı 

söylüyorum? 

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) - Ama bunu siz ayarlayabilirdiniz. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Nasıl ayarlayacağız? 

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) - Siz Ģu anda pratisyen hekimden kaç tane? Bu pratisyen hekimlerin bir kısmını 

istediğiniz alanlarda uzman olarak ayarlayabilirdiniz, on üç yıldır iktidardasınız Sayın Bakan.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – ġimdi, bir hekimin kaç yılda yetiĢtiğini… 

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) - Hayır, uzmanlıkta konuĢuyorum. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Hekim açığının 30 bin olduğunu… Yapmayın gözünüzü seveyim, 

birbirimizi kandıracak polemikleri yapmayalım Allah‟ ınızı severseniz. 

BAġKAN – Sayın Yurdakul, müsaade eder misiniz, bakın. ArkadaĢlar Plan ve Bütçe Komisyonunun üslubu bu değil. 

Sayın Bakan buyurun siz. 

Sayın Bakan son yedi dakika, bu Ģekilde gitmeyecek, kalanını yazılı cevaplarsınız. Yedi dakika sonra keseceğim. 

Buyurun. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Sayın Beyribey‟ in Kars‟a 200 yataklı eğitim… Binanın 

güçlendirilmesine uygun olmadığına karar verilmiĢ. Kars Valiliğinden yıkım komisyonu dosyası sunulması istenmiĢ. Yapılan yatırım 

talebi 2017 yılı yatırım programında değerlendirilecek. 

Ahmet Selim Yurdakul, Sayın Yurdakul, yine, bakın yıllara göre hastanede doğum oranı, toplam primer sezaryen oranları. 

Hastanede doğumu 2011 93,7; 2012 96,8; 2013 98,1; 2014 98; 2015 yine 96,9 -yıldızlı- 2010 ocak-kasım ayı verileri aralık ayı verisi 

olmadığı için Ģu anda… 

ERHAN USTA (Samsun) – Sezaryen mi? 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Hayır hayır doğum, hastanede yapılan doğumlar.  

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) - O soruyu ben sormadım. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Hayır hayır, doğum, peĢinden de sezaryen var.  

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) - Hayır, ben sormadım onu. 
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SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) - Sezaryen doğum oranı 2011 46, 2012 48, 2013 50,1; 2014 51,1; 

2015 51,9. Primer sezaryenler de 24,9; 24,6; 25,9; 26,3; 26,6.  

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) – Ben sezaryenle ilgili söylemedim, bunu baĢka milletvekili sordu herhâlde.  

BAġKAN – Sayın Bakanım, biz cevabı almıĢ olalım, siz devam edin lütfen. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – TÜĠK tıbbi düĢük, ölü doğum gibi verileri de kayıtlarına alıyor. 

Yine, “Bebek ölümleri TÜĠK kayıtları neden Sağlık Bakanlığının kayıtlarına göre farklı?”  Bu sizin sorunuz herhâlde.  

AHMET SELĠM YURDAKUL (Antalya) - Evet. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – TÜĠK tıbbi düĢük, ölü doğum gibi verileri de kayıtları içine alıyor. 

Dolayısıyla, TÜĠK‟ in bebek ölüm rakamları bu nedenle yüksek çıkıyor. Yine Dünya Sağlık Örgütüne göre hesaplamaları bakanlık 

yapıyor.  

Memnuniyet anketleri ile ilgili geldi. 

ArkadaĢlar, memnuniyet anketlerini bakanlık olarak biz yapmıyoruz. Bu verdiğimiz… Erhan Bey de sunumda görmemiĢ galiba, 

memnuniyet anketi sunumda var. Bunu TÜĠK yapıyor, bu TÜĠK rakamları, memnuniyet anketlerindeki. 

ERHAN USTA (Samsun) - TÜĠK‟ in yaptığını biliyoruz da… 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Hayır hayır, bakanlık nasıl yapıyor diye bir vekilimiz onu sordu. 

NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Muğla en güvencesiz il olarak gösterilmiĢ.  

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Ya Nurettin Bey Allah‟ ını seversen ya. 

“ÇalıĢan memnuniyeti anketi yapıyor musunuz?” Bakanlık olarak her konuda yılda iki sefer çalıĢan memnuniyeti anketi düzenli 

olarak yapılmakta, yapılan bu anket sonuçları verimlilik performans değerlendirmesinde önemli bir çarpan olarak kullanılmakta.  

2014 ocak-aralık hasta memnuniyeti yüzde 90, çalıĢan memnuniyeti yüzde 79, 2015 ocak-haziran hasta memnuniyeti yüzde 94, 

çalıĢan memnuniyeti yüzde 75.  

Evet, Aykut Bey “Sağlık tesislerinde hastalardan senet alınıyor mu?”  

Hastalardan senet almaya yönelik herhangi bir uygulama bizde bulunmuyor ama özel sektörde var olduğunu duyuyorum. 

Üniversitede de olduğunu Ģimdi MüsteĢar Bey söyledi. 

BAġKAN – Sayın Bakanım, Sayın Erdinç diyor ki: “ÇalıĢan memnuniyetinde Plan ve Bütçe Komisyonu ikramlar az olduğu için 

çok memnun değil, dün Çevre ve ġehircilik Bakanlığının ikramı daha kuvvetliydi.”   

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – ArkadaĢlar, biz sağlığınız bozulmasın diye… Hele benim açımdan 

da yediden sonra zaten su ve çay dıĢında bir Ģey sağlık açısından tavsiye etmediğim için yapmıyorum da.  

ġu anda Türkiye‟de 83 toplum sağlığı merkezinde iĢ yeri hekimliği hizmeti verilmekte. Toplum sağlığı merkezi iĢ yeri hekimliği 

hizmetlerini daha da yaygınlaĢtırmayı ve etkili kılmayı hedefliyoruz.  

Yine. Ceyhun kardeĢimin Bulgaristan, Yunanistan, Balkanlarla ilgili sorusu. ġimdi, burada özellikle Türk soylu Balkanlardaki 

soydaĢlarımız açısından kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarımıza uygulanan ücretlendirme yapılıyor, bunu… 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) - Sorum onlara değil. Sorum onların akrabaları geldiğinde… 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Fark etmiyor. Türk soylu Bulgaristan‟dan, Makedonya‟dan, 

Kosova‟dan, Batı Trakya‟dan gelen… Gelen demek yakınları veya yakını diyeyim, hiç kimsesi yok geldi. Türk soylu oradan bizim 

baĢkonsoloslukların, büyükelçiliklerin… SoydaĢ belgesini getiren herkese Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı SUT uygulamalarıyla 

ücretlendirme yapıyoruz son iki yıldır.  

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) - Balkan Göçmenleri Derneği… 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) - SoydaĢ belgesi Lozan anlaĢmalarında olan bir belge türü. Onu 

Balkanlardaki vatandaĢlarla ilgili… 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) - Yasal bir statüsü var mı? 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Lozan AnlaĢması‟nda olduğuna göre… 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) - Ġç hukuku var mı? 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Ġç hukuku da oluĢuyor iĢte. 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) - Nasıl oluĢuyor? 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – SoydaĢ belgesini getirenlere bu anlamda… Tabii ona girersek biz 

kendi özelimden de birçok yere gidebiliriz, o nedenle isterseniz ona ikili girelim bir baĢka zaman.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hep böyle, iade edeceğim, çay içeceğim, ikili konuĢalım…. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – ArkadaĢlar, Ģimdi soydaĢ belgesinin izahını bu zamana… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - Yok yok Mehmet Bey, ben UlaĢtırma Bakanı için… 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Gözünü seveyim yani. 

CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) - Sonra baĢ baĢa… 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU (Bursa) – Hayır, bu konuyu baĢ baĢa değil, siz sordunuz ve cevabınızı 

veriyorum.  

Yine, yurt dıĢında orada tedavisi mümkün olmayan 400 hastaya da yakınlarıyla birlikte yıllık sağlık hizmeti sunabilecek yasal  

düzenlememiz de var. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Bakanım, ben fiilî olarak on beĢ dakika ilave etmiĢtim ama yoğun istek var soruların cevaplanması için bir on 

beĢ dakika daha vereyim ben ama hızlı bir Ģekilde… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - 150 saat verseniz de… 

BAġKAN – Evet, o zaman çok teĢekkür ederim değerli arkadaĢlar. 

Sayın Bakanım, cevaplar için teĢekkür ediyoruz. Kalan cevapları lütfen yazılı olarak en kısa sürede Komisyonumuza ulaĢtırınız.  

Değerli milletvekilleri, kurum bütçeleri üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.  

Sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutup oylatacağım. 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Sağlık Bakanlığı 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Türkiye Sağlık Enstitüleri BaĢkanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Türkiye Sağlık Enstitüleri BaĢkanlığı 2016 yılı bütçesi okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Böylece gündemimizde bulunan bütçeler ve kesin hesaplar oylanmıĢ ve kabul edilmiĢtir. 

Hayırlı olsun Sayın Bakanım. 

Gündemimizde bulunan ikinci bölümde yer alan bütçe kesin hesap ve SayıĢtay raporlarını görüĢmek için saat 21.00‟e kadar ara 

veriyorum. 

 

Kapanma Saati: 20.07 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM  

Açılma Saati: 21.08 

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) 

BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim Mustafa TURHAN (İzmir) 

SÖZCÜ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana) 

KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir) 

 

 

 

BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, çok Değerli Bakanımız, kamu kurum ve kuruluĢlarımızın çok 

değerli bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Komisyonumuzun 18‟ inci BirleĢiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.  

Gündemimizde DıĢiĢleri Bakanlığı bütçe, kesin hesap ve SayıĢtay raporu bulunmaktadır. 

ġimdi, sunumunu yapmak üzere Sayın Bakana söz vereceğim. 

Sayın Bakan, süreniz kırk beĢ dakikadır. 

Buyurunuz. 

I I .- SUNUMLAR (Devam) 

2.- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi 

Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Çok teĢekkür ederim Değerli BaĢkanım. 

Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, değerli bürokrat arkadaĢlarımız; Bakanlığımın 2016 mali yılı bütçe tasarısının 

Komisyonunuzda görüĢülmesi vesilesiyle arkadaĢlarımızla birlikte huzurunuzdayım. Değerli BaĢkanım, bu vesileyle Ģahsım, 

Bakanlığım ve burada çalıĢan, burada bizimle beraber olan çalıĢma arkadaĢlarım adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

DıĢ politika gündemimizdeki temel meseleler ve izlediğimiz politikalar hakkında görüĢ ve düĢüncelerimi sizlerle paylaĢmaya 

çalıĢacağım. Öncelikle Ģunu belirtmek isterim: DıĢ politikamız vicdan ve insan odaklıdır. Etnik köken ve inanç ayrımı yapmadan insan 

haysiyetinin korunması için çaba sarf ediyoruz. Dünyanın her köĢesinde haksızlıklara ve adaletsizliklere karĢı sesimizi yükseltiyoruz. 

YanlıĢa “YanlıĢ.”  diyoruz. Yardıma ihtiyacı olan herkese elimizi uzatıyoruz. Terörle mücadele çabalarına destek sağlıyoruz. Yoksulluk 

ve çevre sorunları gibi meselelerde sorumluluk üstleniyoruz. Böylece, küresel barıĢ, refah ve huzura katkı sunuyoruz. Bu tutum dıĢ 

politikamızın ilkesel boyutunu oluĢturuyor. DıĢ siyasetimizi aynı zamanda gerçekçi bir bakıĢ açısıyla Ģekillendiriyoruz. Ülkemizin 

çıkarlarını ve güvenliğini esas alıyoruz. Edirne‟den Kars‟a bu ülkenin her bir vatandaĢının hakkını savunuyoruz. Sınır bölgesinde 

yaĢayan insanlarımızın kaygılarını gözetiyoruz. Yurt dıĢındaki vatandaĢlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Dünyanın dört bir yanında 

tüccarımızın ve yatırımcımızın yanındayız. DıĢ temsilciliklerimiz gurbetçimizin, turistimizin, iĢ adamımızın yurt dıĢındaki evidir. 

Ġlkesel ve gerçekçi dıĢ politikamızı hayata geçirirken ikili düzeydeki dostluklarımızdan ve uluslararası iĢ birliği platformlarından da 

yararlanıyoruz. KardeĢlik bağına sahip olduğumuz ülkelere özel önem veriyoruz. Aynı zamanda, yeni dostluklar, ittifaklar kurmak için 

çaba harcıyoruz. Bölgesel iĢ birliği oluĢumlarına ön ayak oluyoruz. Uluslararası platformlarda etkin roller üstleniyoruz. Ev sahipliği 

yaptığımız uluslararası etkinliklerle küresel gündeme yön veriyoruz.  

Çok değerli milletvekili arkadaĢlarım, dıĢ politikamızın genel çerçevesini arz ettim sizlere. ġimdi, bu vizyonu nasıl hayata 

geçireceğimizi ve geçirdiğimizi sizlere anlatmak istiyorum.  

Ülkemizin coğrafi konumu pek çok meseleyle yakından ilgilenmemizi zorunlu kılıyor bize. 2002‟den bu yana artan imkân ve 

kabiliyetlerimiz, ilgi alanlarımızı ve sorumluluklarımızı daha da artırdı. Bu çerçevede, Suriye krizinden enerji güvenliğine, uluslararası 

barıĢ operasyonlarından çevre politikalarına uzanan geniĢ bir yelpazede son derece aktif bir siyaset izliyoruz. Sadece son iki hafta 

içindeki dıĢ politika trafiğimizden birkaç örnek vermek istiyorum sizlere.  

Sayın CumhurbaĢkanımızın ġili, Peru ve Ekvator‟a yaptığı ziyaretlerin hemen öncesinde Sayın BaĢbakanımız Suudi Arabistan‟ ı 

ziyaret etti. Benim de katıldığım bu ziyaretlerin hemen ardından Amsterdam‟daki AB dıĢiĢleri bakanları gayri resmî toplantısına 

katıldım. Sayın BaĢbakanımız Londra‟daki Suriye Donörler Toplantısı‟na katıldı ve arkasından Kazakistan‟ ı ziyaret etti. Dün 

Macaristan‟a yaptığım ikili ziyaretin ardından, yarın da Münih Güvenlik Konferansı‟na ve bu kapsamda yapılacak olan Uluslararası 

Suriye Destek Grubu toplantılarına katılacağım.  

DıĢ politikamızı iĢte bu geniĢ coğrafyada sürdürüyoruz. Çok boyutlu siyasetimizin en önemli gündem maddesini ise yakın 

çevremizde yaĢanan insani kriz oluĢturuyor. Bu trajedinin baĢından beri vicdani ve ahlaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye 

çalıĢıyoruz. Bunun gönül rahatlığı içinde olduğumuzu da söylemek isterim.  

Açık kapı ve sınırdan geri göndermeme politikamıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu politikanın sürdürülmesi hem uluslararası 

hukuk hem de insani yükümlülüklerimiz açısından bir zorunluluktur, önemlidir. Ülkemizdeki Suriyelilerin sayısı bugün 2,5 milyona 

ulaĢtı. Iraklılar ise 200 bine yaklaĢtı. Dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke Türkiye‟dir. 26 geçici barınma merkezindeki 273 bin 

Suriyelinin yanı sıra, kamp dıĢında yaĢayan Suriyelilerin de tüm ihtiyaçlarını karĢılıyoruz, hatta sınır öteside kurduğumuz kamplarda 

yaĢayan insanların ihtiyaçlarını da günübirlik karĢılıyoruz. Eğitim ve sağlık hizmetlerini ücretsiz sağlıyoruz. 15 Ocak 2016 tarihi 

itibarıyla, Suriyelilere çalıĢma izni imkânı da tanıdık. Suriyeliler için yaklaĢık 10 milyar dolar harcama yaptık. Uluslararası toplumun 
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katkısı ise maalesef sadece 455 milyon dolar seviyesinde gerçekleĢti. Sorumluluk ve yük paylaĢımı konusunda uluslararası toplumu 

daha duyarlı davranmaya her fırsatta davet ediyoruz. Bir taraftan da göçmen kaçakçılığıyla ciddi bir Ģekilde mücadele ediyoruz. Bu 

mücadelemizi sürdüreceğiz. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 2015 yılında denizden kurtardığı göçmen sayısında bir önceki yıla göre 

6 kattan fazla artıĢ oldu, yaklaĢık 92 bin insanı insan kaçakçılarının elinden kurtardık.  

Çok Değerli BaĢkanım, değerli milletvekili arkadaĢlarım, Suriye‟deki ihtilaf beĢinci yılını doldurmak üzere. Ġhtilafın baĢından 

beri Suriye halkının meĢru taleplerinin karĢılanmasını istiyoruz. Bu krize siyasi çözüm bulunması yolundaki çabaları güçlü Ģekilde 

Türkiye olarak destekliyoruz. Uzunca bir süredir tıkanmıĢ olan siyasi sürecin önünü açmaya çalıĢtık, neticeye de ulaĢtık. Viyana 

toplantılarının zeminini, Türkiye olarak, hep birlikte diğer ülkelerle hazırladık. Uluslararası Suriye Destek Grubu adı altında bir oluĢum 

var ve bu kapsamda, 18 ülkenin dıĢiĢleri bakanları olarak iki ayda 3 defa bir araya geldik. 2012 Cenevre Bildirisi‟ni temel alacak bir 

sürece ivme kazandırılmasına gayret sarf ettik.  

Bugün, Suriye‟deki ihtilaf bölgede mezhepsel bir çatıĢmaya dönüĢme riski taĢıyor. Bu risk Rusya‟nın askerî müdahalesiyle daha 

da arttı. Rusya, terörle mücadele kisvesi altında DAEġ hedeflerine karĢı göstermelik birkaç operasyon düzenledi ancak esas hedef 

olarak Suriyeli muhalifleri belirledi ve operasyonlarda okulları, ibadet yerlerini ve hastaneleri hedef aldı. Sivilleri hedef  alan saldırılar 

son zamanlarda maalesef Ģiddetlenerek arttı. Bayırbucak bölgesi ve orada yaĢayan soydaĢlarımız Rusya‟nın müdahalesinin doğrudan 

hedefi hâline geldi. Biz de tabiatıyla sessiz kalmadık, tepkimizi ortaya koyduk ve konuyu uluslararası kamuoyunun gündemine taĢıdık 

ve bu konuyla yakından ilgilenen ülkelerle sürekli temas hâlindeyiz.  

DAEġ, uluslararası toplumu tehdit eden bir terör örgütüdür, ulusal güvenliğimize yönelik doğrudan bir tehdittir ve DAEġ‟ le 

mücadele konusundaki kararlılığımız tamdır ve sonuna kadar devam edecektir ancak Suriye‟deki sorunun DAEġ‟e indirgenmesini 

eksik buluyoruz. Suriye‟deki ihtilaf son bulmadan DAEġ‟ i ortadan kaldıramayız. DAEġ‟ i ortadan kaldırsak bile baĢka terör örgütleri 

ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, bu sorunun temeline gitmemiz lazım, siyasi istikrarı sağlamamız lazım.  

Bugün, Suriye konusunda kritik bir döneme girdik. Muhalifler ile rejim arasındaki ilk tur dolaylı görüĢmeler 29 Ocak günü 

Cenevre‟de baĢladı ancak yaĢanan tıkanma üzerine ve Rusya‟nın saldırılarının devam etmesi üzerine 3 ġubatta görüĢmelere ara verildi. 

Bir sonraki tura 25 ġubatta baĢlanması hedefleniyor. Biz Cenevre‟ye giden süreçte olduğu gibi, Cenevre‟de de siyasi süreci kendi 

mecrasında tutmaya gayret sarf ettik ve bu konuda netice de aldık, muhalefetle ilgisi olmayan unsurların muhalefetmiĢ gibi gösterilme 

çabalarına da engel olduk. Cenevre‟deki geliĢmeleri de yerinde ve yakından takip ettik -Genel Müdürümüz sürekli oradaydı- ve 

muhalefetin siyasi çözümden yana olduğunu ortaya koymasında da etkili olduk, sürekli teĢvik edici olduk. Muhalefetle temasımızı 

yoğun Ģekilde sürdürüyoruz. Muhalefetin Müzakere Heyeti Genel Koordinatörü eski Suriye BaĢbakanı Riyad Hicab‟ la pazartesi günü 

Ankara‟da görüĢtüm. Mevcut ortamda, siyasi sürece destek verilmesinin önem taĢıdığını, ikinci tur görüĢmelere muhalefetin iyi 

hazırlanması gerektiğini, bu süreçte desteğimizin de devam edeceğini kendisine belirttim.  

Ayrıca, Cenevre öncesi ve Cenevre sırasında fikirdaĢ ülkelerin dıĢiĢleri bakanlarıyla da yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüm. 

Sürecin sağlıklı Ģekilde iĢletilmesi için gereken adımların atılması ve rejim destekçisi ülkeler üzerinde baskının artırılması gerektiğini 

tüm muhataplarıma vurguladım. Yarın, Münih‟ te, biraz önce de söyledim, Rusya ve Ġran‟ ın da yer aldığı Uluslararası Suriye Destek 

Grubu toplantısına katılacağım. Burada da siyasi çözüme iliĢkin gidiĢatı hep birlikte ele alacağız. Sürecin Suriye halkının beklentileri 

ile millî çıkar ve menfaatlerimiz temelinde yürütülmesi için çalıĢmaya devam edeceğiz.  

Çok değerli milletvekili arkadaĢlarım, Irak‟ ın içinde bulunduğu durumla millî çıkarlarımız arasında doğrudan bir bağ bulunuyor. 

Irak‟ taki istikrarsızlık ve çatıĢma ortama bizim için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu ülkedeki geliĢmelere ilgisiz kalmamız mümkün 

değil. Türkiye için hayati tehdit oluĢturan DAEġ Irak El Kaidesi‟nin kalıntılarından, âdeta küllerinden doğmuĢtur. Irak Hükûmeti, 

ülkemizin de üyesi olduğu DAEġ‟ le mücadele uluslararası koalisyonunun desteğiyle DAEġ kontrolündeki toprakların küçük bir 

kısmını geri aldı ama bugün hâlâ DAEġ Irak topraklarının yüzde 30‟undan fazlasını iĢgal ediyor ve Musul‟un DAEġ‟ ten geri alınması 

ulusal güvenlik çıkarlarımız gereğidir. Bu yüzden, Musul‟un BaĢika bölgesinde Iraklı gönüllülere eğitim veriyoruz. Burada, sadece 

Araplara değil, Kürtlere, Türkmenler ve Yezidilere de eğitim veriyoruz, yaklaĢık 2.400‟den fazla, 2.500‟e yakın bölge insanına eğitim 

verdik.  

Musul kurtarıldığında, Irak Hükûmetinin egemenliği de bu Ģehirde yeniden tesis edilmiĢ olacak. Bu sürecin sonunda, Arapların 

yanı sıra, Türkmenler, Hıristiyanlar, Kürtler ve Yezidilerle birlikte Musul yeniden eski huzuruna kavuĢacak ancak Musul‟un geri 

alınmasıyla mesele Irak‟ ta maalesef bitmeyecek. Irak Hükûmeti siyasi alanda bazı olumlu adımlar atmadığı müddetçe DAEġ veya 

benzeri terör yapılanmalarından kaynaklanan risk devam edecektir. Irak‟ ın bir an önce mezhepçilikten uzak, kapsayıcı ve demokratik 

bir siyasi yapıya kavuĢması gerekiyor. Böylelikle, ekonomik açıdan yeniden imar ve kalkınmanın da önü açılmıĢ olacak. Türkmenlerin 

Irak‟ taki varlıklarını korumaları, huzur ve güvenlik içerisinde yaĢamaları Irak politikamızın baĢlıca unsurlarından bir tanesidir. Irak‟ taki 

Türkmen soydaĢlarımıza desteğimizi de kesintisiz bir Ģekilde sürdüreceğiz. DAEġ‟ le mücadele kapsamında, Ģimdiye kadar 2.400‟e 

yakın peĢmergeye eğitm sağladık, bu katkımızı devam ettireceğiz. Irak‟ ta yaĢayan Kürt kardeĢlerimizi de yalnız bırakmadık, 

bırakmayacağız. 

Sayın BaĢkan, çok değerli milletvekili arkadaĢlarım; Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine dönük politikasının temel amacı, 

bölgemizde kalıcı istikrar ve barıĢ ortamının tesis edilmesidir. Bunun gerçekleĢmesi için aktif ve gerektiğinde ön alıcı bir politika 

izliyoruz. Bölge halklarının kaderini kendi kaderimizi olarak görüyoruz. 2012 yılında Filistin‟ in BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulunda 

devlet olarak tanınmasına güçlü bir destek vermiĢtik. 2015 yılında Filistin bayrağının BirleĢmiĢ Milletlerde törenle göndere çekilmesine 

de tanıklık ettik. Bu törene bizzat Sayın BaĢbakanımız Ahmet Davutoğlu katıldı. Filistin‟e verdiğimiz desteği sonuçlarını görmekten de 
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memnuniyet duyuyoruz. Gazze‟ye uygulanan gayriinsani ambargo dokuzuncu yılına girdi, Gazzeli kardeĢlerimizin temel ihtiyaçlarının 

karĢılanabilmesi için gayret gösteriyoruz. 2014 yılında toplam 84 milyon dolarlık yardım gerçekleĢtirdik. 2015-2017 için 200 milyon 

dolar yardım taahhüdünde bulunduk. Öyle görünüyor ki, 2017‟ye geldiğimizde bu rakamı aĢacağız, toplamda 700 milyon doları 

bulacağız. Çünkü geçen seneye kadar zaten 365 milyon dolar civarında yardımı Filistinli kardeĢlerimize -Gazze‟de dâhil- iletmiĢtik. 

Ġsrail güvenlik güçlerinin Ġslam‟ ın önemli merkezlerinden biri olan Harem-i ġerif‟ e yönelik ihlallerine karĢı duruyoruz. Diğer 

ülkelerle birlikte bunu uluslararası toplumun da gündemine getiriyoruz, baĢta BirleĢmiĢ Milletler olmak üzere. Doğu Kudüs ve Batı 

ġeria‟daki yerleĢim inĢaatlarına ve Gazze‟deki ambargoya derhâl son verilmesi gerektiğini de her platformda savunuyoruz. BarıĢ 

sürecinde nihai bir tarih belirlenerek tekrar baĢlatılmalıdır. Türkiye olarak barıĢ sürecine ve bu çerçevede Filistinli kardeĢlerimizin 

birlik içinde olma yönündeki çabalarına desteğimiz devam edecektir. 

Ġsrail‟ le iliĢkilerimizin normalleĢmesi için üç Ģart ortaya koymuĢtuk: Ġsrail BaĢbakanı özür diledi, ilk Ģartımız böylelikle yerine 

gelmiĢ oldu. ġimdi, diğer iki Ģartın yerine getirilmesini bekliyoruz, bu manada da görüĢmeler devam ediyor. 

Körfez ülkeleriyle olan iliĢkilerimizi her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz. Suudi Arabistan ile iliĢkilerimiz çok iyi 

düzeyde seyrediyor. DıĢiĢleri bakanlarının eĢ baĢkanlığında Yüksek Düzeyli Stratejik ĠĢbirliği Konseyi Kurulmasına ĠliĢkin AnlaĢma‟yı 

nisan ayında Kral Salman‟ ın Türkiye'yi ziyareti sırasında imzalayacağız. Bu, aslında, derinleĢen iĢ birliğimizin kurumsallaĢması 

bakımından son derece önemli bir adım olacak. 

Katar‟ la stratejik nitelikle iliĢkileri daha da geliĢtirdik. Bunun bir sonucu olarak bu ülkede Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, hava 

ve deniz unsurlarının konuĢlanacağı bir üs kurulmasına yönelik çalıĢmalarımız sürüyor. 

BirleĢik Arap Emirlikleri‟ yle iliĢkilerimizde olumlu geliĢmeler var. DıĢiĢleri Bakanı dostum Abdullah ikili iliĢkilerimizi ele 

almak üzere beni ülkesine davet etti ve ilk fırsatta bu davete icabet etmeyi düĢünüyorum. 

Mısır‟daki geliĢmeleri de yakından takip ediyoruz. Temennimiz bu ülkenin kapsayıcı ve halkın iradesini yansıtacak politikalar 

izlemesidir. Güçlü ve istikrarlı Mısır‟a tüm bölgenin ihtiyacı var; sadece Arap dünyasının değil, Müslüman dünyasının, Kuzey 

Afrika‟nın ve Filistinli kardeĢlerimizin, Orta Doğu'nun da ihtiyacı var. Toplumsal uzlaĢı ve bölge barıĢı açısından seçilmiĢ 

CumhurbaĢkanı Sayın Mursi dâhil tüm idam cezalarının infazı hakkında moratoryum ilan edilmesi gerektiğini de düĢünüyoruz. 2016 

yılında Mısır‟ la iliĢkilerimizin normalleĢmesine imkân verecek bir ortam oluĢmasını da temenni ediyoruz. 

Yemen‟deki sorunların siyasi diyalog yoluyla ve meĢru devlet makamlarına saygı temelinde çözümünü savunuyoruz baĢından 

beri. Taraflar arasında gerçekleĢtirilen görüĢmelerin kapsayıcı ve bölge ülkelerine güven aĢılayan bir biçimde sonuçlanmasını arzu 

ediyoruz ve bu konudaki desteğimiz de devam ediyor. 

Libya‟da güvenlik ve istikrarın yeniden tesisine büyük önem veriyoruz ve bu anlayıĢta siyasi diyalog sürecini yakından takip 

ettik ve katkı da sağladık. Tüm Libyalı kardeĢlerimizin uzlaĢı ruhuyla hareket edeceklerine inanıyoruz ve geçiĢ hükûmetine de baĢarılar 

diliyoruz. Bir an önce baĢkente, Trablus‟a taĢınmaları için biz de desteğimizi veriyoruz. 

Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı 13‟üncü Ġslam Zirvesi bu yıl nisan ayında Ġstanbul‟da düzenlenecek. Bu suretle Ġslam Zirvesi‟nin dönem 

baĢkanlığını bir sonraki zirveye kadar üstlenmiĢ olacağız Türkiye olarak. Gerek zirvede gerek dönem baĢkanlığımız boyunca Ġslam 

âleminin karĢı karĢıya kaldığı sorunlara hep birlikte çözüm arayacağız. 

Değerli BaĢkanım, çok değerli milletvekili arkadaĢlarım; AB üyeliği hedefimiz bizim için stratejik tercihtir. Bu, sadece 

hayatının önemli bir bölümünü AB konularına ayıran bir bakan olarak benim tercihim değil, ülkenin stratejik bir tercihidir. Bu konuları 

derinlemesine AB Bakanımızla mutlaka değerlendirmiĢsinizdir. Ancak ben de kısaca düĢüncelerimi paylaĢmak isterim: Bu yöndeki 

irademizin ilk günkü kadar güçlü olduğundan kimsenin Ģüphesi olmasın. Son dönemde Türkiye-AB iliĢkilerinde önemli bir ivme 

yakaladık. Kısa vadede iki hedefimiz var: Birincisi, AB'yle müzakerelerde yeni fasılların açılması ve üyelik konusunda somut adımların 

atılması. Ġkincisi ise Bakanlığımızın da yakından takip ettiği ve sorumlu olduğu vatandaĢlarımız Schengen alanında yapacakları 

seyahatlerinde vize uygulamasının 2016 yılında kaldırılması, yani anlaĢtığımız üzere ekim ayında vizelerin Schengen ülkelerine 

kaldırılması. Tam üyelik hedeflerimize uygun olarak ülke içindeki reform çalıĢmalarını da devam ettiriyoruz, Reform Eylem Grubu 

olarak Sayın BaĢbakanımız ilk toplantımıza baĢkanlık yaptı ve atmamız gereken tüm adımları yakından takip ediyoruz, uygulamaları 

yakından takip ediyoruz. Ġmzalamamız gereken uluslararası sözleĢme veya ek protokoller varsa onları da imzalayıp onaylanması için 

sizlere, yüce Meclisimize gönderiyoruz. Bu vesileyle yüce Meclisimize bu süreçte yoğun mesai harcayarak özellikle reform sürecine 

sağladığı katkıdan ötürü huzurlarınızda Ģükranlarımı sunuyorum.  

NATO, ülkemizin savunmasının temel taĢı olmayı sürdürüyor. Müttefiklerimizle her alanda istiĢare ediyoruz, NATO 

operasyonlarına ve barıĢ güçlerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. 

DıĢ politikamızın en önemli unsurlarından biri ABD‟yle olan ittifakımız ve ortaklığımızdır. Uluslararası alanda karĢı karĢıya 

bulunduğumuz hemen her tehdit ve sınamayla ilgili olarak çok yakın istiĢare, iĢ birliği ve dayanıĢma içindeyiz. Bazı konularda görüĢ 

ayrılığımız olabilir ama bu bizim müttefik olduğumuz gerçeğini de değiĢtirmez ve istiĢare yoluyla bunları da aĢmayı sürdüreceğiz. 

Çok Değerli BaĢkanım, değerli milletvekili arkadaĢlarım; siyasi ve ekonomik bakımdan en önemli komĢularımızdan bir tanesi 

de Rusya'dır. Rusya'yla bölgesel ve küresel konulardaki bazı yaklaĢımlarımızın örtüĢmediğini baĢından beri biliyorduk. Yine de bu 

ülkeyle iliĢkilerimize stratejik bir bakıĢla yaklaĢıyorduk. Özellikle ticaret ve enerji alanlarında yararlı bir iĢ birliği geliĢtirdik Rusya'yla. 

24 Kasım 2015 günü yaĢanan hadisede hedef Rusya değildi, hedef ülkemiz hava sahasını ihlal eden bir uçaktı. Biz sadece daha önce 

defalarca duyurduğumuz angajman kurallarını uyguladık. Hadiseden sonra da itidalli bir politika izliyoruz. Rusya ise maalesef Türk 

halkına zarar vermeyi amaçlayan bir siyaset takip etti. Sayın CumhurbaĢkanımız baĢta olmak üzere ülkemizi hedef alan bir karalama 
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kampanyası yürüttü, bizi kıĢkırtmaya çalıĢtı. Elbette buna yönelik gerekli cevaplarımızı verdik ama biz serinkanlılığımızı hâlen 

koruyoruz, diyalog kapısını açık tutuyoruz, sağduyunun Rus tarafında da en kısa sürede hâkim olmasını diliyoruz. Rusya'yla ülkemiz 

arasındaki son geliĢmeler enerji güvenliğimizi sağlamaya yönelik hedeflerimizin haklılığını bir kez daha gösterdi. Yanılmıyorsam dün 

Enerji Bakanımız da sizlerle beraberdi. Enerji nakil güzergâhlarını ve kaynak ülkeleri çeĢitlendirmemiz kritik önem taĢıyor. Bu açıdan 

güney gaz koridoru projelerinin mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması gerekiyor. TANAP bu koridorun belkemiğidir. Bu 

projeyle ilgili çalıĢmalarımız öngörülen takvimin ilerisinde devam ediyor. BaĢta Doğu Akdeniz olmak üzere yakın coğrafyamızda 

bulunan doğal gaz kaynaklarına iliĢkin geliĢmeleri de çok yakından takip ediyoruz. 

Değerli BaĢkanım, değerli arkadaĢlar; 2003 yılında iliĢkilerimizin öncelikli olarak geliĢtirileceği ülkelerden birisi olarak 

Ukrayna‟yı seçmiĢtik. ĠliĢkilerimizi 2011 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkardık ve bu ülkeyle olan iĢ birliğimizi daha da 

derinleĢtireceğiz. Stratejik ortaklık toplantımızın bir sonraki toplantısını mart ayında Türkiye'de gerçekleĢtireceğiz. Ukrayna krizi ve 

Kırım‟ ın Rusya Federasyonu tarafından ilhakı Avrupa‟da güvenlik ve iĢ birliğini tehdit eden bir geliĢme oldu. Rusya'nın Kırım‟ ı 

silahlandırma faaliyetleri Karadeniz‟deki bölgesel güvenliği de tehdit ediyor. Bunu kabul etmemiz tabiatıyla söz konusu değil. Kırım‟ ın 

bizim için hem siyasi hem de jeopolitik bakımdan özel bir önemi bulunuyor. SoydaĢlarımızın hak ve çıkarlarının korunmasına önem 

atfediyoruz.  

Kırım‟da temel insan hak ve özgürlüklerinin artan Ģekilde ihlal edildiğine Ģahit oluyoruz ki buraya gayriresmî bir heyet 

göndermiĢtik, bu heyetin raporunu uluslararası örgütlerle de paylaĢtık. Kırım konusunu ve Kırım Tatarlarının durumunu uluslararası 

gündeme taĢımaya da devam edeceğiz.  

Balkanlarla olan tarihimiz ortak bir tarihimiz, insani ve kültürel bağlarımız var. Bu bölgede barıĢ ve istikrar ortamının 

korunması dıĢ politikamızın öncelikleri arasındadır. Bu ortamı tehdit etme potansiyeli barındıran etnik, dinî, toplumsal ve siyasi 

gerginliklerin önlenmesi lazım, bu yöndeki tüm çaba ve giriĢimlere Türkiye olarak aktif katkı sağlıyoruz. Bölgenin kalkınması için kilit 

önemdeki iletiĢim ve ulaĢım altyapılarının geliĢtirilmesine de maddi, manevi destek veriyoruz.  

Ayrıca, Balkan ülkelerinin ülkemizle ve kendi aralarındaki ekonomik ve ticari bağlarının pekiĢtirilmesi için çaba sarf ediyoruz. 

Bu bakımdan Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan, Türkiye – Bosna – Hersek - Hırvatistan üçlü mekanizmalarına önem veriyoruz ve en iyi 

Ģekilde iĢletiyoruz.  

Yunanistan‟ la olan iliĢkilerimizi somut projeler aracılığıyla geliĢtiriyoruz, güçlendiriyoruz ve siyasi, ekonomik ve toplumsal 

bağlarımızı daha da kuvvetlendireceğiz. ĠliĢkilerimizi stratejik iĢ birliği düzeyine yükseltmiĢtik ve önümüzdeki aylar içinde, büyük 

olasılıkla Mart ayı içinde üçüncü toplantıyı yine Türkiye'de gerçekleĢtireceğiz. 

Azınlıklar, iki ülke gündeminin önemli maddelerinden birini oluĢturmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Rum kökenli 

vatandaĢlarımıza yönelik olarak yapıcı adımlar atmaya 2015 yılında da devam ettik. Aynı Ģekilde, Yunanistan'ın da Batı Trakya Türk 

azınlığına yönelik açılım yapmasını bekliyoruz. Bu, bizim ve orada yaĢayan soydaĢlarımızın en doğal hakkıdır. 

Kıbrıs sorununun yerleĢik BirleĢmiĢ Milletler parametreleri, yani siyasi eĢitlik ve iki kesimlilik temelinde, eĢit statüde iki kurucu 

devleti haiz yeni bir ortaklık kurulması çerçevesinde çözümüne tam destek veriyoruz. ĠnĢallah, bu sene Kıbrıs„ ta çözüm yılı olacak. 

Yakalanan fırsatın kaçırılmaması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz, çünkü bu son fırsattır.  

Ülkemizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Su Temini Projesi'ni de geçtiğimiz Ekim ayında tamamladık, böylece KKTC'nin 

su ihtiyacına da kalıcı  

Diğer taraftan, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızın dıĢ sınırlarını BirleĢmiĢ Milletlerde kayda geçirdik. Türkiye'nin Doğu 

Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını dikkate almadan atılacak adımların hukuki açıdan hiçbir geçerliliği yoktur. Bölgedeki geliĢmeleri 

dikkatle takip ediyoruz. GeliĢmelerin seyrine göre ilave tedbirleri devreye sokmaya da hazırız. 

Çok Değerli BaĢkanım, değerli Komisyon üyeleri; Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgelerindeki dost ve kardeĢ ülkelerle olan iĢ 

birliğimizi daha da ileri seviyelere çıkarmak için çalıĢıyoruz. 

Türk Ģirketleri, Türkmenistan'da, 1991 yılından itibaren yaklaĢık 45 milyar dolar değerinde, 1.400 civarında proje gerçekleĢtirdi. 

Ülkemiz aynı zamanda Türkmenistan'a en fazla yatırım yapan ülke konumunda.  

Kazakistan ve Kırgızistan'la iliĢkilerimiz istikrarlı biçimde geliĢiyor.  

Uzun bir süredir durgun bir seyir izleyen Özbekistan'la iliĢkilerimizi tekrar canlandırmaya yönelik çalıĢmalarımıza devam 

ediyoruz. 

KardeĢ Azerbaycan‟ la kardeĢlik duygularımızın yanında stratejik ortaklık düzeyindeki iliĢkilerimize büyük önem atfediyoruz. 

Bölgesel ve uluslararası platformlardaki yakın iĢ birliğimizi sürdürüyoruz. Ekonomi ve enerji alanında çok yakın iliĢki içindeyiz. 

Projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde, Yüksek Düzeyli Stratejik ĠĢbirliği Konseyi toplantısını Sayın CumhurbaĢkanımızın katıl ımıyla 

Azerbaycan'ın Gence Ģehrinde gerçekleĢtireceğiz. 

Gürcistan'ı stratejik bir ortak ve komĢu olarak görüyoruz. Türkiye Gürcistan'ın dıĢ ticaretinde ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeye en 

fazla yatırım yapan ülkelerden bir tanesiyiz.  

Ahıska Türklerinin Gürcistan'daki ata topraklarına dönüĢleri konusunda da gerekli adımları atıyoruz, bu konuyu da çok 

yakından takip ediyoruz. Özellikle Ģahsen bu konuya kendisini adamıĢ kiĢilerden birisi olarak bizzat bu konuyu yakından takip ettiğimi 

de söylemek isterim. Bir kaç gün sonra Gürcistan'a yapacağım ziyaret vesilesiyle tüm bu konuları Gürcü muhataplarımızla 

derinlemesine ele alacağız. 
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Bu hususlara ilaveten, Balkanlarda olduğu gibi bölgede baĢlattığımız üçlü iĢ birliği mekanizmalarını da daha iyi bir Ģekilde 

iĢleteceğiz ve zaten artık kurumsallaĢmıĢ durumda. Önümüzdeki günlerde Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü bakanlar toplantısını 

Tiflis'te gerçekleĢtireceğiz. 

Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'la birlikte üye olduğumuz Türk Konseyinin faaliyetlerinin artması için de her türlü 

desteği veriyoruz. Biliyorsunuz Türk Konseyinin merkezi de Ġstanbul‟da, Ģimdi yeni bir bina tahsis etmek için de çalıĢıyoruz. 

Çok Değerli BaĢkanım, değerli milletvekili arkadaĢlarım; Ġran'ın P5+1 ülkeleriyle yürüttüğü müzakereler -sizler de takip ettiniz- 

sonuçlandı ve bu çerçevede Ġran'a uygulanan yaptırımlar da kaldırıldı, en azından bir kısmı. Elde edilen sonuç, gerek bölgemiz gerekse 

ülkemizin menfaatleri bakımından son derece olumludur. 

Diğer yandan, Ġran'ın bölgesel politikaları bağlamında, kendisinden beklenen yapıcı tutumu henüz sergilemediğini de görüyoruz. 

Bölgesel konulardaki görüĢ ayrılıklarımızı Ġran‟ la samimi bir Ģekilde konuĢuyoruz, ikili iliĢkilerimizi geliĢtirmek için de çaba sarf 

ediyoruz. Daha önce biz ziyaret etmiĢtik CumhurbaĢkanımızla ve bakan düzeyinde, önümüzdeki süreçte önce Ġran DıĢiĢleri Bakanı, 

sonra da Ġran CumhurbaĢkanı ülkemize ziyaret gerçekleĢtirecek. Bu anlamda iliĢkilerimizi daha da geliĢtirmek istiyoruz. 

Afganistan‟ la köklü ve özel iliĢkilerimiz var. Bu ülkeye olan desteğimiz ikili ve çok taraflı platformlarda devam edecektir.  

Keza, özel iliĢkilerimizin bulunduğu bir baĢka ülke olan Pakistan'la siyasi iliĢkilerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor. 

Afganistan ve Pakistan'ın güvenlik ve istikrarı bölgenin geneline olumlu biçimde yansıyacaktır. Bu çerçevede, iki ülke 

arasındaki iliĢkilerin geliĢtirilmesine yönündeki tüm uluslararası çabalara Türkiye olarak da güçlü destek veriyoruz, tüm toplantılara 

katılıyoruz ve aramızda da üçlü bir mekanizma var; Türkiye, Pakistan, Afganistan, bunun toplantısını da önümüzdeki günlerde 

Afganistan‟da gerçekleĢtireceğiz. 

Çok Değerli BaĢkanım, değerli arkadaĢlar; Afrika, Güney Amerika ve Asya Pasifik ülkeleriyle olan ikili ve çok taraflı 

iliĢkilerimiz daha da geliĢiyor. 

2013 yılı itibarıyla, Afrika'ya açılım politikası yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı. 39 Afrika ülkesinde büyükelçil iğimiz 

var. Kıtanın barıĢ ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunuyoruz. Üst düzey ziyaretlerimiz sürüyor. Sayın 

CumhurbaĢkanımız Mart ayı baĢında FildiĢi, Gana ve Nijerya'yı ziyaret edecek. 

Latin Amerika ve Karayipler'deki büyükelçilik sayımız 13'e çıktı. Bölgesel örgütlerle olan iĢ birliğimizi de geliĢtiriyoruz. 2015 

ġubat ayında Guatemala'da Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi Birinci DıĢiĢleri Bakanları Forumu'nu düzenledik, bizzat 

katıldım ve bu oluĢuma gözlemci üye olduk.  

Ayrıca, bölge parlamenterlerini çatısı altında toplayan PARLATINO ve Doğu Karayip Devletler Birliğine gözlemci üyelik 

baĢvurusu yapmaya karar verdik.  

Geçtiğimiz günlerde, Sayın CumhurbaĢkanımızın ziyareti vesilesiyle bulunduğum ġili‟de, BirleĢmiĢ Milletler, Latin Amerika ve 

Karayipler Ekonomik Komisyonuna üyelik baĢvurumuzu da bizzat sunduk. 

Köklü tarihî ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Doğu Asya bölgesi ise Asya Pasifik'e açılım politikamızın temel eksenlerinden 

birini oluĢturuyor. ĠliĢkilerimiz, Japonya ve Kore Cumhuriyeti'yle stratejik ortaklık düzeyinde, Çin Halk Cumhuriyeti'yle ise stratejik iĢ 

birliği seviyesindedir. 

Bölge ülkeleriyle iliĢkilerimizde yakalanan olumlu ivmeyi, son dönemde artan üst düzey ziyaretlerle ve oluĢturulan iĢ birliği  

mekanizmalarıyla sürdürüyoruz. 

Asya Pasifik bölgesine açılım politikamızın bir diğer ekseni ise Güneydoğu Asya ülkeleridir. Endonezya, Malezya ve 

Singapur‟ la iliĢkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine taĢıdık. Önümüzdeki dönemde Laos'ta ve Fiji'de büyükelçilik açmayı planlıyoruz. 

Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğuyla (ASEAN) olan iliĢkilerimizi de sektörel ortaklık statüsüne yükseltmek için gerekli 

süreci baĢlattık. Bölgedeki diğer bir önemli kuruluĢ olan Pasifik Adaları Forumuna forum sonrası diyalog ortağı olarak kabul edildik. 

Değerli BaĢkanım, çok değerli milletvekili arkadaĢlarım; 1915 olaylarının yüzüncü yılında, dünya çapında sürdürülen kapsamlı 

bir kampanyayla mücadele ettik. Yüzüncü yıl, Ermeni tarafının beklentilerini karĢılamaktan bir hayli uzak kaldı. Radikal çevreler siyasi 

ve hukuki kazanım elde edemediler. 

Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin Perinçek Ġsviçre davasında aldığı karar, bu konuyu siyasi amaçlarla istismar etmeye 

çalıĢan çevreler bakımından âdeta bir darbe oldu. 

1915 olaylarına iliĢkin olarak önümüzdeki süreçte de hiçbir taviz vermeden samimi ve vicdani duruĢumuzu devam ettireceğiz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ülkemiz on yıllardır farklı örgütlerin yarattığı terörizm belasıyla mücadele ediyor. Bu konuda 

uluslararası iĢ birliği ve dayanıĢmanın önemini çok iyi biliyoruz. Bu alanda BirleĢmiĢ Milletlere ve Avrupa Konseyine önemli katkılar 

sağlıyoruz. Terörle Mücadele Küresel Forumunun kuruluĢundan bu yana EĢ BaĢkanlığını sürdürüyoruz. Terör örgütleri arasında ayrım 

yapmak, “Bana dokunmayan yılan bin yaĢasın.”  anlayıĢını benimsemek büyük bir hatadır, yanılgıdır. DAEġ‟ le, El Kaide‟yle, El 

Nusra‟yla nasıl mücadele ediyorsak PKK ve DHKP-C için de aynı yaklaĢımın sergilenmesi gerekiyor. 

Son dönemde çeĢitli Avrupa ülkelerinde PKK unsurları aleyhine baĢlatılmıĢ soruĢturmaları ve yargılamaları çok yakından takip 

ediyoruz DıĢiĢleri Bakanlığı olarak. Bazı Avrupa ülkeleri PKK saflarına katılmak üzere Suriye‟ye veya Kuzey Irak‟a seyahat edenleri 

de “yabancı terörist savaĢçı”  olarak tanımlamaya baĢladı. Bu da doğru bir karardır, doğru bir adımdır. Biz DAEġ‟ i 2005 yılından beri 

farklı isimleriyle, 2013 yılından itibaren ise Ģu anki adıyla “ terör örgütü”  olarak nitelendirdik Bakanlar Kurulu kararıyla. DAEġ‟e karĢı 

uluslararası koalisyonun aktif bir üyesiyiz ve Yabancı Terörist SavaĢçılar ÇalıĢma Grubunun EĢ BaĢkanlığını Hollanda ile birlikte 
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yürütüyoruz. Yabancı terörist savaĢçıların Türkiye üzerinden bölgeye geçiĢlerini engellemek için yoğun bir çaba içindeyiz. Yurda giriĢ 

yasağı olan kiĢiler listemizi sürekli güncelliyoruz. 9 ġubat itibarıyla bu listeye eklenen kiĢi sayısı 37 bini aĢtı. 

Risk analiz birimlerimiz -havaalanlarına ve otobüs terminallerine, tren garlarına kurduğumuz- vasıtasıyla Ģüpheli yolcuların 

Türkiye‟ye girmesini engelliyoruz. Yine, 9 Ģubat itibarıyla yakalayıp sınır dıĢı edilen yabancı terörist savaĢçı sayısı 3 bini aĢtı. DAEġ‟ le 

bağlantılı 661‟ i yabancı uyruklu yaklaĢık 2 bin kiĢi göz altına alındı ve bunlardan 698‟ i tutuklandı.  

Değerli BaĢkan, çok değerli milletvekili arkadaĢlarım; izlediğimiz insani diplomasi çerçevesinde küresel insani sistemin ıslahı 

için de çaba sarf ediyoruz. Türkiye bugün küresel insani sistemin baĢlıca aktörleri arasındadır. 3,5 milyar ABD doları resmî kalkınma 

yardımı ve 1,6 milyar dolar insani yardım yaptık ve bu anlamda da Amerika ve Ġngiltere‟den sonra dünyada 3‟üncüyüz ama millî gelire 

oranla insani yardım konusunda dünyada 1‟ inci sıradayız. Bununla da gurur duyuyoruz. 

Ülkemizin ev sahipliğinde 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde ilk defa yapılacak olan BirleĢmiĢ Milletler Dünya Ġnsani Zirvesi bu 

çabalarımızın küresel ölçekte sergileneceği önemli bir etkinlik olacak. Devlet ve hükûmet baĢkanlarının katılacağı zirvede küresel 

insani sorunlara çözüm arayacağız. En az geliĢmiĢ ülkelerin sorunlarına da kayıtsız değiliz ve bu çerçevede 2011 yılından bu yana 

Belçika‟yla birlikte BirleĢmiĢ Milletler çatısı altında En Az GeliĢmiĢ Ülkeler Dostları Grubu EĢ BaĢkanlığını yürütüyoruz ve BirleĢmiĢ 

Milletler En Az GeliĢmiĢ Ülkeler 4‟üncü Konferansı‟nda kabul edilen Ġstanbul Eylem Planı‟nı gözden geçirme toplantısı vesilesiyle 

BirleĢmiĢ Milletler üyesi ülkelerin liderlerini ve bakanlarını ve uluslararası örgütlerin temsilcilerini bu yıl mayıs ayının sonunda 

Antalya‟da ağırlayacağız, yaklaĢık 2 bin kiĢi katılacak. Bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne de kalıcı katkılar sunuyoruz.  

BirleĢmiĢ Milletlerde baĢlattığımız “Medeniyetler Ġttifakı”  ve “BarıĢ Ġçin Arabuluculuk”  giriĢimlerimiz baĢarıyla sürdürülüyor 

ve her geçen gün bu inisiyatiflere katılan ülke sayısı ve uluslararası örgüt sayısı ve sivil toplum örgütü sayısı artıyor. 

G-20 Dönem BaĢkanlığımız boyunca, düĢük gelirli ve geliĢmekte olan ülkelerin dünya ekonomisine daha iyi entegre olması 

gerektiğini vurguladık ve küresel adaletsizlikleri ve geliĢmekte olan ülkelerin önceliklerini G-20 gündemine taĢıdık. 10 tanesi bakan 

düzeyinde olmak üzere yaklaĢık 60 resmî toplantı düzenledik. Antalya Zirvesi'ne 10 bin katılımcı iĢtirak etti. Çoğu yabancı olmak üzere 

2.500 basın mensubu zirveyi izledi. Ġlk kez, düĢük gelirli ve geliĢmekte olan ülkeler konusunda bir çerçeve belge ve terörle mücadele 

konusunda bir bildiri kabul edildi. Bir G-20 zirvesinde ilk defa oluyor bunlar. Aynı zamanda mülteci krizi, Zirve Sonuç Bildirgesi‟nde 

de yer aldı.  

14-16 Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenen Küresel Göç ve Kalkınma Forumu ile yine ekim ayında tertip edilen BirleĢmiĢ 

Milletler ÇölleĢme ile Mücadele Konferansı ülkemizin 2015'te ev sahipliği yaptığı ve küresel meselelerin çözümüne katkı sağladığı 

diğer uluslararası etkinlikler arasında yer aldı. 

Çok değerli milletvekili arkadaĢlarım, insan hakları konusunda uluslararası alanda etkinliğimizi artırmaya da önem veriyoruz. 

Bu bağlamda, BM, AGĠT, Avrupa Konseyi ve AĠHM baĢta olmak üzere insan hakları alanında ilgili tüm kurum ve kuruluĢlarla yoğun 

iĢ birliğimiz devam ediyor. Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesindeki dosya sayımızı azaltmak için mevcut, Ģu andaki Tazminat 

Komisyonunun görevini geniĢletiyoruz. Daha fazla dosyayı Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinden Türkiye‟ye getireceğiz. VatandaĢla 

devletimiz bu yöntemle de el sıkıĢmıĢ olacak, barıĢmıĢ olacak. Ama önemli olan, buraya giden dosya sayısını da azaltmaktır. 

OluĢturduğumuz mekanizmalar, Anayasa Mahkemesine bireysel baĢvuru hakkı dâhil çıkardığımız reformlarla da bu sayı göreceli 

olarak düĢmeye baĢladı. 

Türkiye, 2016 yılından itibaren Avrupa Konseyi bütçesine en fazla katkı sağlayan yani “grand payeur”  ülkeler arasına dâhil 

oldu. Bunun sonucunda, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ndeki üye sayımız 12'den 

18'e yükseldi.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ne kadar ödüyorduk, ne kadar artırıldı? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – 13 milyon ödüyorduk, Ģu anda 33 milyon ödüyoruz. YaklaĢık 20 

milyon. Diğer 5 tane ülkeyle aynı seviyeye çıktık ve “grand payeur”  olduk. 

Türkçe, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi çalıĢma dilleri arasına girdi. Ve orada çalıĢan, hem Ġnsan Hakları 

Mahkemesinde hem de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin tüm birimlerinde çalıĢan Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı sayısı 

artacak, üst düzey görevli sayısı da aynı Ģekilde bu oranda artmıĢ olacak. Dolayısıyla, Avrupa Konseyi gibi önemli bir uluslararası 

örgütte Türkiye‟nin gücü daha da artmıĢ olacak. 

Çok değerli BaĢkanım, sevgili milletvekili arkadaĢlarımız; dıĢ politikamızın baĢlıca amaçlarından biri de yurt dıĢındaki 

vatandaĢlarımızın çıkarlarını korumak ve onlara en nitelikli hizmeti sunmaktır. Bu amaçla, büyükelçiliklerimizin ve 

baĢkonsolosluklarımızın gerek fiziksel koĢullarını gerek teknolojik altyapısını sürekli iyileĢtiriyoruz. Konsolosluk çağrı merkezlerimiz 

yedi gün, yirmi dört saat, 5 yabancı dilde hizmet veriyor ve artı tabii ki Türkçe. Yurt dıĢındaki vatandaĢlarımız ülkemizdeki genel 

seçimlerde ve referandumlarda bulundukları ülkelerde oy kullanıyorlar, CumhurbaĢkanlığı seçimlerinde de oy kullandılar. 2015 yılında 

yapılan seçimlerde, yurt dıĢındaki vatandaĢlarımızın katılım oranlarındaki artıĢ memnuniyet verici düzeyde gerçekleĢti. Bu vesileyle, 

tüm çalıĢma arkadaĢlarıma, gerek merkezde gerekse tüm büyükelçilikler ve baĢkonsolosluklarda çalıĢan arkadaĢlarıma, bu seçimlerde 

vatandaĢımızın oy kullanma hakkını en iyi Ģekilde kullanması için gösterdikleri gayret, seçimlerin yurt dıĢında da gayet düzgün bir 

Ģekilde gerçekleĢmesi konusundaki çabaları için tüm arkadaĢlarıma huzurlarınızda Ģükranlarımı sunuyorum. 

Çok değerli milletvekili arkadaĢlarımız, son dönemde özellikle Batı Avrupa'da var olan Ġslam karĢıtlığı ve yabancı 

düĢmanlığının ciddi boyutlara ulaĢtığını üzülerek görüyoruz. Batı Avrupa ülkelerindeki Müslümanların önemli bir bölümünü 

vatandaĢlarımız oluĢturuyor. Dolayısıyla, Ġslam karĢıtlığı ve bunun sebep olduğu saldırıların baĢlıca hedeflerinden biri bizim 
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insanlarımız. Batılı muhataplarımıza her fırsatta mevcut olumsuz hissiyatın körüklenmemesi gerektiğini söylüyoruz. DıĢlayıcı söylemin 

toplumun her kesiminin güvenliği ve huzurunu tehdit edeceğini vurguluyoruz ve Avrupa‟nın ortak değerlerini de yıpratmaya 

baĢladığını kendilerine hatırlatıyoruz. Özellikle merkezdeki siyasi partilerin bundan en fazla zararı göreceğine dikkat çekiyoruz ve 

kendilerine de Avrupa‟nın ortak değerlerini her zamankinden daha fazla savunmaları gerektiğini de hatırlatıyoruz. Aynı Ģekilde, uyum 

politikalarının da kucaklayıcı ve kapsayıcı olması gerektiğini de yine dostlarımıza hatırlatıyoruz.  

Değerli BaĢkanım, değerli arkadaĢlar; kültürel diplomasi faaliyetlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz. UNESCO Dünya Miras 

Komitesine ve Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesine aynı anda üye olan dünyada dört ülkeden biriyiz. 10-20 Temmuz 2016 

tarihlerinde Dünya Miras Komitesi toplantısına ev sahipliği yapacağız. UNESCO'nun yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla Yürütme 

Kuruluna 2017-2021 dönemi için adaylığımızı da açıkladık. 

Ülkemizin ilk kez ev sahipliği yapacağı EXPO 2016 Antalya da Türkiye'nin tanıtımına önemli katkılar sunacaktır. 

Değerli BaĢkanım, değerli arkadaĢlar; Bakanlığım, bu faaliyetlerin yanı sıra, önemli eğitim çalıĢmaları da yürütüyor. Diğer 

kamu kurum ve kuruluĢlarından yurt dıĢına sürekli görevle atanan personel için yılda 4 kez yönlendirme kursları düzenliyoruz. Bu 

kapsamda, 2015 yılı içinde 30 kurumdan yaklaĢık 1.800 personele eğitim verdik. 

Aynı Ģekilde, yabancı diplomatlara da eğitim sağlıyoruz; 2015 yılında eğitim verdiğimiz yabancı diplomat sayısı 230'a ulaĢtı. Bu 

yıl içinde yine bu programları düzenlemeye devam edeceğiz. 

2014 yılında baĢlatılan proje çerçevesinde Bakanlığımız arĢivinin sayısal ortama aktarılması çalıĢmaları da sürüyor. YaklaĢık 65 

milyon sayfadan oluĢan arĢivimizin 25 milyon sayfalık kısmı 2015 sonu itibarıyla elektronik ortama aktarıldı. Projenin 2016 yılı 

sonunda tamamlanması hedefleniyor. Bu anlamda, arĢivlerimizi de -gizli olmayanları- akademisyenlerin, araĢtırmacıların, yine, 

gazetecilerin, basının hizmetine de sunuyoruz ve böylelikle de akademik çalıĢmalara katkı sağlamaya çalıĢıyoruz. 

Öte yandan, 2013 yılında yürürlüğe konulan e-vize uygulamamızla Ģu ana kadar 12,5 milyon kiĢiye vize verdik. Bu sayede, ocak 

sonu itibarıyla yaklaĢık 650 milyon Türk lirası gelir elde ettik. 

Değerli BaĢkanım, değerli arkadaĢlar; ülkemizin, dıĢ temsilciliklerimiz vasıtasıyla, tüm dünyada temsilinde de önemli mesafeler 

kaydettik. 2002 yılında 163 olan faal dıĢ temsilcilik sayımız bugün itibarıyla 234'e ulaĢtı: 135 büyükelçilik, 13 daimi temsi lcilik, 84 

baĢkonsolosluk, Süleymaniye'de 1 konsolosluk birimi ve Taipei'de 1 ticaret ofisimiz var. Bakanlar Kurulu kararı tekemmül etmiĢ olan 

18 yeni temsilciliğimizle birlikte toplam temsilcilik sayımız bu yıl sonu itibarıyla 252'ye ulaĢacak ve en fazla temsilciliği  olan 5‟ inci 

ülke hâline geleceğiz. 

Ülkemizin uygulamakta olduğu aktif dıĢ politikanın yansıması olarak çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluĢ da Türkiye'de 

temsilcilik açtı. 2011 yılında 103 olan büyükelçilik sayısı 2015 yılında 123'e, 84 olan baĢkonsolosluk ve konsolosluk sayısı 91'e 

yükseldi. 44 uluslararası kuruluĢ temsilciliğiyle birlikte ülkemizdeki yabancı temsilciliklerin toplam sayısı 258'e ulaĢtı. Ġstanbul, New 

York'tan sonra en fazla yabancı temsilciliğin bulunduğu 2‟nci Ģehirdir. 

Bakanlığımın merkez ve yurt dıĢı teĢkilatında toplam 6.576 personel görev yapıyor.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN - Sayın Bakanım, toparlar mısınız lütfen. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Son sayfaya geldim Değerli BaĢkanım. 

BAġKAN - Buyurunuz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - TeĢekkür ediyorum. 

Merkez teĢkilatımızdaki personel sayısı 1.856, yurt dıĢındaki temsilciliklerimizde çalıĢan personel sayımız ise 4.720'dir. 

Sayın BaĢkanım, değerli üyeler; Bakanlığımın 2014 yılı bütçesi 1 milyar 868 milyon 612 bin TL‟ydi ve bu Ģekilde kabul edildi. 

GerçekleĢtirilen harcamaların toplamı ise 1 milyar 910 milyon 921 bin 376 TL oldu. Ve bunu nereye harcadığımızı, kısaca, baĢlıklarıyla 

size sunmak istiyorum. Eğer detaylı sorularınız varsa, bu konuda da Bakan Yardımcım Naci Bey‟ le sorularınızı cevaplamak isteriz. 

Personel giderleri ve sosyal güvenlik primi giderleri 745 milyon TL‟ydi -yaklaĢık 746- mal ve hizmet alım harcamaları 356 

milyon TL civarında oldu, cari transferler giderleri 565 milyon 770 bin TL civarında oldu -buna, uluslararası kuruluĢlara katkı payları, 

yurt dıĢında görevli öğretmen ve din görevlilerinin maaĢları da dâhil- sermaye giderleri yani yatırım harcamaları da 244 milyon 469 bin 

civarında oldu.  

Bu harcamalar mevzuata uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. SayıĢtay BaĢkanlığınca tespit edilmiĢ bulunan bulgulara, yasal 

mevzuat çerçevesinde iĢlem yapıldığı da belirtilerek gerekli cevaplar verilmiĢtir. SayıĢtayın incelemelerinden ve bulgularından 

faydalanıyoruz. Esasen SayıĢtay, daha çok hata düzeltici bir Ģekilde iĢini görüyor, bu konuda da kendilerine huzurlarınızda teĢekkür 

ediyoruz. Ve baĢta ben olmak üzere, SayıĢtayın bulgu ve tavsiyelerini yerine getirme konusunda tüm arkadaĢlarımızla birlikte büyük bir 

hassasiyet gösteriyoruz. Ve bu konularda da sorularınız olursa detaylı bilgi veririz. 

Değerli BaĢkanım, Bakanlığımın 2016 yılı için bütçe teklifi Maliye Bakanlığına 3 milyar 655 milyon 819 bin 121 TL olarak 

iletilmiĢtir. Ancak Orta Vadeli Mali Plan‟da 2016 yılı bütçemiz 2 milyar 739 milyon 482 bin TL olarak belirlenmiĢtir. Bahse konu 

planda tahsis olunan miktar, bütçe teklifimizin yüzde 75'ini karĢılamaktadır.  

Dünya gündeminin, bölgemiz ve özelinde, böylesi yoğun ve karmaĢık Ģekilde cereyan ettiği bir ortamda takip ettiğimiz çok 

yönlü dıĢ politikamızın yürütülmesinde yüce Meclisimizin ve değerli Komisyonumuzun, Komisyon üyelerimizin verdiği destek için 

özellikle çok teĢekkür ediyorum. 
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Varsa, değerli arkadaĢlarımızın sorularını memnuniyetle yanıtlamak isteriz. Ayrıca, değerli arkadaĢlarımızın yorum, öneri ve 

eleĢtirilerinden de faydalanmak isteriz, yararlanmak isteriz.  

Bu düĢüncelerle tekrar teĢekkür ediyorum, sizleri bir kere daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

BAġKAN - Sayın Bakana teĢekkür ediyoruz sunumları için. 

Değerli arkadaĢlar, Ģimdi görüĢmelere geçiyorum. 

Ġlk söz, Sayın KuĢoğlu, buyurun lütfen. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) - Tanıyalım mı bürokrasiyi? 

BAġKAN - Pardon. 

Sayın Bakanım, lütfen, bürokrat arkadaĢlarımız kendilerini tanıtırlarsa. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Evet, hızlıca arkadaĢlarımız kendilerini tanıtsınlar. 

(Katılımcılar kendilerini tanıttı) 

BAġKAN - Evet, Sayın KuĢoğlu, buyurun lütfen. 

I I I .- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ  (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLIFLERI (Devam) 

1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 

(1/297) ve Sayıştay tezkereleri (Devam) 

f) Dışişleri Bakanlığı 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) - Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyesi arkadaĢlarım, değerli milletvekili arkadaĢlarım, Sayın 

Bakanım, değerli bürokrat arkadaĢlarım, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle.  

Sayın Bakan, DıĢiĢleri Bakanlığı bütçesini görüĢüyoruz ama -biliyorsunuz siz de, açıklama yaptınız- aynı zamanda 2014 yılının 

kesin hesabını yani yaptığınız harcamaları da denetliyoruz, 2016‟yla ilgili de bütçe yapıyoruz. Ama DıĢiĢleri Bakanlığı bütçesi, mesela 

bizim sabahleyin görüĢtüğümüz Sağlık Bakanlığı bütçesi gibi -sabahleyin derken, bu saate kadar görüĢtüğümüz, sizden önce bitti- 

birçok projeyi barındıran bir bütçe değil tabii ki, DıĢiĢleri Bakanlığı farklılık arz ediyor. Tek tek proje bazında nerelere ne harcaması 

yapıldığını, yatırımların ne olduğunu soracak değiliz. Bu vesileyle, ağırlıklı olarak DıĢiĢleri Bakanlığımızın çalıĢmalarını, dıĢ 

politikamızı tartıĢacağız, masaya yatıracağız. Ama ondan önce 2014‟ le ilgili olarak bazı konuları gündeme getirmek istiyorum.  

Bakanlığınızın SayıĢtay raporu, 2014‟ le ilgili denetim raporu 8 bulgu içeriyor. Güzel bir rapor hazırlanmıĢ. Bunlardan birincisini 

çok önemsedim, diğerlerini o kadar önemli görmedim ama sizin açınızdan önemli, diğer arkadaĢlarımızın dikkat etmesi gereken 

konular ama özellikle sizin dikkatinizi çekmesi gereken birinci bulgu: “ Ġdarenin yurt dıĢı temsilciklerinin adına açılmıĢ banka 

hesaplarında var olan çeĢitli ülkelere ait yüksek miktardaki dövizin yönetilememesi.”  Bu meblağlar da 2011 için 92 milyon, 2012 için 

76 milyon, 2013 için 89 milyon, 2014 için de 109 milyon TL. Küsuratları da var tabii bunların. Önemli meblağlar bunlar. Bunların 

dikkate alınması lazım.  

Yine, Ankara konukevleri döner sermayesiyle ilgili olarak önemli bir tespit var raporda. Ankara konukevleri önemli, daha önce 

siz de vurguladınız. “Ankara Palas Devlet Konukevi Döner Sermaye ĠĢletmesinin sürdürülebilir bir mali yapıda olmaması.”  diyor 

bulguda SayıĢtay. Bu çok önemli. Her sene aĢağı yukarı zarar ediyor. Üç yıl içerisinde zararı, toplam zararı 950 bin lirayı bulmuĢ. 

Sürdürülebilir görmemiĢler. Bunun biraz daha farklı bir Ģekilde yeniden dizayn edilmesi, ele alınması lazım. Önemli bir yer, önemli bir 

hizmet görüyor, ziyan olmaması lazım.  

Sayın Bakan, bu nakit yönetimiyle ilgili yurt dıĢında hazır sorun varken yine bütçenin eklerinden 11‟ inci madde var, E 

cetvelinin 11‟ inci maddesi. Bu, DıĢiĢleri Bakanlığının yurt dıĢındaki harcamalarıyla ilgili bir madde. Ġvedi giderleri ile gerçekleĢmesi 

önceden öngörülemeyen ve hazırlık için yeterli süresi bulunmayan uluslararası toplantılarla ilgili, vesaire, bunlarla ilgili. Yıllardan beri 

buraya konur bu. Bu, Kamu Ġhale Kanunu‟ndan, 5018 sayılı Kanun‟dan müstesnadır.  

ġimdi, nakit yönetimiyle ilgili de sorun olduğuna göre… Biliyorsunuz, artık Ģirketlerde bir kredi kartı alınıyor, o kredi kartı 

üzerinden ödemeler yapılabiliyor. Nakit gezdirmeye, bankalarda vadesiz hesaplarda tutmaya da gerek yok. Böyle bir yöntem seçi lirse 

çok daha medeni bir usul olmuĢ olur, çok daha rasyonel olmuĢ olur diye düĢünüyorum. Artık bunu terk etmemiz lazım. Bir kredi kartı 

Bakanlık adına… Bakanlık tarafından ödemeler yapılır, bir taraftan da düzenli bir Ģekilde takip edilir. Böyle bir yönteme gerek kalmaz 

diye düĢünüyorum. Maliye Bakanlığı bütçesi sırasında da bunu zaten önereceğiz kendilerine. Daha rahat bir usul olduğunu 

düĢünüyorum. 

Gelelim Bakanlığınızla ilgili çalıĢmalara. Sayın Bakanım bu konularla ilgili olarak Türkiye'nin gündeminde özellikle Orta 

Doğu‟daki geliĢmeler var, kuzey komĢumuzla olan iliĢkiler var. Çok kötü bir noktadayız. Sadece cumhuriyet tarihinin değil, Osmanlı 

ve Selçuklu dönemlerini de alırsak en fazla sıkıntıda olduğumuz, dıĢ politika açısından dibe vurduğumuz dönem bu dönem maalesef. 

Çok kötü bir durumdayız. Ama bu duruma nasıl geldik, buna da bakmak lazım.  

Bakın, değerli arkadaĢlarım, 14/11/2011 tarihinde bugünkü BaĢbakanımız o zaman DıĢiĢleri Bakanımızdı. Plan ve Bütçe 

Komisyonunda geldi, yine aynı Ģekilde bütçeyle ilgili bir sunum yaptı. O sunumdan bazı ibareler okumak istiyorum, dikkatinize 

sunmak istiyorum. “Nasıl 1911 ile 1923 yılları arasındaki değiĢimler 20‟nci yüzyıldaki kaderimizi belirledi, 2011 ile inĢallah 

cumhuriyetimizin 100‟üncü yılını idrak edeceğimiz 2023 yılı arasındaki geliĢmeler de cumhuriyetimizin 21‟ inci yüzyıldaki uluslararası 

konumunu belirleyecek.”  Bu geliĢmeler maalesef olumsuz oluyor, inĢallah bu Ģekilde devam etmez de konumumuzu bu Ģekildeki 

geliĢmeler belirlemez. Baktığımızda “Bizim dıĢ politikadaki temel hedefimiz, bütün bu tartıĢmaların içinde Türkiye'nin kendine özgün 
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bir vizyonla yer alması ve bütün bu mücadele için de üç gücümüz vardır; demokrasimiz, ekonomideki yüksek performansımız ve 

üçüncü büyük omurgamız ise aktif dıĢ politikamızdır.”  diyor. Ne aktif dıĢ politikamız var ne yüksek performanslı bir ekonomimiz var 

ne de ayakları üzerinde artık durabilen bir demokrasimiz var. Sandık demokrasisi! Orta Doğu demokrasisi oldu demokrasimiz de 

maalesef.  

Diyor ki Sayın BaĢbakan, o tarihteki DıĢiĢleri Bakanımız: “Eğer ġam‟daki bir Suriyeli, Bağdat‟ taki bir Iraklı, Bosna‟daki bir 

BoĢnak, Bakü‟deki bir Azeri, Kırım‟daki bir Tatar o gece rahat uyuyamıyorsa Ankara‟da da biz rahat uyuyamayız.”  Güzel sözler bunlar 

tabii. “Burada özellikle ekonomi ile dıĢ politika alanı arasındaki iliĢkiyi de çıkar bağlamında doğru okumak, doğru tanımlamak 

gerekir.”  diyor.  

Ve önemli gördüğüm için, bakın, Kaddafi‟ yle ilgili olarak söylediği sözler, Kaddafi‟ yle ilgili olarak bizim ne kadar etkin bi r 

politika izlediğimiz, o durumlarda, o Arap Baharı politikasında bizim nasıl bir taraftan taĢeron olarak kullanıldığımız, ne kadar girift 

iliĢkiler içerisinde olduğumuz… “Kaddafi‟ ye iki ay sürekli telkinde bulunduk „Halkınla barıĢ, bu kanlı sürecin önüne kendin geç‟  diye 

sürekli telkinde bulunduk. Diplomasinin her türlü aracını kullandık. Ta ki Kaddafi kendi halkına „ fareler‟  diye hitap edip Misrata‟ya 

bütün silahlı gücüyle saldırdığı zaman Kaddafi‟ yle aramıza net bir mesafe koyduk ve ondan sonra da bildiğiniz gibi Libya Ulusal 

Konseyi ile çok yoğun temaslarla her türlü desteği sağladık. Ramazan ayında Libya Ulusal Konseyinin talebi üzerine oradaki maaĢların 

ödenebilmesi için -dikkatinizi çekiyorum- 100 milyonu hibe, 300 milyon dolarlık kredi açtık. Evet, oraya ilk inen, her dönüĢümden 

sonra ilk inen DıĢiĢleri Bakanı ben oldum, oraya ilk kapsamlı ziyaret yapma planı yapan BaĢbakanımız oldu.”  Ama Libya nasıl bir 

hüsranla sonuçlandı, biliyorsunuz. “Biz orada Ģirketlerimizin -onun için söylüyorum- ekonomik çıkarlarımızın da nasıl korunacağını 

biliyoruz ama her Ģeyden önce, bizim için her Ģeyden önce önemli olan, hiçbir meseleye ekonomik gözle bakmamamızdır.”  Ama orada 

en az 20 bin iĢçimiz vardı, 20 milyar dolarlık da müteahhitlik hizmetleri almıĢtık, hiçbir Ģey kalmadı; oradaki yatırımlarımız da bitti, o 

vaziyette buraya geldik. Ve ilk kapanan büyükelçiliklerden bir tanesi oldu oradaki büyükelçiliğimiz. Ondan sonra, Sayın DıĢiĢleri 

Bakanımız, BaĢbakanımız geliyor, “Ocak ayında Sayın BaĢbakanımız Halep‟ te Sayın Esat ile yaptığı görüĢmede çok net olarak Ģu 

mesajı verdi: „Bakın, bu olayı Mısır‟ la, Tunus‟ la, Libya‟yla sınırlı görmeyin, bu olay bütün Arap dünyasını, bütün Arap gençliğini 

harekete geçiren yepyeni bir süreçtir. Mübarek‟ in, Binali‟nin yaptığı hataya düĢmeyin ve halkın bu taleplerine kulaklarınızı tıkayarak 

güvenlik odaklı bir politika benimsemeyin. Halkın önüne geçin, demokratik reformları siz yapın, halkın taleplerini siz karĢılayın ve en 

kısa zamanda bu talepleri karĢılamıĢ lider olarak seçimlere girin, halktan aldığınız destekle bütün Orta Doğu‟ya örnek olacak yeni bir 

siyasi yönetim kurun.‟  O zaman Sayın BaĢbakanımızın verdiği mesaj buydu.”  diyor. ġimdiki CumhurbaĢkanımız için… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, lütfen toparlayın. 

Buyurun.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim.  

“Ne talep ettik? Dedik ki kimliklerinden mahrum bıraktığınız- yine Esad‟dan talebimiz- Kürt vatandaĢlarınıza, Kürt 

kardeĢlerinize kimlik verin. Bu ülkede kimliksiz hiçbir vatandaĢ kalmasın. Bunu söyledik kendilerine.”  diyor. “Aynen Kaddafi‟nin 

tavsiyelerimi dinlememesi sonucunda uyguladığımız Ģekilde Suriye rejimine karĢı bu sefer açıktan ve net mesajlarla tutumumuzu ortaya 

koyduk. Bundan sonra da koymaya devam edeceğiz ve buradan hem Meclisimizin çatısı altından Suriye yönetimine bir kez daha 

sesleniyorum: Dün ve evvelsi gün baĢkonsolosluklarımıza ve büyükelçiliğimize yapılan saldırı gerekli diplomatik tepkilerle cevabını 

görmüĢtür ama biz bu saldırılara karĢı en kararlı tutumu alacağız ve Suriye halkının haklı mücadelesinin yanında yer almaya devam 

edeceğiz.”  Geldiğimiz nokta malum ama siz DıĢiĢleri Bakanıyken 2014‟ te, geçen dönem bütçesinde çok doğru tespitler yapmıĢsınız, 

onu da okuyacağım müsaadenizle. Bakın, Ģöyle diyorsunuz, oradaki, bölgedeki durumu özetledikten sonra: “Rejimin amacı Halep‟ i 

çevreleyerek buradaki muhaliflerin uluslararası yardımlara ulaĢmasını engellemek ve muhaliflerin Türkiye'yle bağlantısını kesmektir.”  

Bugün oldu bu ama yani o gün gördünüz bunu ama bunu engelleyemedik bakın. Bazı Ģeyler görülebiliyor ama engellenemiyor. Demek 

ki bazı sıkıntılar var. “UçuĢa yasak bölgeyle güvenli bölgeler oluĢturulmasını istedik.”  diyorsunuz. Bunu da gerçekleĢtiremedik 

maalesef.  

Yine, enteresan, sizin sözleriniz bunlar: “Türkiye-Rusya federasyonu iliĢkileri tarihî derinlik, bölgesel perspektif ve ortak 

çıkarlar zemininde geliĢimini sürdürmektedir. 32 milyar dolarlık hacmiyle ikinci ticaret ortağımız olmuĢtur Rusya.”  diyorsunuz.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim. 

“Müteahhitlerimizin Rusya‟da üstlendiği projelerin toplam değeri ise 50 milyar doları aĢmıĢtır. KarĢılıklı yatırımlarımızın değeri 

de 20 milyar dolar civarındadır.”   

ġimdi, geldiğimiz bu noktada Sayın Bakanım, dıĢ politikada periĢanız. Bu, tabii ekonomimizi de çok etkiliyor. Özellikle bazı 

konularda Sayın CumhurbaĢkanının kurumsal olması gereken, kurumsallığın ötesinde devlet politikası olması gereken, devlet aklıyla 

yürümesi gereken dıĢ politikayı bireyselleĢtirmesi birçok ülkeyle aramızı bozdu, sıkıntıya soktu. Ekonomiyle ilgili olarak çok büyük 

zararlarımız var. Nereden var? Rusya‟yla var. Yani bu Sayın Erdoğan‟ la Putin‟ in meselesi değil ya da Libya‟yla aynı Ģekilde ya da 

Mısır‟ la. Yani bir devlet meselesi, halkların meselesi olmaktan çıktı, CumhurbaĢkanı ile onların devlet baĢkanlarının meselesi hâline 

geldi. Suriye‟yle böyle, Irak‟ la böyle, kiĢiselleĢtirdik, Ġran‟ la böyle ve bunlardan dolayı ekonomik olarak büyük zararlar içerisindeyiz, 

büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Bunları görmek lazım. 
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Sayın Davutoğlu, “Sykes-Picot yenilenmesi gereken, doğal zamanını doldurmuĢ, doğal olmayan sınırlar oluĢturmuĢ bir 

anlaĢmaydı.”  diyor. Bu Sykes-Picot‟ tan sonra, yüz yıl sonra biz yine aynı hatalara düĢüyoruz, benzer hatalara düĢüyoruz. Tarih 

maalesef tekerrürden ibaret olacak bu gidiĢle. Bunlarla ilgili olarak madem -biraz önce okuduğum gibi- bazı Ģeyleri siz de 

görüyorsunuz, net olarak görüyorsunuz, bir an önce bu politikadan vazgeçmemiz gerekiyor, 180 derece dönmemiz gerekiyor. Bakın, 

bugün sıkıĢtık, çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz ve en son Sayın CumhurbaĢkanının 1 Mart tezkeresiyle ilgili olarak söyledikleri… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, lütfen son sözlerinizi… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Tamamlıyorum, teĢekkür ederim BaĢkanım. 

…tam bir dönüĢtür. Orta Doğu‟yla ilgili maalesef büyük bir sıkıntıdır. 1 Mart tezkeresinin yıllardan beri nemasını yemiĢ olan bir 

iktidarın 1 Mart tezkeresine destek vermediğini ya da bir liderin destek vermediğini gösteren çok manidar bir açıklamadır ve Sayın 

Davutoğlu‟nun da, BaĢbakanın da “Kandil‟e yönelik alınan tedbirler Suriye için de geçerli olabilir.”  açıklaması bizleri korkutmaktadır. 

Çünkü orada sadece bugün Esat yok artık biliyorsunuz, Rusya da orada, Ġran da orada. Bir uluslararası bataklığa, bir Orta Doğu 

bataklığına girmek üzereyiz. Bunların sizin tarafınızdan, hepimiz tarafından dikkate alınması gerekir. 

Değerli arkadaĢlarım, hepinize teĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum efendim. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın KuĢoğlu. 

Sayın ErdoğmuĢ… 

NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakanım, kıymetli hazırun; hepinize hayırlı akĢamlar diliyorum. Bütçemizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 

Sayın Bakanım, değerler üzerinden bir dıĢ politika perspektifini dinledik. Gerçekten de teoriyle pratiğin uyumlu olması çok 

büyük, hayırlı sonuçları da beraberinde getirir ama sorunlara bakınca bu değerlerin mevcut sorunlar içerisinde eridiğini görmekteyiz. 

Elbette ki bir değerler dünyamız var, dünyanız var ve o değerler dünyası üzerinden bu iliĢkiler geliĢtirilmek isteniyor fakat karĢılaĢılan 

problemler, sorunlar o kadar yakıcıdır ki o değerleri kendi içerisinde eritiyor. Bu sorunların zuhurunun elbette ki tek müsebbibi bizler, 

sizler değiliz. Bir dünya siyaseti yürüyor, 21‟ inci asırda yaĢıyoruz, çok ciddi etkileĢimler var ve bunun içerisinde ayakta kalma 

gayretiyle karĢı karĢıyayız. Ancak bazı sorunlar var ki, bazı problemler var ki onlar için Ģartlar ve sebepler ne olursa olsun 

sorumluluktan kaçamayız. Mesela, komĢularla ilgili sorunlarımız veya iç sorunumuz. Yani, bir ülkenin içeride ve dıĢarıdaki itibarı ve 

istikrarı elbette ki kendi iç barıĢını sağlamıĢ ve dıĢ dünyayla ilgili de tamamen barıĢık bir Ģekilde iliĢkilerini sürdürmesidir.  

Mesela, Suriye‟yle ilgili -komĢu ülke olmamız hasebiyle- en uzun sınıra sahibiz. Sayın Bakanım, altmıĢ yıldır mayınlar, tel 

örgüler, mayın tarlaları, casus uçaklar, aygıtlar, vesaire o sınır o Ģekilde bugüne kadar taĢınmıĢ ve öyle bir güne gelmiĢiz ki tam 

komĢularla artık bu sınırların hiçbir anlamının kalmayacağı bir noktadayken maalesef bugün -bağıĢlayın beni ama- Ġsrail‟ in mecbur 

kaldığı ve örmeye çalıĢtığı duvarın aynısını biz de kötü kopya etmekteyiz. Neydi Suriye‟yle ilgili problemimiz? Âcizane kendimden bir 

örnek vereyim: Bu savaĢ olmadan önce Ramazan El Buti diye bir âlim vardı Suriye‟de, onun ziyaretine gitmiĢtim ve o ziyaretle beraber 

kendisi de bugünkü BeĢar Esad‟a bizi götürdü. Türkiye‟yle iliĢkiler o kadar üst düzeydeydi ki BeĢar‟ ın ifadesi aynen Ģuydu -bizim 

bugünkü Sayın CumhurbaĢkanımız BaĢbakandı, Sayın Abdullah Gül de CumhurbaĢkanıydı- dedi ki: “Bizim hem CumhurbaĢkanınızla 

hem BaĢbakanınızla o kadar dostane ve o kadar kardeĢlik iliĢkileri geliĢkin ve mükemmeldir ki bu ilmî sahada da iliĢkilerin o seviyede 

tutulmasını…” Hatta kullandığı cümle Ģuydu: “Aman ha, iliĢkiler bizimki gibi sözde değil, özde olsun. Sakın ha sözde iliĢkiler 

diyalogunu geliĢtirmeyin.”  gibi bir talepte bulunmuĢtu. ġimdi, aynı BeĢar Esad bir bakıyoruz ki bugün ülkemizin, Hükûmetimizin, 

devletimizin baĢ düĢmanı hâline geliyor.  

Suriye sınırında yıllardır akraba toplulukları var. Sınırın hem bu tarafında hem öbür tarafında Kürtler yaĢıyor ve hepsi de 

birbirinin akrabası. ġimdi, bugün diyoruz ki: “Biz sınırın öbür yakasında oldubittilere fırsat vermeyiz.”  Kaldı ki oradaki topluluklarla da 

bugüne kadar hiçbir sorunumuz olmamıĢtır: Ġddia ediyorum, bugün de bir sorunumuz yoktur. Hatta onların siyasi temsilcileriyle gerçek 

anlamda, esasla ilgili bir sorunumuz yoktur diye biliriz veya çözülebilir sorunlarımız vardır. Ama öylesine girift sorunlara dönüĢtü ki Ģu 

anda sanki Türkiye‟nin, Türkiye‟de yaĢayan insanların hemen sınırın ötesindeki halklarla tarihî bir kan davası var ve bu kan davasında, 

bir çeĢit, birbirimizi -Allah muhafaza- boğazlayarak sanki intikam duygularıyla çözme duygusu var. Bir defa, bu noktadan yaklaĢınca 

bizim değerlerin aĢındığını, eridiğini hemen bu sorunun içerisinde fark edebiliriz. Çünkü neydi değerlerimiz? Vicdaniydi –buyurdunuz- 

insaniydi, tamamen ahlakiydi ve tamamen manevi değerlerin esas alındığı iliĢkiler üzerinden geliĢmesi gerekiyordu. Maalesef, bugün o 

konuda büyük bir kayıp içerisindeyiz.  

Bir diğer taraftan, sayın arkadaĢımız Rusya‟yla iliĢkilere değindi, kısaca değinerek geçmek istiyorum. Acaba diyoruz ki bu 

Rusya‟yla hiçbir problemimiz yokken veya zahiren gündemimizde öyle bir Ģey yokken… Yani ülkenin gündeminde Rusya‟yla ilgili bir 

mesele yoktu. Kime sorsaydınız, muhalefete, iktidara veya vatandaĢa sorsaydınız, Rusya‟yla iliĢkiler normal -ticari vesaire- tarihten 

gelen birtakım çekinceler var; ülkeler karĢılıklı olarak ona riayet ederlerdi ve diğer iliĢkiler de o Ģekilde yürüyordu ve bi r sorun yoktu. 

Nasıl oldu da bir anda Rusya‟yla karĢı karĢıya geldik? Bu Rusya‟nın uçağını… Yani Rusya uçağı biliniyor muydu acaba? Bunu 

gerçekten merak ediyoruz. Mesela açıklamalarda deniliyordu ki: “ ĠĢte, uçak sınır ihlalinde bulundu ve düĢürüldü.”  Sonradan birtakım 

açıklamalar geldi: “Biz Rusya uçağı -basın üzerinden konuĢuyoruz, yanılabiliriz- olduğunu bilmiyorduk.”  veya “Bilseydik olmazdı.”  

Ģeklinde yumuĢak birtakım mesajlar dile getirildi. Ama sonuç itibarıyla, bölgede Rusya‟yla Ģu anda sanki çarpıĢacak, çatıĢacak iki güce 
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dönüĢtük. Doğu Akdeniz Ģu anda Batılı ülkelerin, Doğulu ve Batılı güçlerin hava sahasına dönüĢmüĢken bizim kendi hava sahamızı, 

kendi inisiyatifimizle bugün istimal etmediğimizi, istihdam etmediğimizi bizzat kendimiz –bunu- söylüyoruz.  

ġimdi iliĢkilere bakıyoruz Sayın Bakanım. Bizim Suudi Arabistan‟ la, Katar‟ la -Allah aĢkına- nereden çıktı, bu kadar sıcak 

iliĢkiler doğdu? Zihniyet olarak Suudi Arabistan‟ la, Katar‟ la uyuĢacak bir zihniyetimiz yok. Yani bugünkü Suud‟un zihniyeti Selefi 

dediğimiz, Vahabi dediğimiz bir geçmiĢe dayanıyor; emin olun, pratiği de bugünkü IġĠD‟dir. Suud yönetimi eğer kendi zihniyetinin 

iktidarı olsaydı, bugünkü IġĠD‟ in aynen pratiğini kendisi de uygulayacaktı. Zihniyet olarak Suud‟ la çok da içli dıĢlı bir uyumumuz yok.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın ErdoğmuĢ, ilave süre veriyorum, lütfen toparlayın. 

Buyurun. 

NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

Mesela Mısır‟ la ilgili, Sisi‟ yle ilgili kınamalar, açıklamalar yapılırken Suudi Arabistan‟ la ilgili son bir vaka olmuĢtu 

malumunuz. Hacılarımızdan -Allah rahmet etsin- vefat edenler, hatta sadece ülke hacılarımızdan değil, genelde vefat eden hacılarla 

ilgili bir hadise olmuĢtu. Bütün dünya Suudi‟nin –bağıĢlayın- aldırmazlığını eleĢtirirken, Türkiye bir tek kelime dahi bunu eleĢtirme 

gereğini veya Hükûmetiniz bunu eleĢtirme ihtiyacını duymadı.  

Vaktim sınırlı, ben hemen bir konuya daha geçmek istiyorum: Bu, Avrupa Birliğiyle ilgili Sayın Bakanım. Büyük sorunlar 

vardı, iliĢkiler kopmak üzereydi, mesafeler oluĢtu, restleĢmeler arkasından gelmiĢti, Türkiye‟nin gündeminden de belki kalkmıĢtı. Ne 

oldu da bu son günlerde -sanki oldubittiye gelmiĢ gibi- Avrupa Birliği üyeliğimiz yeniden tartıĢmaya açıldı? Ġster istemez insanın aklına 

Ģu geliyor: Yani dıĢ politikayla ilgili hassas olmak zorundayız, nazik olmak zorundayız, söylediğimiz her söz ülkenin bizzat itibarını 

direkt ilgilendirdiği için dikkatli konuĢmak durumundayız ama sanki mülteciler üzerinden yürütülmek istenen bir Avrupa Birliği üyeliği 

var. Bu, sağlıklı olmaz.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Lütfen toparlayalım Sayın ErdoğmuĢ. 

Buyurun. 

NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – TeĢekkür ediyorum, bitiriyorum Sayın BaĢkanım. 

Bugün elimizde bu mülteci imkânları belki de bizim lehimize Ģu anda hâlihazırda bulunurken yarın bu fırsatın aleyhimize 

geçmeyeceği garantisini kim verebilir?  

Dolayısıyla, Sayın Bakanım, sizden önceki bir oturumda da arkadaĢlarla kısa bir tartıĢma oldu. Bize göre “Kürt sorunu”, 

arkadaĢlara göre “ terör sorunu” diye Ģu anda can yakıcı bir problemimiz var. Eskiden biraz daha esnek isimlendirme vardı: Kimisi 

“Güneydoğu sorunu” diyordu, kimisi “ġark sorunu” diyordu, kimisi “ terör sorunu” diyordu, kimisi “Kürt sorunu” diyordu. Ama Ģu 

anda iki kutup gibi, iki farklı dünya gibi birilerimiz “Kürt sorunu” diyor, bir diğerimiz de “ terör sorunu” diyor. Ama isim ne olursa 

olsun, karĢımızda –kanaatimce, Ģahsi kanaatim budur- ülkemizin hem içeride hem dıĢarıda en temel sorunu budur. Biz bu sorunumuzu 

barıĢçıl yöntemlerle çözersek komĢularla iliĢkilerimiz de düzelir, diğer ülkelerle de daha sağlıklı, daha güvenilir, daha bütüncül 

iliĢkilerimiz geliĢir diyorum. 

Bu duygu ve düĢüncelerle sizlere bu alanda hayırlı çalıĢmalar diliyor, bütçemizin hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinize 

saygılar sunuyorum. 

BAġKAN – Sayın ErdoğmuĢ, teĢekkür ediyorum. 

Sayın Ġhsanoğlu, buyurun. 

EKMELEDDĠN MEHMET ĠHSANOĞLU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, çok teĢekkür ederim. 

Sayın BaĢkan, Komisyonun değerli üyeleri, Sayın Bakan, DıĢiĢleri Bakanlığının değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla 

selamlarım. 

DıĢiĢleri Bakanlığının bütçesinin konuĢulması gerçekten fevkalade önemli, hayati bir konudur ve bence Türkiye‟de, Türk 

bürokrasisi içerisinde en önemli kurumlardan birisi, en tecrübeli kurumlardan birisidir. Uzun yıllar, otuz kırk senedir DıĢiĢleri 

Bakanlığımızın değiĢik bölümleriyle, mensuplarıyla bir hayat tecrübem oldu ve Ģuna Ģahit oldum ki Türk diplomatları gerçekten çok iyi 

yetiĢmiĢ insanlar, vatanperver insanlar, ülkelerini seven insanlar, hizmet etmek isteyen insanlar ve kendi sahalarında çok büyük tecrübe 

ve birikime sahipler. Bu, 19‟uncu yüzyıla kadar giden bir geleneğin devamıdır. O bakımdan, Türk dıĢ siyasetinin yürütülmesinde bu 

Bakanlığın birikimi çok önemli bir yer almaktadır.  

Zatıalinize gelince, Sayın Bakan, sizi yakından tanıyan bir insan olarak gerçekten Türkiye'nin güler yüzü olduğunuzu gördüm. 

Sizin Avrupa Konseyinde elde ettiğiniz baĢarı hepimizin gurur vesilesi olmuĢtur ve biz bunun izlerini görüyoruz.  

Sizin bugünkü konuĢmanızda çizdiğiniz tablo da gerçekten dıĢ iliĢkiler konusunda yaptığınız hizmetlerin kapsamını 

anlatmaktadır. Fakat bütün bunlara rağmen, bugünkü neticeye baktığımız zaman, Türkiye‟de en azından bizim neslimizin -daha 

eskilerine gitmeyelim- döneminde yaĢanan en sıkıntılı bir dönem olduğunu, günler olduğunu görüyoruz.  

Peki, Bakanımız çok iyi bakan, diplomat adam, uluslararası tecrübesi olan bir insan, sevilen, sayılan. DıĢiĢleri Bakanlığımız, 

Türkiye'de değil birçok yüksek seviyede mukayese edilecek tecrübeye sahiptir ve vatanperverlikleri test edilmiĢ insanlar. Peki, bu 

netice neden? Onu düĢünmemiz lazım. ġimdi, zatıaliniz dediniz ki: “252 yerde temsilciliğimiz var, büyükelçiliğimiz, 

baĢkonsolosluğumuz.”  Peki, 2005 senesinde temsilcilerimizin sayısı bunun belki üçte 2‟siydi falan ama o gün aldığımız netice bugün 

aldığımız neticeden daha iyiydi. Nasıl test edilir? BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği meselesi. O gün aldığımız 180 küsur oy 



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

Komisyon : Bütçe 

Tarih : 10/02/2016 Saat :  Kayıt: Stenograf : Uzman : ………………. Sayfa: 92 

 

vardı ve bizden önce, bizimle rekabet eden Avusturya‟yı falan geride bırakarak o neticeyi elde ettik. Bu son yapılan oylamada 60 kadar 

oy aldık. ġimdi, bunu bir düĢünmek lazım, niye böyle oluyor?  

Ġkinci bir husus var, Türkiye komĢularıyla açık kapı diplomasisi, politikası takip etti, müĢterek Bakanlar Kurulu toplayacak 

noktaya kadar gitti. Fakat bugünkü manzara, herkesin, arkadaĢlarımızın ifade ettiği manzara. Bunu düĢünmemiz lazım. Burada bir hata 

var, bir eksik var. Bunun baĢında Ģu geliyor: Yani, diplomasi diline ters düĢen çatıĢmacı bir dil var, bu münasebetleri yönlendiren, 

etkileyen çatıĢmacı bir dil var. Bu dil belki iç politikada yararlı olabilir, faydalı olabilir sahiplerine göre. Yani, benim kanaatimce 

ülkeyi, toplumu kutuplaĢtırmak doğru bir Ģey değil ama bunun dıĢ politikaya taĢınmıĢ olması çok üzücüdür.  

ġimdi, müsaadenizle, bundan sonraki söyleyeceğim hususlara notlarıma bakarak ve sizin konuĢmanızda “highlight”  ettiğiniz 

hususlara atıf yaparak devam etmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

EKMELEDDĠN MEHMET ĠHSANOĞLU (Ġstanbul) – AnlaĢılan Sayın BaĢkan baklavalı bir zaman dilimi ayırdınız bana yani 

baklava dilimli zaman ayırdınız. 

BAġKAN – ġöyle efendim: GörüĢmelere baĢlamadan önce, Sayın Ġhsanoğlu, Komisyon konuĢma sürelerine iliĢkin karar alıyor, 

o da Komisyon üyelerimiz için on dakika, komisyon dıĢı gelen milletvekillerimiz için beĢ dakikadır ama tabii, burada bir tolerans 

yapıyoruz, iki dakika uzatıyoruz. 

EKMELEDDĠN MEHMET ĠHSANOĞLU (Ġstanbul) – Bir de baklava ikramı. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ayrıca, ikramda bulunuluyor. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) - BeĢ de benimkinden ekle BaĢkanım. 

BAġKAN – Peki, Sayın Günal da konuĢmayacağını söyledi, onun süresini de size verelim biz. 

Buyurun. 

EKMELEDDĠN MEHMET ĠHSANOĞLU (Ġstanbul) – Sayın Bakan, dediniz ki: “Emirliklerle münasebeti düzeltiyoruz.”  Bu çok 

güzel bir haber yani bunu ben memnuniyetle karĢılıyorum çünkü onlarla kavga etmenin hiçbir manası yoktu. Hâlâ sefirlerini tayin 

etmediler Ankara‟ya. Yani bunu yapmak herhâlde çok iyi bir Ģey. Dediniz ki: “Mısır‟ la münasebetleri düzeltmek için fırsat arıyoruz.” 

Bu da çok mühim bir Ģey ama biraz daha elimizi çabuk tutalım çünkü Ġslam Zirvesi toplanacak Türkiye‟de nisan ayında. Bence bu çok 

önemli bir husustur. ĠĢte, Mısır bloke ediyor bizi birçok konuda, BirleĢmiĢ Milletlerde, Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatında. On sene içerisinde 

Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı Genel Sekreteri olarak Kıbrıs için elde ettiğimiz kazançların hepsi silindi, New York toplantısında maalesef çok 

geriledi. ġimdi, o bakımdan baĢkalarının iç meselelerine karıĢmak suretiyle… Biz de sevmeyiz baĢkasının bizim iç iĢlerimize 

karıĢmasını. Onun için burada yeni bir anlayıĢa ihtiyaç vardır Sayın Bakanım.  

Avrupa Birliğiyle iĢ birliği meselesinde fasılların açılmıĢ olması, açılması gerçekten sevindirici bir husustur. Fakat, yine değerli 

meslektaĢlarımın ifade ettikleri gibi bunun mültecilerle bağlantılı, bağımlı olarak ele alınması bizi üzecektir.  

Kıbrıs hususunda 2 kurucu devlet, eĢit haklara sahip 2 toplum ve çözümün yakın olduğunu ifade buyurdunuz. Bu da sevindirici 

bir husus ama ben burada garantörlük meselesi üzerinde durmak istiyorum çünkü bizim ülke olarak Münih ve Londra AnlaĢmalarına 

göre elde ettiğimiz garantörlük haklarının mahfuz kalması Ģartını koĢmamız lazım. Eğer biz bu Kıbrıs çözümü içerisinde bunu 

beceremezsek, uzun vadede bu öngörülen çözüm gerçekten Kıbrıs Türklerinin ve bizim stratejik menfaatlerimize aykırı kalır.  

Bakanlığın arĢivi konusundaki haberleri çok sevinçle karĢıladım çünkü bilim adamlarının, Türk dıĢ politikasını inceleyen ilim 

adamlarının muhtaç olduğu bir kaynaktır, bunun tasnif edilmesi ve açılması çok önemli bir Ģeydir. 

ġimdi, Sayın Bakanım, Türkiye'nin dıĢ politika bilançosu çıkarıldığı takdirde göreceğiz ki Türkiye‟nin özellikle Orta Doğu‟da 

konumu ve dünyadaki itibarı eskisine nazaran daha sarsılmıĢ durumdadır. Bu da bölgemizdeki çatıĢmalarda tarafsız bir aktör olarak 

değil, çözümün bir parçası olma yerine sorunun bir parçası olma cihetine gitmektir. Irak ve Suriye konusunda Türkiye‟nin tarafsızlığını 

kaybettiğine dair büyük bir uluslararası kanaat vardır.  

Rus uçağı meselesine temas etti arkadaĢlar. Yani, eğer bir ülkenin diğer bir ülkenin hava sahasını üç saniye, beĢ saniye, on 

saniye, bir dakika, iki dakika ihlal etmesiyle uçaklar düĢürülecek olsa hiç kimsenin uçağı kalmaz. Yani, bizim FIR hattında bizim de 

uçağımız kalmaz, Yunanistan‟ ın da uçağı kalmaz eğer bu Ģeyi kullanacak olursak. Rusya‟nın buraya gelmesinden sonra Ruslar 

oturdular, Amerikalılarla anlaĢtılar, Pentagon‟ la kendi aralarında bir koordinasyon mekanizması kurdular. Ruslar gittiler, Ġsrail‟ le 

anlaĢtılar ve bir koordinasyon mekanizması kurdular. Biz niye Ruslarla anlaĢmadık? Bu sorunun cevabını bulmak lazım.  

Suriye‟ye gelince. Suriye ihtilafının nasıl çıktığı nasıl Ģey edildiği, artık biraz geç oldu bunu konuĢmak ama son görüĢmeler yani 

son Cenevre toplantısının hazırlığı esnasında uzun müddetten beri Amerika ile Rusya arasında muhalefet heyetinin, muhalif heyetin 

nasıl kurulacağı hakkında uzun tartıĢmalar oldu ve bu tartıĢmalarda Türkiye'nin zannedersem fazla bir söz hakkı olmadığı gibi bir intiba 

hasıl olmuĢtur. Mesela, bizim derdimiz PYD‟nin girmemesiydi ama Türkmenlerin girmesi hususunda bir söz aldık mı? Yani, 

Cenevre‟de Türkmenler Geneva II, Geneva IV ve neyse, son ne olacaksa, orada Türkmenler bir taraf, resmen bir taraf yani methalder 

olacaklar mı? Bu hususta lütfen bizi aydınlatınız çünkü kamuoyunu bu çok... Orta Doğu‟da 10 milyon Türkmen var Sayın Bakanım, 

Türkmenlere sahip olmamız lazım ve maalesef Rusya‟yla olan bu lüzumsuz ihtilaf... Yani düĢünebiliyor musunuz değerli 

meslektaĢlarım, Kore SavaĢı‟ndan itibaren Sovyetlerle Batı ülkeleri arasında bir tek kurĢun hadisesi olmadı. Bizim elli sene soğuk savaĢ 

döneminde -o kadar uzun- Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Karadeniz, Bulgaristan, Romanya vesaire bu kadar Ģeyimiz var, yarım 

milyon askerimiz NATO‟nun emrinde, bir fiske bu taraftan o tarafa, o taraftan buraya yok ve biz bu kadar dost olduğumuz hâlde bir 

uçağı düĢürüyoruz ve bütün dünya baĢımıza yıkılıyor. Yani bu hadiseden sonra bizim Rusya‟yla arayı bulmamız lazım. Benim 
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geçenlerde yaptığım konuĢmada Genel Kurulda parlamenter diplomasinin kullanılmasını teklif ettim. Yani bu Parlamentonun, bir 

muhatabı olan Rus Parlamentosu Duma‟yla Hükûmete destek olacak, ülkemize destek olacak bir faaliyette bulunması lazım gelir çünkü 

bu vatan hepimizindir, iktidarın olduğu kadar muhalefetindir. O bakımdan, bu hususu dikkatinize arz etmek istiyorum.  

ġimdi, Sayın Bakan, büyük devletlerle olan münasebetlerde farklı fikirler, farklı tavırlar olacaktır elbette. Bizim hedefimiz, 

bizim gayretimiz, bizim hareket noktamız, millî menfaatimizdir ama bu büyük devletlerle olan bu münasebetler çatıĢmacı bir üslupla 

olmaz ki. ÇatıĢmacı üslupla olduğu zaman biz kaybediyoruz ve nitekim burada bu Ģekilde oldu. Yani Rusya‟yla olan çatıĢma bu 

noktaya getirdi bizi. ġimdi, Amerika‟yla da bu çatıĢmacı üslup içerisinde sanki yeni bir cephe açılıyormuĢ gibi. Buna hiçbir zaman 

ihtiyaç yoktur.  

BAġKAN – Sayın Ġhsanoğlu, son iki dakika.  

Lütfen toparlayalım.  

EKMELEDDĠN MEHMET ĠHSANOĞLU (Ġstanbul) – Biz diyoruz ki: Bu münasebetler diplomatik üslupla, diplomatik lisanla, 

tahammüllerle yürütülsün ve uluslararası kurumlarla da iliĢkilerimiz bu Ģekilde yürütülsün.  

Ben son olarak iki hususu arz etmek istiyorum Sayın Bakanım. Birincisi, lütfettiniz yakın ilgi gösterdiniz, Rodos Türkleri ile 

Ġstanköy Türkleriyle ilgili, onların Türkçe öğrenme ihtiyaçlarıyla ilgil i hususu dikkatinize sunmak istiyorum, acaba bu konuda bir 

geliĢme oldu mu?  

Son olarak da herkesin huzurunda Ģunu söylemek istiyorum: Biraz önce bir değerli meslektaĢımız Sykes-Picot‟a atıf yaptı. 

Sykes-Picot AnlaĢması, bilmeyenler için, 1916‟da Ġngiltere, Fransa ve Çarlık Rusyası‟nın müĢtereken hazırladıkları, hasta adam 

dedikleri Osmanlı Devleti‟nin Orta Doğu‟daki mirasını paylaĢmak için yaptıkları bir anlaĢma. Bu anlaĢma bu sene 100‟üncü yılını idrak 

ediyor. ĠĢte bu, bugünkü haritayı çizen anlaĢma, yani Irak, Suriye, Filistin, Ürdün vesaire. ġimdi denildi ki: Böyle yeni bir Sykes-

Picot‟a falan ihtiyaç var. Yeni bir Sykes-Picot‟a ihtiyaç yok, zaten bilakis yeni bir Sykes-Picot‟ lara karĢı olmak lazım çünkü Sykes-

Picot ne demek? Osmanlı‟nın ġam ve Irak vilayetini Filistin dâhil olmak üzere parçalayıp yeni küçük devletler inĢa etmektir. Kim 

tarafından? 3 Batılı ülke tarafından. ġimdi, burada yapılması gereken, bu bölgede yaĢayan ülkelerin kendi aralarında bir, benim dediğim 

tabirle Westphalia AnlaĢması yapmaları lazım. Yani sovereignty haklarının... 

BAġKAN – Sayın Ġhsanoğlu, lütfen toparlar mısınız? 

Son cümlenizi alayım. 

EKMELEDDĠN MEHMET ĠHSANOĞLU (Ġstanbul) – Son baklava dilimini bitiriyorum Sayın BaĢkan. 

Bunu yapmak lazım. Yani eğer burada biz yaĢayacaksak ki yaĢayacağız ilelebet ve bizim bu komĢularımız varsa bunlarla yeni 

bir düzenleme ama içeriden doğan, herkesin hakkını tanıyan, karĢılıklı saygı... Ben Ģu tabiri kullanıyorum: Bir Westphalia artı Marshall 

Planı çünkü bu ülkeleri yeniden kalkındırmak lazım. Bu savaĢlardan, bu harabiyetten kurtarmak lazım. Bu 2 Ģeye öncülük yapmamız 

lazım. Ve ben eminim ki bu Meclis muhalefetiyle iktidarıyla Türk dıĢ politikasının tekrar eski sağlam temellerine, eski, çok veciz ve 

hiçbir zaman... Ġster Kemalist olunuz ister anti Kemalist olunuz, ister Ģucu olunuz bucu olunuz, eskimeyecek bir söz vardır, bir vecize: 

“Yurtta sulh, cihanda sulh”  Bunu bizim tekrar yeniden yapmamız lazım çünkü baĢka yolumuz yok.  

Çok teĢekkür ederim Sayın BaĢkan, lütfettiniz vakit ayırdınız.  

Sayın Bakan size ve meslektaĢlarınıza, yardımcılarınıza teĢekkürlerimi sunarım.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.  

Sayın Çam, buyurun.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) - Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun saygıdeğer üyeleri, Sayın Bakan, kamu kurum ve 

kuruluĢlarının çok değerli temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum ve iyi bir akĢam diliyorum. 

Gelecek kuĢaklar geçmiĢe baktıklarında Türk dıĢ politikasının kalın bir duvarla ikiye ayrılmıĢ olduğunu görecekler: AKP öncesi 

ve AKP sonrası. AKP öncesi dıĢ politikamız, cumhuriyetimizin kuruluĢundan AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar süren, 

bölgesel ve küresel ölçekte büyük bir saygınlığa sahip, partilerüstü ve ulusal bir dıĢ politikaydı. "Yurtta barıĢ, dünyada barıĢ" 

anlayıĢıyla Ģekillenen ilkeli, tutarlı ve güvenilir dıĢ politika sayesinde Türkiye, cumhuriyet tarihi boyunca komĢularıyla yaĢadığı 

sorunları sıcak çatıĢmaya mahal vermeden aĢmasını bilmiĢ bir ülkedir. Türkiye, AKP'den önce laik ve tarafsız dıĢ politikasıyla 

komĢularının iç iĢlerine asla karıĢmayan, barıĢ, huzur ve istikrar arayıĢlarının öncüsü bir ülkeydi. Bölgemizde nerede bir sorun çıksa 

Türkiye, arabuluculuğuna sıklıkta baĢvurulan bir aktör olarak her zaman yerini alırdı. Türkiye, bölgesindeki ülkelerle ikili iliĢkilere 

önem verirken, uluslararası kuruluĢlarda etkin rol üstleniyordu. Türk dıĢ politikası, cumhuriyetin BatılılaĢma ve çağdaĢlaĢma 

hedeflerinin taĢıyıcısıydı. Bu sayede, Türkiye, Avro-Atlantik camiasının saygın bir üyesi olarak Avrupa Birliğine tam üyelik hedefine 

doğru ilerleyen bir ülkeydi. 

Bugün ülkemizde yaĢamakta olduğumuz felaketlerin temel kaynağı, Sayın Bakan, sizin de içinde olduğunuz AKP'nin dıĢ 

politikasıdır. Bu politika, "bölgede savaĢ, dünyada cihat" anlayıĢı üzerinde yükseliyor. Biz “barıĢ”  diyoruz, AKP “savaĢ”  diyor. Bizim 

dıĢ politikamız ülkemizin çıkarlarını gözetiyor, AKP Suudi, Katar gibi Vahabi, Selefi mezhebinin sözcülüğü için dıĢ politika yapıyor. 

DıĢ politikalarımız arasındaki en büyük fark da budur. 

Cumhuriyet Halk Partisi “Türk dıĢ politikası bölgesinde ve dünyada istikrar üretsin.”  diyor. AKP'nin dıĢ politikası istikrarı 

baltalayıp sorun yaratıyor. Son yıllarda komĢularımızda huzur ve barıĢ ortamı yıkılırken, AKP buna çanak tuttu, yangına benzinle 

koĢtu. Sonuç ortada, önce sınırlarımız, sonra ülkemizin çeĢitli Ģehirleri dünyanın en kanlı ve Ģiddetli alanlarına dönüĢtü. AKP'nin dıĢ 
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politikası Türkiye'nin bölgede ve dünyada saygınlığını sıfırladı. Bu da yetmedi, ülkemizin terör destekçisi ülke olarak algılanmaya 

baĢlamasına neden oldu. 

Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğimiz gerekçesiyle BirleĢmiĢ Milletlere Ģikâyet edileceğimiz kimin aklına gelebilirdi ki? 

Suriye'deki terör örgütlerine silah gönderdiğimiz gerekçesiyle BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinde konu olacağımız kimin aklına 

gelebilirdi? AKP sayesinde aklımıza gelmeyenler ne yazık ki baĢımıza gelmiĢ durumda. 

AKP'den önce “dünya barıĢı”  denilince akla Türkiye geliyordu, AKP'yle birlikte “küresel terör”  denilince akla Türkiye yine 

geliyor. Fark bu.  

Biz öngörülü ve tutarlı bir dıĢ politika istiyoruz. Oysa bugün dıĢ politikamız, ülkeyi yönetemeyen AKP Hükûmetinin öngörüden 

yoksun yetkilileri tarafından maceracı bir biçimde günlük kararlarla yönetiliyor. “Sıfır sorun.”  dediler elde var sıfır komĢu. “Bölgede 

düzen kuracağız.”  dediler, ülkemizde düzen bozuldu. 

AKP, sınırlarımızın yol geçen hanı yapılmasını izliyor ama Rus uçağının düĢürülmesinden kahramanlık hikâyesi çıkarmaya 

çalıĢıyor. ġimdi nasıl yapsak da Rusya'yla barıĢsak diyorlar. Sayın Erdoğan, Avrupa'da katıldığı toplantılarda koridorlarda Putin'i 

arıyor. Rusya'dan yemediğimiz hakaret kalmadı. Bir çok sektörde milyar dolarlarla ifade edilen ekonomik kayıplarımız var. ġimdi 

soruyorum: Rusya'yla iliĢkilerin bu hâle gelmesi iyi mi oldu? Birileri çakma kahramanlık hikâyeleriyle iç politikaya oynamak için on 

yıllardır iyi iliĢkiler içinde olduğumuz Rusya'yla iliĢkilerimizi rayından çıkarıyor. Biz, laiklik baĢta olmak üzere çağdaĢ değerler dıĢ 

politikamızın ana unsurları olmalı diyoruz. Sizler, mezhepçilik baĢta olmak üzere çağdıĢı değerleri dıĢ politikanın ana unsuru yaptınız.  

Suriye ve Irak'la iliĢkilerimiz ne hâle geldi? Suriye' deki çatıĢmalar baĢladığından bu yana “Taraf olmayın, arabulucu olun.”  

dedik, somut öneriler sunduk, Hükûmete mektup yazdık, Meclise çağrı yaptık, BirleĢmiĢ Milletlere seslendik, çatıĢmanın taraflarıyla 

görüĢtük. Bizim izlediğimiz Suriye politikası bugün uluslararası toplum tarafından benimsenen politikadır. Cenevre ve Viyana 

süreçlerine bakın, BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı son kararlara bakın, Cumhuriyet Halk Partisinin “Suriye'deki 

çatıĢmalar diplomasiyle, terörle mücadeleyle ve siyasi çözümle son bulur.”  diyen yaklaĢımını göreceksiniz. 

AKP ne yaptı, sizler ne yaptınız Sayın Bakan Suriye'de? Diplomatik kanalları kapattınız, “Esad gitsin.”  saplantısıyla bölgenin 

cehenneme dönmesine katkı sağladınız. Terör örgütlerine destek verildi. Sonuç? Suriye halkı kaybetti, biz kaybettik, Suriye'deki 

Türkmen kardeĢlerimiz kaybetti. Suriye'de akan kanı durduracak giriĢimlerin istenmeyen aktörü oluyoruz. “Emevi Camisi‟nde namaz 

kılacağız.”  diyordunuz, Sultanahmet'te namaz kılamaz hâle geldik neredeyse. Bu mu bölge lideri, yükselen küresel güç bu mu?  

Suriye hava sahasında uçuĢa yasak bölge talep eden Türkiye bugün Suriye hava sahasına giremiyor. Suriye hava sahası Türkiye 

için uçuĢa yasak bölge hâline geldi. Bölgemizdeki devletlerle değil, devlet dıĢı aktörlerle iliĢki kurmayı tercih etmenin sonucunda Ġsrail, 

Suriye, Mısır, Libya ve Yemen'de büyükelçimiz yok. Ama Nusra ve Ahrar El ġam gibi örgütlerle sıkı fıkı iliĢkileri olan bir iktidara 

sahibiz. 

AKP, Arap Baharı sürecinde bölge halklarının demokratik taleplerinin radikal unsurlar tarafından çalınmasına katkıda 

bulunmuĢtur. Arap Baharı‟yla birlikte yükselen demokrasi ve adalet rüzgârı yerini terörizme bıraktıysa bunda hiç Ģüphesiz siz ve 

Hükûmetinizin dıĢ politikasının payı olduğunu da unutmamanız gerekir.  

Eskiden el üstünde tutulduğumuz Orta Doğu ülkelerine bugün vatandaĢlarımız güvenle seyahat edemiyorlar. Peki, bunun 

sorumlusu kimdir Sayın Bakan?  

Cumhuriyet Halk Partisi Filistin davasının yanındadır, iki devletli çözümün Orta Doğu'ya barıĢ getireceğini savunur ve Ġsrail'le 

iyi iliĢkileri destekler. Hükûmetiniz “Filistin davasının yanındayım.”  der, Hamas'ın avukatlığını yapar, Mavi Marmara saldırısından 

sonra Ġsrail'le normalleĢmek için öne sürdüğü koĢulları da “ Ġsrail'e ihtiyacımız var.”  diyerek yutar. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, ne yazık ki AKP yönetiminde bölgesinde tarafsızlığını kaybeden ve dıĢ 

politikasını mezhepçi bir anlayıĢla Ģekillendiren bir ülke konumuna savruldu. Suriye, Irak ve Ġran'la iliĢkilerimizin bozulmasının altında 

AKP'nin izlediği hatalı politikalar yatmaktadır. Yıllardır söylüyoruz, Türkiye, bölgesindeki ülkelerle ikili iliĢkilerini gel iĢtiren, hiçbir 

ülkenin iç iĢlerine karıĢmayan bir ülke olmalıdır. Türkiye, bölgesindeki ihtilafların çözümünde aranan itibarlı bir aktör olmalıdır. 

Ancak, Hükûmetin izlediği dıĢ politikayla Türkiye Orta Doğu'da Suudi Arabistan'ın kuyruğuna takılarak belli bir mezhebin 

sözcülüğüne hapsoldu. Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Ġran arasındaki gerilimde taraf olması devletimizin ve dıĢ politikamızın laik 

niteliğine vurulan bir darbe olacaktır. Sakın bu yola girmeyin Sayın Bakan. Türkiye'yi olası bir mezhep savaĢının tarafı, destekçisi veya 

cephesi yapmayınız. Suudi Arabistan'la çeĢitli askerî ittifakların içinde olmak Ġran'la iliĢkilerimiz baĢta olmak üzere ülkemizin 

bölgedeki ve dünyadaki konumunu zedeleyecektir. Geçtiğimiz haftalarda "Teröre KarĢı Ġslam Ġttifakı" adıyla Suudi Arabistan'ın 

öncülüğünde kurulan ittifak Suriye, Irak ve Ġran'ı içermemektedir. Söylem farklı olsa dahi bu açıkça mezhepçi bir ittifak 

görünümündedir. Türkiye'nin burada bulunması dıĢ politikamızı baĢtan zafiyete uğratmaktadır. 

Sayın BaĢbakan Davutoğlu ve siz Sayın DıĢiĢleri Bakanımız ÇavuĢoğlu‟na buradan bir kez daha sesleniyorum Sayın Bakan: 

Türk dıĢ politikasının laik niteliğine sahip çıkmak Türkiye‟yi bölgemizde yaĢanabilecek bir mezhep savaĢından uzak tutacaktır. Aksi 

takdirde ülkemizi büyük bir belanın içine sürüklemiĢ olursunuz. Türkiye‟yi bölgemizdeki bir mezhep savaĢının cephesi hâline getirmek 

isteyenlere fırsat vermemek sizin ve Hükûmetinizin elinizde. Bizler de elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bölgemizin 

geleceğine yönelmiĢ en büyük tehlike mezhep çatıĢmasıdır. Bunu ancak tarafsız ve barıĢçıl politikalarla engelleyebiliriz. 2016‟nın bu 

büyük meydan okumayı bertaraf edecek bir yıl olmasını istiyoruz. Bunun için yapılacaklar bellidir: Mezhepçi dıĢ politika hemen terk 

edilerek diplomasi, diyalog ve müzakere öne çıkarılmalıdır; Türkiye, Suudi Arabistan ve Ġran arasındaki gerginliği yatıĢtıracak adımları 

diplomasinin bütün olanaklarını kullanarak hızla atmalıdır; iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya hazır olan ülkeler desteklenmelidir.  
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(Oturum BaĢkanlığına Kâtip Emine Nur Günay geçti) 

BAġKAN – Üç dakika daha uzatıyorum Sayın Çam.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan, çok bonkörsünüz. 

BAġKAN – Gerekirse yine uzatalım.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sağ olun.  

Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın belirleyici olduğu ittifaklarda yer alması, devletimizin, laiklik baĢta olmak üzere, temel 

niteliklerine ve ülkemizin çıkarlarına aykırıdır. Bu ittifaklardan kaçınılmalıdır. Suriye ve Irak'taki çatıĢmaların sona ermesi için 

Türkiye'nin oynayacağı rol hayati önemdedir. Bu nedenle, baĢlatılan müzakere süreçlerine ve bölgedeki terörle mücadeleye güçlü 

destek verilmelidir.  

Sayın Bakan, konuĢmanızın bir bölümünde Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinde yürüyen davalarla ilgili, bunun minimum 

düzeye düĢürülmesiyle ilgili vatandaĢla el sıkıĢacağınıza dair bir açıklamada da bulundunuz. Tahmin ediyorum ki Avrupa Ġnsan Hakları 

Mahkemesi 2015 Raporu açıklandı ve bundan da bilginiz var. Bir paragrafı okumak istiyorum. Rapora göre, Avrupa Ġnsan Hakları 

Mahkemesinde hakkında en fazla dava baĢvurusu bulunan 3‟üncü ülkeyiz. 1‟ incisi Ukrayna, 2‟ncisi Rusya, 3‟üncüsü de Türkiye. 

Bulunduğumuz kategori insan hakları, biz 3‟üncüyüz. 87 kararla hakkında en fazla karar açıklanan 2‟nci ülke olan Türkiye, bu 

rakamlarla Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin iĢ yükünün yüzde 13‟ünü oluĢturuyor. Türkiye, geride bıraktığımız yıl en çok adil 

yargılanma hakkının ihlalinden mahkûm edildi. Rapora göre, ülkemiz ifade özgürlüğü ihlalinde ise 1‟ inci sırada. Bir birinciliğimiz var, 

ifade özgürlüğü ve gazetecilerin… Özellikle, geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyine gittiğinizde de bu olaylarla sanıyorum ki karĢı 

karĢıya kaldınız. Ġfade özgürlüğü ihlallerinde ise 1‟ inci sıradayız. Türkiye, AĠHM‟ in, 2015‟ te, ifade özgürlüğü ihlalinde hakkında en 

fazla hükmettiği ülke oldu. Türkiye hakkında açıklanan 87 kararın 79‟unda Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nin en az bir maddesini 

ihlal ettiği sonucuna varıldı. Rapora göre, Türkiye, adil yargılanma hakkıyla ilgili 20, özgürlük ve güvenlik hakkı ihlaliyle 14, etkin 

soruĢturma yürütme hakkı ihlaliyle ilgili 14 karardan ceza aldı. Türkiye, en çok, adil yargılanma hakkının ihlalinden mahkûm edilmiĢ 

durumdadır Sayın Bakan. Dolayısıyla, özellikle hem dıĢ politikada kendimizi yeni baĢtan gözden geçirmemiz hem de Avrupa Ġnsan 

Hakları Mahkemesinin vermiĢ olduğu bu kararlar doğrultusunda Türkiye‟de demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, toplantı ve 

gösteri yürüyüĢü dâhil olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerin eksiksiz bir Ģekilde uygulanması için özellikle DıĢiĢleri Bakanı 

olarak size büyük bir görev ve sorumluluk düĢüyor diyorum, 2016 bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.  

Saygılarımla.  

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Çam.  

Buyurun Sayın Paylan.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakan, tekrar baĢarılar diliyorum size, bütçemiz de hayırlı olsun. 

Sayın Bakan, sunumunuzu dikkatle dinledim ve dıĢ politikamızın 2016 yılında niçin baĢarılı olamadığını bir kez daha anladım 

çünkü sunumunuz sanki 1920‟ ler, 30‟ lar ve 40‟ ların dünya bakıĢı sunumuydu. O yıllarda soy, ırk yani yalnızca soya indirgeyen bir 

bakıĢ vardı dıĢ politikada, Avrupa‟da pek çok ülkede vardı, dünyada bazı ülkelerde vardı. Ancak, dünya demokrasileri o soycu bakıĢı, 

ırkçı bakıĢı Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın hemen ardından hızla terk ettiler. Pek çok ülke bu soycu bakıĢtan dolayı iç çatıĢmalar yaĢadılar, iç 

savaĢlar yaĢadılar ve nihayetinde, o çatıĢmaları çözdüler, demokratik anayasalarını yaptılar ve soycu bakıĢı terk ettiler. ġimdi, geldikleri 

nokta evrensel değerlerde, vatandaĢ bakıĢıdır yani esas olan vatandaĢ bakıĢı olması gereken bir dünyada yaĢıyoruz ama biz hâlâ soycu 

bakıĢla bakıyoruz hem içeride hem dıĢarıda. Az önce, mesela, Sağlık Bakanımız bir belge söyledi, iĢte “soy belgesi”  diye bir Ģey, dıĢ 

temsilciliklerimiz veriyormuĢ. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – SoydaĢ belgesi. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – SoydaĢ belgesi, adı bile kötü.  

Hâlbuki “vatandaĢ belgesi”  diye bir belge olmalı çünkü biz bir soy devleti değiliz, sanıyorum öyle değil. Tamam, “Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaĢı herkes Türk‟ tür.”  diye hâlâ Anayasa‟mız var ama bugün Anayasa Komisyonundaydım, bu konulu bu bakıĢın, bu 

dar bakıĢın, bu dar gömleğin artık bu dünyada, 2016 dünyasında olmaması gerektiğini düĢünüyorum hem iç politikada hem dıĢ 

politikada. Biz hem içerideki demokrasi meselelerini çözememiĢ, iç barıĢını bütün toplumsal kesimler anlamında sağlayamamıĢ bir 

ülkeyiz. Ciddi anlamda bir kutuplaĢma yaĢıyoruz, içeride yaĢadığımız bütün çatıĢmalar da zaten bu soycu ve tekçi bakıĢın 

tezahürleridir. DıĢarıya baktığımızda da -özellikle Suriye politikasında tabii, örnek vereceğiz, can alıcı nokta o- içeride bu iç barıĢını 

çoğulcu ve vatandaĢ bakıĢı çerçevesinde çözemeyen Türkiye, tabii, dıĢarıda da, sizin sunumunuzda defalarca kullandığınız soycu ve 

mezhepçi bakıĢı esas aldı Suriye politikasında ve o yüzden de Suriye politikasında Ģu anda biz artık bir oyun kurucu, etkileyici bir 

noktada değiliz. Hâlbuki bizim hinterlandımız… Hep söylenir ya yani aynı kültürü yaĢayan insanlarız, aramızda Sykes-Picot‟un 

yarattığı suni bir sınır var, hâlbuki o sınırın iki tarafında –siz de çok gitmiĢsinizdir sınıra- birbirine akraba köyler var yani Kürt Kürt‟ün 

akrabası, Arap Arap‟ ın, Türkmen Türkmen‟ in akrabası Ģeklinde sınır boyunca gider. Bir zamanlar Ermeniler de vardı o coğrafyada, 

Süryaniler de vardı, Suriye tarafında Ģu anda varlar, bu tarafta yoklar soycu bakıĢ yüzünden. O açıdan, bizim bir oyun kurabilmemiz 

için Suriye‟de bu soycu ve mezhepçi bakıĢı terk etmiĢ olmamız gerekiyordu. Bundan çıkmak üzerine bazı eğilimler vardı, çözüm 

sürecinde ve AK PARTĠ‟nin ilk dönemlerinde, özellikle, hani, yeni Osmanlıcı bir anlayıĢla diyeyim. Hani Osmanlı‟da her Ģey güllük 

gülistanlık değildi ama en azından bir arada yaĢama iradesi konusunda bir Ģeyler becerilebiliyordu ama Ģu anda tekrar üzüntüyle 

gördüğüm gibi sizin sunumunuzda bu soy, soydaĢ bakıĢı çerçevesinde hiç maalesef dıĢarıda bir oyun kuramayız yakın 
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hinterlandımızda. O açıdan, önerim, naçizane, bölgemizde… Yalnızca bakın, sunumunuzda, Türkmenleri geçirdiniz -Bayır Bucak- çok 

önemli, mutlaka oraya bir etkimiz olmalı ancak uyguladığımız politikalarla Bayır Bucak Türkmenlerine de bir hayrımız olmadı. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Türkmenler dedik; Hristiyanlar dedik; Araplar, Kürtler dedik. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, hep soydaĢ çerçevesinde baktınız. 

Sayın Bakan, tam 8 kere “soydaĢ”  dediniz yani buna sunumunuzda tekrar bakabiliriz isterseniz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Batı Trakya‟daki soydaĢlardan mı rahatsız oldunuz?  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Efendim? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Batı Trakya‟daki soydaĢlar dediğim için mi rahatsız oldunuz? 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, estağfurullah, niye rahatsız olayım. Ben yalnızca bir DıĢiĢleri Bakanının… Bakın “soydaĢ”  

denilebilir, bir Türk “benim soydaĢım” der, bir Kürt “benim soydaĢım” der ama bir DıĢiĢleri Bakanı iĢi soydaĢ kalıbına dökerse… 

MEHMET HABĠB SOLUK (Sivas) – Siz de “diaspora”  diyorsunuz. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – …o zaman sizin bakın, Türkiye‟de soydaĢınız olmayan milyonlarca insan var, “soydaĢ”  dediğiniz 

kalıbın içinde olmayan veya diasporada Anadolu köklü milyonlarca insan var; bunların hepsi bu kalıp içinde değerlendirilmemeli.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Size tekrar okumamı vereyim mi? 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – VatandaĢ ve Anadolu köklü insanlar olarak bakılmalılar bunlar. Yeni anlayıĢ budur; bu, elli yıldır 

terkedildi demokrasilerde, biz de bu anlayıĢı terk edip vatandaĢçı bakıĢa hızla dönmemiz gerekiyor.  

ġimdi, Sayın Bakan, bir emare daha söyleyeyim o zaman sizin bakıĢınızdan. Mesela, dediniz ki azınlıklar konusunda: “Rum 

kökenli vatandaĢlarla ilgili adımlar attık.”  “Rum kökenli”  dediniz, mesela “Rum” demeniz lazım da. Rum kökenli vatandaĢlar niye sizin 

konunuz? Siz DıĢiĢleri Bakanısınız, onlar binlerce yıldır bu toprakların insanları. Hadi, cevap verin. Niçin sizin konunuz Rum kökenli 

vatandaĢlar? Madem “vatandaĢ”  diye bakıyorsunuz. Batı Trakya Türkleri için… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Bakanlığın görevi sadece yurt dıĢındaki vatandaĢlar mı? 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, efendim, DıĢiĢleri Bakanlığı elbette dıĢarıdaki iĢlere bakar. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Buradaki vatandaĢın hakları Ġnsan Hakları Mahkemesine gidince 

kim takip ediyor? 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Efendim, Ģunu söylüyorum: Rum kökenli vatandaĢlar ile Batı Trakya Türklerinin karĢılıklı adım 

atma meselesini söylediniz. ġimdi, “Rum kökenli”  dediğinizde Rum vatandaĢlar… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Lozan AntlaĢması… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Onu söyleyeceğim, Lozan AntlaĢması Ģunun için yapılmıĢtır: O dönem imparatorluk 

parçalanıyor… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ġçeriğini tartıĢmayacağım. Kimin görevi onu söyleyin? 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Lozan AntlaĢması Ģudur: Kurucu anlaĢmamızdır. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ġçeriğini tartıĢmıyorum, kimin görevi diyorum Lozan AntlaĢması? 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Lozan AntlaĢması kurucu anlaĢmamızdır… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Soruma cevap verin siz, kimin görevi Lozan AntlaĢması‟nı 

imzalamak, takip etmek? 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hepimizin görevi. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Yani, DıĢiĢleri Bakanlığının görevine giriyor mu, girmiyor mu? 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Girer elbette.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Tamam, teĢekkür ederim. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Mevzu Ģudur bakın: Mesele Lozan AntlaĢması‟nda kurucu unsur. Niye Lozan AntlaĢması‟nda iki 

tarafa da azınlıklarla ilgili yükümlülükler vermiĢ çünkü azınlıklar o dönemde büyük gadre uğramıĢlar her iki tarafta da ama bu bir 

mütekabiliyet meselesi yapılsın diye konulmamıĢ oraya. Biliyorsunuz, mütekabiliyet vatandaĢa uygulanmaz, mütekabiliyet yabancıya 

uygulanır. Ancak, DıĢiĢlerinin kadim politikasında mütekabiliyet hep vurgulanmıĢtır ve bu diğer bakanlıklara sirayet etmiĢtir. Mesela, 

Millî Eğitim Bakanlığı azınlık okullarına “buradaki”  ve “oradaki”  diye mütekabiliyet diye bakar, hâlbuki mütekabiliyet… Nihayet 

anlaĢtık, mütekabiliyet vatandaĢa olmaz, mütekabiliyet yabancıya olur.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Yabancıya olur, evet. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim. 

Peki, bu mütekabiliyet konusunu burada da gündeme geldiği gibi artık bu paradigmadan çıkmamız gerekmiyor mu? Buradaki 

Ermeni‟ ye, Süryani‟ ye, Rum‟a, Musevi‟ye, Yahudi‟ye vatandaĢ diye bakma günümüz gelmedi mi? Velev ki yarın Yunanistan -Allah 

korusun diyorum, bakın- oradaki Türklere, Müslümanlara bir zulüm uyguladı, geçmiĢte olduğu gibi faĢist bir cunta geldi. Bize aynısı 

mı uygulanacak? GeçmiĢte yapıldı çünkü. Yani, bu açıdan, bu mütekabiliyet bakıĢından hızla çıkmamız gerekiyor ve iç meselemizi 

içeride bırakıp Lozan‟ ın da koruyucu hükümlerini iç hukuka taĢımamız gerekiyor. Henüz, biliyorsunuz, Lozan‟ ın hiçbir hükmü iç 

hukuka taĢınmamıĢtır Ģu ana kadar. Madem Lozan‟ la ilgileniyoruz, o zaman iç hukukunu yaratamadığımız bir Lozan var.  

Mesela, dediniz ki: “Rumların sorunları çözüldü.”  Ya, açılmamıĢ bir Ruhban okulu var. Ya, Ģimdi, “Dindar bir toplum 

yetiĢtirmek istiyoruz.”  diyorsunuz -Sayın CumhurbaĢkanının tabiridir- ya bırakın da Rumlar da dindar bir toplum yetiĢtirsinler. Niye 

yetiĢtirmesinler? 
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DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Katılıyorum, açılmalı. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama açmıyorsunuz on üç yıldır.  

Ya, Bartholomeos, artık, yani 3 kiĢi kalmıĢ Rumlar Ģurada…  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Daha ÇeĢme‟de bugün açtık, okumadınız mı? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Millî Eğitim Bakanına sormak lazım galiba, DıĢiĢleri Bakanlığının 

kapsamına girmiyor. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, siz eğer ki çekincenizi kaldırırsanız… Mesele Ģu: Çünkü mütekabiliyet olarak bakıldığı 

için… 

Sizin çekinceniz yok mu? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Yok. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Peki, teĢekkür ederim.  

Bu beyanınızı yarın Millî Eğitim Bakanına söyleyeceğim.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Size tamamen katılıyorum, açılması lazım. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Peki, teĢekkür ederim bu görüĢünüz için. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Burada da mütekabiliyet olmamalı. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sonra, “1915 olaylarının 100‟üncü yılıyla ilgili mücadele ettik.”  dediniz Sayın Bakan. Bakın, 

1915‟ te Ermeni halkının yaĢadığı büyük felaket bu toprakların acısıdır. Ben bunu bütün kalbimle böyle hissediyorum. Benim dedelerim 

Osmanlıydı, ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢıyım. Benim acım yabancı parlamentoların mezesi olamaz, olmamalı; her seferinde 

bununla ilgili içim yanar, canım yanar. Bu mesele bir parlamentonun konusu olacaksa Türkiye Büyük Millet Meclisinin konusudur, 

baĢka bir parlamentonun konusu değildir. Ancak, biz yüz yıldır bu meseleyi burada çözemediğimiz, bunun ismini koyamadığımız için 

biz yasımızı tutamıyoruz, bu meseleyi, usulüne göre gömülmemiĢ ölülerimizin meselesini kapatamıyoruz. O açıdan, Doğu Perinçek‟ in 

inkârcı bir saikle yaptığı davaya referans vermenize de üzüldüm. 

(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Vekili Mustafa Ġbrahim Turhan geçti) 

BAġKAN – Sayın Paylan… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Doğu Perinçek ifade özgürlüğü çerçevesinde bunu yapmadı, kadim inkârcı anlayıĢıyla, o 

Ergenekoncu kafasıyla yaptı.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Mahkeme kararını okumanızı tavsiye ederim. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, ifade özgürlüğü çerçevesinde yapmadı. 

Mahkeme kararı baĢka, kendi açıklamalarını okuyun o zaman siz de Sayın Bakan. Bütün Türkiye‟ de afiĢler açtı on binlerce, 

“Yüz yıllık Ermeni soykırımı yalanını bitirdik.”  diye binlerce Vatan Partisi afiĢleri var her yerde, o gün yaptığı kendi beyanları var. 

Mahkeme kararını ben elbette okudum ama kendisi çarpıttı. O açıdan, Doğu Perinçek‟ i ben ifade özgürlüğü… Herkes her Ģeyi 

söyleyebilir, bu konuda hiçbir beis yok ama inkârcı bir boyuta çekmemek gerekiyor ve bu meseleyi Türkiye'nin meselesi hâline 

getirmek gerekiyor. Bu konuda her türlü desteğinizi biliyorum, geçmiĢ yıllarda yaptığınız adımları da biliyorum bu konuda, Türkiye'nin 

meselesi yapalım ve bu meseleyi, acılarımızı usulüne göre kapatalım, hakkını verelim ve geleceğimize bakalım bundan sonra. 

Sayın Bakan, Ermenistan sınırı 1993‟ ten beri kapalı. Bu konudaki düĢüncenizi merak ediyorum. ġimdi, düĢünün ki sınırı kapalı 

olan bir ülkeye mi etkiniz daha fazladır, yoksa sınırı açık olan bir ülkeye mi? Bizim sosyal, ticari, ekonomik, siyasi iliĢki lerimiz 

geliĢkin bir Ermenistan‟a mı daha fazla etkimiz olur, yoksa -sınırı kapattık yirmi üç yıldır ve hiçbir iliĢkimiz yok, bütün ticari 

iliĢkilerini baĢka yerden sağlıyor- siyasi anlamda Rusya ve Ġran‟ ın etkisinde bir Ermenistan‟a mı daha çok etkimiz olabilir? Bunun 

cevabını çok merak ediyorum, sizin kiĢisel düĢüncenizi az çok tahmin ediyorum ama umarım ki bu konuda… 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Karabağ‟dan çekilirse sorun yok zaten. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, Karabağ meselesinde Türkiye'nin etkisi olmalı ve tarafsız olarak, kardeĢ Azerbaycan‟sa 

kardeĢ Ermenistan da demeli çünkü Ermenistan nüfusunun yarısı Anadolu köklüdür. Bu anlamda, iki kardeĢ ülke diye bakarsa Karabağ 

meselesi de Türkiye'nin yardımıyla çözülür, bu kadar açık. Kıbrıs meselesine çok benzer… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Paylan, tekrar süre veriyorum. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bana çok laf attı, o anlamda, bir Ģey yapınız. 

BAġKAN – Estağfurullah efendim, estağfurullah, istirham ediyorum efendim. Ben size ilave süre vereceğim kuĢkusuz ama 

sözlerinizi tamamlamanız için bir hatırlatma yapıyorum sadece. 

Buyurunuz. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yani Karabağ meselesi Kıbrıs meselesine çok benzer, Kıbrıs‟ ı da soruyorum size. Çok 

bahsetmediniz sunumunuzda, hatta geçmedi galiba, çok az geçti ama çok sıcak bir noktadayız Sayın Bakan. Yani Kıbrıs halklarının 

iradesiyle, Türkiye ve elbette Yunanistan‟ ın sonuç olarak desteklemesiyle bu mesele bu baharda çözülecek diye bazı umutlar verdiniz, 

acaba ne durumdayız? Yani bu bahar acaba o gerçekleĢecek mi? Ve Karabağ meselesi biliyorsunuz ki çok benzer, orada da, Karabağ‟da 

da ağırlıklı nüfus Ermeni nüfusuydu ve nihayetinde büyük bir sorun oldu, iĢgal yerleri var. Bunun çözülmesi için sınırın açılması ve 

Türkiye'nin iliĢkilerini geliĢtirmesi lazım Ermenistan‟ la, ancak böyle etkisi olabilir, bunu öneriyorum size naçizane. 
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Son olarak Ģunu söyleyeyim: Ġsrail meselesi… Feridun Bey Ģu anda Cenevre‟de sanıyorum, bugün görüĢmeler yapıyor Ġsrail‟ le, 

dün bir heyet Sayın CumhurbaĢkanımızla görüĢtü, ne boyutta Ġsrail‟ le iliĢkiler? Ne zaman bir geliĢme olacak ve nasıl bir geliĢme 

olacak? ġimdi, siz üç maddeden bahsettiniz, bu üç maddenin hangi boyutta olduğunu söylediniz ama onun ötesinde nasıl bir iliĢki 

düĢünülüyor? Yani stratejik iĢ birliği mi yapılacak Ġsrail‟ le? Yani nasıl bir iliĢki düĢünülüyor, nasıl bir yol haritanız var? 

Son olarak Sayın Bakan -bitiriyorum- Türkiye'nin dıĢ algısı… Maalesef ve maalesef diyorum, bakın, birkaç yıl önceye kadar 

Türkiye'nin ve AKP‟nin algısı, “Reformcu bir Hükûmet var.” , Türkiye'nin algısı dıĢarıdan iĢte, “Müslüman demokratlar görevdeler ve 

Türkiye‟yi demokrasiye taĢıyacaklar.”  diye bir algı vardı birkaç yıl önceye kadar. ġu andaysa -bütün yabancı basını izleyin, bütün 

yabancı ülkelerde görüyorsunuzdur- otoriterliğe doğru giden, savaĢın eĢiğinde bir ülke algısı var. Demokrasiyi bir kenara bırakmıĢ, 

ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü hak getire ve üçüncü dünya ülkesi olarak görülen bir Türkiye algısına doğru gidiyoruz maalesef, tam 

olarak öyle değiliz. Bu anlamda, bakın, Türkiye algısıyla ilgili… Yani Ģimdi, gizleyelim diyemeyiz, sonuç olarak herkes burayı 

görüyor, yaĢananları görüyor, gazeteciler hapiste, bir bildiri yayınlanıyor, yüzlerce akademisyenin görevine son veriliyor, soruĢturmalar 

açılıyor veya Ģu anda Cizre‟nin, Silopi‟nin hâli belli, iç barıĢını sağlayamamıĢ bir ülke algısı var ve otoriterliğe doğru koĢar adım giden 

bir ülke algısı var. Bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Örtmek için demiyorum, bunu çözme yolunda siz bir DıĢiĢleri Bakanı olarak 

neler yapıyorsunuz. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Paylan. 

Sayın Usta, buyurun lütfen. 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın BaĢkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, Sayın Bakan, DıĢiĢleri Bakanlığımızın ve basınımızın değerli temsilcileri; ben 

de hepinizi saygıyla selamlayarak konuĢmama baĢlamak istiyorum.  

Öncelikle, Sayın Bakanım, yeni Kabinedeki göreviniz hayırlı, uğurlu olsun. ĠnĢallah, memleketimiz için güzel hizmetler 

yaparsınız.  

Tabii, biz DıĢiĢleri Bakanlığımızın, bütün bakanlıklarımızın baĢarılı olmasını istiyoruz, nihayetinde ülkemiz için çalıĢıyor ama 

DıĢiĢleri Bakanlığımızın belki daha da fazla baĢarılı olmasını istiyoruz çünkü dıĢarıdaki yüzümüz. Sizin baĢarınız ülkemizin baĢarısı, 

ülke menfaatleri açısından bu çok önemli. Fakat maalesef -benden önceki diğer konuĢmacılar da ifade etti- bugün baktığımızda, 

Türkiye'nin dıĢ politikayla ilgili veya dıĢ âlemdeki konumu, pozisyonu, etkisi son derece zayıf, geçmiĢe göre daha kötü ve sıkıntılı. 

ĠnĢallah, bu sıkıntılar bir an evvel atlatılır diye temenni ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri ilk iĢ baĢına geldiğinde iĢte, 

komĢularla sıfır sorun politikasıyla iĢe baĢlandı ve Ģu anda “sırf sorun”  hâline geldi, her tarafımız sorun. ĠĢte, bu, “değerli  yalnızlık” 

olarak adlandırıldı filan ama maalesef, gelinen nokta iç açıcı değil, dıĢ politikamızın temel karakteristiği istikrarsızlık. Yani tabirimi 

lütfen mazur görün, çocuk gibiyiz yani bir iyiyiz, bir kötüyüz; bir böyle kanka oluyoruz, ertesi gün kavga ediyoruz. Yani Suriye‟yle, 

Rusya‟yla, hangi ülkeyle bakarsanız bakın, benzer durumlardayız maalesef. Yani bu istikrarsızlık neden kaynaklanıyor? Burada 

“benchmark”  olarak aldığımız Ģeyde mi bir problem var, duygusal mı davranıyoruz, bunu pek anlayamıyorum. Ama Ģunu anlıyorum, 

Ģunu biliyorum ki dıĢ politikamız millî menfaatlerimiz odaklı değil maalesef. Böyle olmuĢ olsa esasında o gi t gel olmaz o zaman yani 

oradaki Ģeyleri anlamak mümkün olur. Ancak ben dıĢ politikamızın ülke menfaati ve millî menfaatler odaklı olmadığını düĢünüyorum.  

ġimdi, birkaç örnek vereyim bu iddialarımıza, özellikle istikrarsızlık anlamında: Avrupa Birliği konusu… Ben Kalkınma 

Bakanlığında çalıĢırken de Dokuzuncu Plan‟ ı hatırlarsınız, Dokuzuncu Plan‟da 5 eksen üzerine oturtmuĢtuk ve Ģu söylenmiĢti: Temel 

vizyonunda, planın vizyonunda da vardı, planın her tarafında vardı, önümüze hangi konu gelirse gelsin Avrupa Birliği bakıĢ açısıyla 

bakacağız yani mali konulardan sosyal, iktisadi -artık ne derseniz- bütün konulara bu perspektifle bakılacak, bu perspektif çerçevesinde 

değerlendirilecek. ĠĢte, Ģöyle oldu, böyle oldu, Onuncu Plan‟a; bunu ne zaman yaptık? 2007‟de baĢladı. Onuncu Plan‟ ı yaparken 

Avrupa Birliği hiç yoktu bakın planda, Kalkınma Planı‟nda bir tane Avrupa Birliği cümlesi neredeyse bulamazsınız. Bir, baĢlangıçtaki 

“GeliĢmeler”  kısmında AB‟yle ilgili iki tane paragraf var, hepsi o; o da ayıp olmasın diye yazılmıĢ gibi duruyor orada. ġimdi, bu tabii 

ciddi bir istikrarsızlık yani biz bir planı aynı Hükûmet döneminde -kaldı ki Hükûmet değiĢse bile devlet politikasıdır Avrupa Birliği- 

Avrupa Birliğinde bir uçtan öbür uca savrulduk. ġimdi, bugün geldiğimiz noktadaki yeniden sıcak iliĢkilerin baĢlatılması da kuĢkuyla 

karĢılanıyor, inĢallah bu da kalıcı olur. Yine, ülke odaklı, millî menfaatlerimiz odaklı olacaksa yani bunun göçmenlerle 

iliĢkilendirilmesine bile razı olabiliriz ama orada tabii akıllı bir politika uygulamak lazım yani birkaç milyar dolar veya birkaç milyar 

euro için ülkemizi çok da rencide edecek duruma düĢmemek gerekir. 

ġimdi, Rusya meselesi… Yani Sayın CumhurbaĢkanının BaĢbakanlığı döneminde veya CumhurbaĢkanlığı döneminde, 

“ġanghay‟a gireceğiz, ġanghay‟a girmemiz lazım.” , Putin‟ le bu konular görüĢüldü, bu noktalardaydık biz. Hatta Avrupa Birliğine 

alternatif olarak ġanghay konuĢuluyordu, hâlbuki hiç alternatif olacak bir Ģey de değildi. Türkiye bu tür hatalara düĢtü, bunlar yüksek 

sesle söylendi yani sadece içeride konuĢulan ifadeler değil. Burada da ciddi zikzaklarımız oldu yani Ģimdi, bir tane küçücük bir uçakla 

biz Suriye politikasından tamamen silindik. Bu kimin aklıdır? Yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz burada Türkiye'nin tutumunun 

elbette ki arkasında olduğumuzu filan ifade ettik ama Ģimdi, burada biraz daha içe dönük olarak konuĢuyoruz, geriye dönüp bir bakmak 

lazım. Yani bir Ģey yapıyoruz, bir hareket ediyoruz, bunun bir adım sonrasını, iki adım sonrasını… Yani millet yüz yılı hedeflerken, yüz 

yılı planlarken biz iki adım sonrasına bakmadan iĢler yapıyoruz. Sonra, oradaki zikzaklar, oradaki beyanatlar, “Kim olsa vururuz.” , 

“Rusya olduğunu bilseydik vurmazdık.”  Ġçeride ayrı konuĢmalar, dıĢarıda ayrı konuĢmalar yani bunları kabul etmek mümkün değil. 

Bunlar bu ülkeye yakıĢacak ifadeler değil. Tabii, ciddi ekonomik maliyetleriyle karĢılaĢacağız Ģimdi, bir sürü hesaplar yapıl ıyor yani 
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10-20 milyar dolar civarında rakamlar yapılıyor. Rusya öyle bir Ģey ki yani hem sattığımız malda bağımlıyız Rusya‟ya, ihracatta hem 

de aldığımız malda bağımlıyız, hani o da bizimle bir tarafında bağımlı olsa problem değil. Yani enerji alıyorsunuz, bağımlısınız, iĢte 

yaĢ sebze, meyve, birtakım Ģeyler satıyorsunuz, bir dıĢ ticaretimiz var, bağımlısınız. Yani ekonomik açıdan da ciddi bir 

bağımlılığımızın olduğu bir ekonomi. Tabii, diğer iĢin boyutları da ayrı bir Ģey. Yani oradan “ġanghay‟a girelim.”  derken geldiğimiz 

nokta, bir savaĢın eĢiğine geldik ve bunun sonucunda, Suriye politikasında artık Türkiye yok. Bayır Bucak Türkmenlerini orada Rusya 

vuruyor, bugün Sayın BaĢbakan da açıkladı yani “Rusya sivilleri öldürüyor, orada Türkmenleri vuruyor.”  diye. Biz neredeyiz? Yani 

Bayır Bucak Türkmenlerinin, Türklerinin durumunu biz savunmayacağız, biz bunu dillendirmeyeceğiz de kim dillendirecek, bunu 

dünyada kim konuĢacak? Burada ifadeniz var, Ģurada bile ne kadar tedirgin bir Ģekilde “Bayık Bucak bölgesi ve orada yaĢayan 

soydaĢlarımız Rusya‟nın doğrudan hedefi oldu, tepkimizi gösterdik.”  Ya, bu tepkiyi biz ta dünyanın öbür ucunda olan siviller, bir yerde 

bir sivil öldürülse de bu kadar tepkiyi zaten gösteriyoruz.  

Sayın Bakanım, Türkiye yok burada. Yani orada bizim soydaĢlarımız, masum insanlar öldürülüyor, Türkiye yok. SoydaĢtan 

moydaĢtan da kaldı ki Ģikâyetçi falan değiliz, elbette soydaĢımız diyeceğiz. 8 defa değil, siz burada 18 defa, 28 defa, 58 defa soydaĢ 

demeniz lazım. KeĢke bu olsa. Ama, tabii, günübirlik politikalarla bu iĢleri yürütünce maalesef bu olmuyor. 

ġimdi, PYD konusu, aynı Ģey. Yani bunların liderleri Türkiye‟de bizim baĢ misafirlerimizdi bir zamanlar, Ģimdi biz onlara terör 

örgütü diyoruz. Elbette, terör örgütü. Sayın Bakanım, anlamak mümkün değil. Yani daha bir yıl öncesinde en üst seviyede neredeyse 

konuk ettiğimiz insanlar bugün terörist. Evet, terörist bunlar, o gün de teröristti yalnız. Milliyetçi Hareket Partisi onların o gün de terör 

örgütü olduğunu, terörist olduğunu söylüyordu ama yani içeride hakikaten hiç kimseye kulak asmayınca yani “Her Ģeyi biz biliriz.”  

anlayıĢı bu Türkiye'nin temel sıkıntısı yani bundan uzaklaĢmak lazım. Yani burada da istikrarsızlık var.  

Çözüm süreciyle ilgili olarak bizim görüĢlerimiz ortadadır. Yani çözüm sürecinde geldiğimiz nokta veya çözüm süreci olarak 

adlandırılan süreçte gelinen nokta… Yani iki yıl öncesiyle Ģu andaki duruma bir bakın. Bu nasıl izah edilebilir, onu anlayamıyorum. 

Bir de tabii, biz kendimizin bir yıl önceki tutumumuz ortadayken bugün Amerika BirleĢik Devletleri‟nin PYD‟yi terörist örgüt 

olarak kabul etmemesini çok yadırgamayalım bence yani keĢke tabii, kabul ettirebilsek. Zaten onu kabul ettirebilecek bir gücümüzün de 

olduğunu maalesef çok fazla düĢünmüyorum. BaĢlık baĢlık gidiyorum. 

Bu insani yardım konusu önemli bir konudur. Yalnız, insani yardım konusunda millî gelire kıyasla dünyada 1‟ inci olmamız da 

yani adı güzel, insani yardım da burada da biraz dikkatli olmak lazım. Yani hiçbir konuda böyle dünyada 1‟ inci olmazken niye bu 

konularda dünyada 1‟ inciyiz, buna bakmak lazım. Yani bu ülkenin nihayetinde kaynaklarıdır. Elbette, masum olan veya mağdur olan, 

zulüm altındaki veya yoksullukla boğuĢan ülkelere yardım etmemiz lazım ancak burada da ayağımızı yorganımıza göre uzatmakta 

fayda var.  

Türkiye yıllık 220 milyar dolar finansman ihtiyacı olan bir ekonomi Sayın Bakanım. Yani DıĢiĢleri ve Hükûmetin üst düzey 

yetkililerinin de bu ekonomi konularına biraz daha girmeleri lazım. ġimdi, 220 milyar doları her yıl finanse etmek için uğraĢan bir 

ekonomi yani ürkek olsun, çekingen olsun, korkak olsun filan demiyorum ama ona göre hareket etmek lazım.  

Ben çevreyle ilgili hususlarda mesela DıĢiĢlerimizin filan bazı Ģeylerini de biliyorum. Biz imalat sanayimizi güçlendirmemiz 

lazım diyoruz ama DıĢiĢleri Bakanlığımızın burada meseleye bakıĢı yani olabildiğince uluslararası taahhütlerimizi en üst seviyede 

tutalım Ģeklinde neredeyse bir Ģeyi var. Tabii, onların hepsinin bize bir maliyeti olduğunu bilmemiz lazım. Yani burada da biraz o 

durumu görerek… Tabii, burada ben DıĢiĢleri Bakanlığından ziyade üst düzeyde yani DıĢiĢleri Bakanlığının çok fazla, Bakanlık olarak, 

Bakanlığın çok kıymetli personeli var, zaten bu iĢlerde çok kurumsal olduğunu, dıĢ politikanın çok kurumsal bazlı yürüdüğünü de 

düĢünmüyorum, Sayın Ġhsanoğlu da bu konuyu ifade etti. Ama, orada da daha kurumsal olmalı fakat diğer taraftan da baktığımızda, 

DıĢiĢleri mensuplarımızın da biraz daha Türkiye'nin iktisadi politikalarıyla uyumlu birtakım politika yürütmesinde fayda var. 

KonuĢmamın son kısmında da mali konulara iliĢkin… Bu G 20 zirvesi yapıldı. ġimdi, bazı Ģeyler unutuluyor veya bazı Ģeyler 

biraz çok konuĢulunca… ġimdi, bu G 20‟ye de Türkiye'nin iĢte Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde girdiği falan söyleniyor. 

Bilmeyen arkadaĢlar için söylüyorum, 99 yılında kurulmuĢtur ve Türkiye ilk baĢından itibaren G 20‟nin bir üyesidir. Bu zirvenin sizin 

bütçenizden mi karĢılandığı, hazinenin bütçesinden mi karĢılandığı… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Usta, ilave süre veriyorum sözlerinizi tamamlamanız için. 

Buyurunuz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Özel kanun çıktı, G 20 kanunu çıktı. 

ERHAN USTA (Samsun) – Özel kanun çıktı, G 20 kanunu çıktı. 

Orada, dıĢarıda çok… Bilmiyorum, ben rakamı öğrenmek istiyorum. Yani bize bu G 20 zirvesi ne kadara mal oldu? Çünkü, 

Hazine MüsteĢarlığında bunu sorduk Mehmet ġimĢek‟e, bize bir rakam vermedi diye hatırlıyorum ben. Toplam maliyeti ne kadardır? 

Ben bu konuları çok sevmiyorum ama burada biraz daha herhâlde hassas olmak gerekiyor.  

BAġKAN – Sayın Usta, affedersiniz, kusura bakmayın, sözünüzü kesiyorum ama onunla ilgili bilgi gelmiĢti toplantının 

sonunda, acaba siz salonda mı değildiniz? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – DıĢiĢleri Bakanlığı ayrıca açıklanacak dedi.  

BAġKAN – Sayın ġimĢek bir bilgi verdi ama bir kısmı harcamaların… 

ERHAN USTA (Samsun) – Hayır, hayır, onu değil iĢte. Biz bu iĢin bir toplu maliyetini bilelim. Bir organizasyon iĢidir 

nihayetinde.  
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BAġKAN – Yok, organizasyon kısmının rakamını Sayın ġimĢek söyledi.  

ERHAN USTA (Samsun) – Kaç oldu mesela? 

BAġKAN – ġu anda hatırlamıyorum. Hatta, Sayın Erdoğdu sanırım sormuĢtu, IMF, Dünya Bankası yıllık toplantılarını da 

sormuĢtu. Onlarla ilgili bir rakam geldi ama Sayın DıĢiĢleri Bakanımızdan yine isteyelim. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Kısaca hemen söyleyeyim. 

ERHAN USTA (Samsun) – Hemen alalım aslında. Ona göre çünkü ben… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Biraz önce kaç tane toplantı yaptığımızı, 10 tane falan bakanlar 

toplantısı dâhil, bir yıl içinde Kadın 20, Genç 20 gibi yan etkinlikler de dâhil tüm toplantılar için, bunun tanıtımı da dâhi l, tanıtım 

kampanyası, 259 milyon 687 bin 812 TL harcanmıĢtır. 

ERHAN USTA (Samsun) – Bütün organizasyon, bir yıl boyunca ödenen… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Tüm organizasyon, bir yıl boyunca harcanan… 

ERHAN USTA (Samsun) – Ben de 300 milyon TL civarında… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – 259 milyon, 260 milyon civarında tüm hepsi. 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın Bakanım. Yani yüksek bir rakam. 

Burada Ģeylerle ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Sizin tabii, zaten, özel kanunda belki özel hükümler de var ama DıĢiĢlerinin daha 

farklı yöntemlerle biz ihale yaptığını biliyoruz, o belki gerekiyor ancak bunu hangi firma aldı ve bu firmanın sahibinin kim olduğunu 

biliyorsanız, o konuda da bize bilgi verirseniz ben sevinirim. Onunla ilgili çünkü ciddi spekülasyonlar var. Bu rakamın çok yüksek 

olduğu konusunda da değerlendirmeler yapılıyor.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Dediğim gibi çok sayıda etkinlik oldu. 

BAġKAN – Sayın Bakanım, bir saniye…  

Hemen mi cevap vereceksiniz yoksa… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Bu konuyu kapatalım hemen. 

Yıl boyunca, dediğiniz gibi, yüzlerce etkinlik oldu, her seferinde iĢte ihaleye katılıp en iyi fiyatı veren firmalara verildi , değiĢik 

firmalara. 

ERHAN USTA (Samsun) – Peki. 

ġimdi, bu SayıĢtay raporları var Sayın Bakanım, orada Ģeyi ifade ettiniz siz “Biz SayıĢtayın görüĢleri çerçevesinde hareket 

ediyoruz…” SayıĢtay raporları genelde, bize gelen raporlar, kuĢa çevrilmiĢ olarak geliyor ama buna rağmen, sizinle ilgili 7-8 tane bulgu 

var. Ben onları görünce iĢin doğrusu üzüldüm çünkü siz çok para harcayan bir kurum değilsiniz yani bütçe sizin açınızdan çok önemli 

bir Ģey değil. Hani çok yüksek miktarda para harcayan kurumlarda hakikaten mali konularda birtakım sıkıntılar olabiliyor yani  kurum 

farklı düĢünüyor, SayıĢtay farklı düĢünüyor ancak böyle küçük meselelerde, iĢte ne bileyim ben, santral görevlisi, akaryakıt alım 

ihalesi, arĢiv otomasyon projesi, burada bence bu tür Ģeylerle DıĢiĢleri Bakanlığının anılmaması lazım. Orada kurum açıklamalarını 

SayıĢtay… Çünkü, mali mevzuatınızla ilgili denetim yetkisi ondaysa artık nihai kararı onlar veriyor. O anlamda, SayıĢtayın sizin 

kurumununuz açıklamalarını tatminkâr bulmadığını orada görüyoruz. Bence bunları gidermek lazım yani gelecek yıl raporunda mesela 

bu tür Ģeyler olmasın. Hani çok sizin açınızdan hayati değil, onlara uyulmasının hiçbir sıkıntısı olmaz çünkü DıĢiĢleri Bakanlığımız için 

uygun bir Ģey değil diye düĢünüyorum. 

Bir de bu Ģeyi çok merak ettiğim için -belki basında geçti ama- bu zırhlı araç meselesi var. Sayın CumhurbaĢkanının beraberinde 

götürdüğü… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Usta, buyurunuz lütfen, toparlayın. 

ERHAN USTA (Samsun) – Hemen bitiriyorum Sayın BaĢkan. 

TeĢekkür ederim. 

Zannediyorum, ġili, Peru, Ekvador seyahatinde… Ben Ģeyi merak ettim yani daha önceden biz de heyetlerle yurt dıĢına filan 

çıktık. Orada güvenlikli araç temin edilmedi mi, o yüzden mi götürdük yoksa bunun böyle bir prestij boyutu mu var ülkemiz açısından? 

Nedir yani nasıl bir mantıkla bu iĢ yapıldı, onu da merak ediyorum. Ona bir cevap verirseniz çok sevinirim. 

Ben tekrar DıĢiĢleri Bakanlığımızın bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. DıĢiĢleri Bakanlığımızın ülke menfaatleri 

çerçevesinde doğru, düzgün politikalar yürütmesini ve ülkemizin yüzünü, baĢını ağartmasını temenni ederek sözlerimi bitirmek 

istiyorum. 

Çok teĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Usta. 

Değerli arkadaĢlar, biliyorsunuz, aslında, önce Komisyon üyesi değerli milletvekillerimize, daha sonra da Komisyonumuzu 

dıĢarıdan teĢrif eden milletvekillerimize söz vermek Ģeklinde bir kararımız vardı çalıĢmaya baĢlarken ama bir süredir bir konsensüsle 

teamül geliĢti, Komisyon çalıĢmaları çok uzun sürdüğü için öncelikle dıĢarıdan bizi teĢrif eden değerli milletvekillerimize söz 

veriyoruz. Bu hususu bir daha, tekrar hatırlatayım. 

Bir de -belki hatırlatmakta yarar vardır- yine Komisyon çalıĢmalarımızla ilgili baĢlangıçta aldığımız kararlar çerçevesinde 

Komisyon üyesi olmayan değerli milletvekillerimizin konuĢma süreleri Komisyon üyelerimizin yarısı olarak takdir edilmiĢtir. Onu 

tekrar hatırlıyorum. 
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Buyurunuz Sayın Yılmaz. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Sayın Bakanım, saygıdeğer DıĢiĢleri Bakanlığımızın saygıdeğer büyükelçileri, değerli 

meslektaĢlarımız hepiniz hoĢ geldiniz. Bugün, burada kendi kurumumla ilgili bir muhalefetten ziyade bazı tespitler yapmak istiyorum. 

Sayın Bakanım, özellikle Suriye konusunda bazı tespitler yapmak istiyorum. 

ġimdi, biliyorsunuz, Suriye krizinin baĢladığı dönemde Amerika bizi âdeta teĢvik ediyordu. Sonra, Amerika‟yla bir fikir 

birliğine vardık Esad‟ ın gönderilmesi konusunda; öncelik, Esad‟ ın gönderilmesiydi. Bugünse Amerika‟nın önceliği Esad‟ ın 

gönderilmesinden ziyade, IġĠD‟ in oradan temizlenmesi. Öncelik konusunda, bu öncelik konusunda bir ters düĢtük. 

Ġkinci ters düĢtüğümüz konu, PYD konusu. Amerika BirleĢik Devletleri, PYD‟yi arazide bir müttefik olarak görmekte ve terör 

örgütü olarak görmemekte. Hâl böyle olunca, Türkiye‟nin bu krizin baĢında birlikte hareket ettiği, olayları yönlendirmek, Suriye‟de bir 

rejim değiĢikliğini sağlamak için asıl desteği aldığı Amerika‟yla iki konuda da, iki kritik konuda da ters düĢmüĢ durumdayız Ģu anda. 

Sadece bu da yetmiyor. Amerika BirleĢik Devletleri, özellikle Obama yönetimi son bir yıl içerisinde, IġĠD tehdidiyle birlikte 

hafif konum değiĢtirdi, Rusya‟yla yakınlaĢtı. Çünkü, 2 ülkenin de önceliği IġĠD‟ in temizlenmesi oldu. ġu anda normalde Suriye‟de 

sistemin dönüĢümünü sağlayabilecek 2 büyük küresel gücün de önceliği Esad‟ ın gönderilmesi değil. Belki Amerika, Esad‟ ın 

gönderilmesini hâlâ istiyor ve muhtemelen bundan vazgeçmiĢ değil ama önceliği değil artık. Biz böyle bir ortamda, muhaliflerin 

dağıldığı, bir araya gelemediği, Esad‟ ın arazide güçlendiği, Esad‟ ın Ģu anda Suriye nüfusunun yüzde 75‟ ini kontrol ettiği… Suriye 

nüfusu 2-3 Ģehir dıĢında tamamen Esad‟ ın kontrolünde.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Yüzde 23. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Suriye nüfusunun… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Coğrafi olarak yüzde 23. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Coğrafi demiyorum, Suriye nüfusunun yüzde 75‟ i Esad‟ ın kontrolünde. 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Nüfus kalmadı ki. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Rusya bombardımana baĢladıktan sonra da… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Yarısı yurt dıĢında. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Olabilir. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Yarısı zaten terk etti. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – ġu anda mevcut ġam, Humus, Hama, Latakia (Lazkiye), kıyılar, hepsi… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – ġehirler, kıyıdaki Ģehirler. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Esad‟ ın bugün bulunduğu alan yüzde… IġĠD‟ ın bulunduğu alanda ne kadar nüfus var? 

Palmira‟da ne kadar vardı? Rakka‟da ne kadar var? 200 bin nüfus var, Rakka‟nın nüfusu 200 bin zaten. PYD‟nin kontrol ettiği bölgede 

ne kadar nüfus var? Suriye nüfusunun yüzde 10‟u, 11‟ iydi. ġu anda hâlâ Esad nüfusun, nüfus yoğunluğunun asıl yoğunluklu olan 

bölgelerini kontrol ediyor.  

ġimdi, böyle bir durumda, muhaliflerin gücünü kaybettiği, Rusya‟nın ağırlığını koyduğu böyle bir ortamda Suriye‟de bizim 

önceliğimiz ne olacak? Nasıl bir barıĢ sağlayacağız Suriye‟de bizim istediğimiz Ģekilde? Esad arazide güçlendi, Cenevre görüĢmeleri 

olursa daha güçlü bir Ģekilde masaya oturacak. Kaldı ki, Rusya‟nın Ģu andaki bombardımanıyla ana ikmal yolları da kesildi, 

muhaliflerin gücü azaldı. Muhaliflerin Ģu anda çoğu Suriye‟yi terk ediyor. Böyle bir ortamda, bizim Suriye‟deki dıĢ politikamızla 

alakalı olarak, oraya dönük politikayla alakalı olarak Türkiye‟nin iki konuda da Amerika‟yla ters düĢtüğümüz noktada, Rusya‟nın âdeta 

Suriye‟yi iĢgal ettiği noktada biz ne tür bir çıkıĢ yolu bulacağız? Bizim ne tür bir planımız olacak? Suriye‟deki kaosun, krizin, iç 

savaĢın sonlandırılması konusunda nasıl bir rol üstleneceğiz? Ben bunları sormak istiyorum. 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Yılmaz. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Cevabını almak istiyorum. 

BAġKAN – Efendim, kuĢkusuz da, biliyorsunuz bir usul var Komisyon çalıĢmalarında. 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Sorular cevaplanırken cevabını alırsınız. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Usul, usul tamam da misafir bir milletvekilimiz. 

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, lütfen efendim… 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Bu Komisyonun da kuralları var, gelen milletvekili de bunu bilmesi lazım. 

BAġKAN – Ya, tamam… 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Saat üçe kadar beklesin bizimle o zaman. 

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, affedersiniz, müsaade ederseniz ben buradan BaĢkanlık Divanı olarak yeterli izahatı yapıyorum, 

herkesin birden konuĢmasına gerek yok. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan, zaten bir milletvekilinin sorusuna cevap vermek zorundasınız. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Hayır, ne zaman geldin de sorularına cevap vermedim? 

BAġKAN – Sayın Yılmaz, görüĢmeler tamamlandıktan sonra soru-cevap kısmı tamamlanacak, Sayın Bakana cevaplaması için 

ondan sonra söz vereceğiz. 

Efendim, Ģimdi, yine… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Vekilimiz artık DıĢiĢleri personeli değil, CHP‟nin Genel BaĢkan Yardımcısı. 
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BAġKAN – Sayın Erdoğdu… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Siz bu muhabbeti biraz kaçırdınız ama Sayın BaĢkan. 

BAġKAN – Efendim, Allah muhabbetimizi daim etsin diyorum. 

Yine, Komisyonumuzu dıĢarıdan teĢrif eden Gökcen Özdoğan Enç Hanımefendi, buyurunuz efendim. 

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Sayın BaĢkan teĢekkür ediyorum. 

Değerli Komisyon üyeleri, Sayın Bakanım; dıĢarıdan katılan milletvekili olarak 1-2 sorum olacak size. Biraz önce Milliyetçi 

Hareket Partili milletvekili “Bu G20 zirvesiyle ilgili ne kadar harcama oldu?” diye sordu. Ben de baĢka bir soru olarak, bunun tanıtımı -

efendime söyleyeyim- bize sağladığı prestij açısından nasıl bir zirveydi? Bununla ilgili sizden detay alabilirsek sevinirim. 

Ayrıca “ Ġnsani yardımlarla ilgili biz niye 1‟ inci olmak durumdayız? Yani, her Ģeyde 1‟ inci olamıyoruz, niye insani yardımlarda 

1‟ inciyiz?”  dedi. Bence bu, 1‟ inci olmamız kötü bir Ģey değil. “Veren el alan elden üstündür.”  diye bir söz var. 

ERHAN USTA (Samsun) – Bir de “Ayran var, ayıran var.”   

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Ayranla bunun alakası yok. Siz yardım ettiğiniz sürece güçlüsünüz, bu kötü bir Ģey 

değil, hiç kötü bir Ģey değil. Bununla ilgili hassasiyetimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek mi? Suriye konusunda da, bu noktada 

birkaç cümle sizden alabilirsek, aydınlatabilirseniz sevinirim. 

TeĢekkür ederim, bütçe de hayırlı olsun inĢallah Ģimdiden. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Enç. 

Sayın Utku Çakırözer, buyurunuz efendim. 

UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Sayın BaĢkan, Sayın Divan, değerli Komisyon üyeleri, Sayın Bakan, değerli milletvekilli 

arkadaĢlarımız, DıĢiĢleri Bakanlığının değerli personeli, sayın basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2016 Bakanlık 

bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. 

Sayın Bakan, konuĢmanızda bazı bölümlerde notlar aldım, onların üzerinden giderek görüĢlerimizi ifade etmeye çalıĢacağım. 

Hükûmetinizin Orta Doğu‟da temel amacının “kalıcı istikrar ve barıĢ”  olduğunu söylediniz. Ancak, ne yazık ki, burada değerli 

arkadaĢlarımız da söylüyor, özellikle Suriye‟de izlenen politika çok kalıcı istikrara ve barıĢa yol açmadı. Az önce Sayın Genel BaĢkan 

Yardımcımız da söyledi ama ben bir kere daha tekrar etmek istiyorum: Gördüğümüz kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetin 

en önemli hatası, baĢtan itibaren ülkemize hiçbir tehdit, saldırı olmamasına rağmen Suriye‟deki geliĢmeleri Türkiye‟nin iç iĢi gibi kabul 

etmesiydi. Sonrasındaki dört buçuk yıl boyunca da tehditkâr, taraflı, tek boyutlu ve hiçbir sonuç alamayan bir politika izlendi. Suriye 

rejimiyle, beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama onların rejimiyle, onlarla bütün bağları kopardı AKP, muhalefete kucak açıldı, çatıĢmalara 

taraf olmayı tercih etti. Muhalefetin Türkiye‟de toplantı yapmasına izin verdiniz, askerî nitelik taĢıyan muhalif unsurların barınma, 

koruma, lojistik destek ve Suriye‟ye geçiĢ imkânı sağlandı. Muhalif unsurlara askerî eğitim ve silah verildiği hususu resmen 

yalanlanmakla birlikte uluslararası basında biliyorsunuz bu yönde iddialar, tanıklıklar hiç eksilmedi.  

Peki “Bu politikanın bedeli ülkemize ne oldu?” diye baktığımızda, bizim için son derece önemli olan komĢumuzun istikrarı bir 

taraftan ortadan kalkarken kendi ülkemiz açısından bölge ülkelerinin Türkiye‟ye bakıĢları olumsuz yönde dönüĢtü tamamen. Türkiye 

artık komĢularının toprak bütünlüklerine ve siyasi egemenliklerine saygı göstermeyen bir ülke olarak algılanmakta bölgemizde.  

SavaĢtan kaçan yaklaĢık 3 milyon Suriyeli artık Türkiye‟de yaĢıyor. Bunların çok azı güvenli ve sağlıklı barınma imkânlarına 

sahip, kalan yüz binler Türkiye'nin dört bir yanında -ben EskiĢehir‟deyim, iĢte EskiĢehir‟ imizde- son derece trajik koĢullar altında 

yaĢamını sürdürmeye çalıĢıyor.  

Mülteci krizi, Türkiye-Avrupa Birliği iliĢkilerini dönüĢtürdü. Tam üyelik için çaba harcayan Türkiye, bir anda Avrupa Birliğinin 

mültecileri kendi sınırından uzak tutmak için para karĢılığı mülteci kampına dönüĢtürdüğü bir ülke konumuna dönüĢtü maalesef, 

üzülerek ifade etmek zorundayım.  

Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti Esad‟ la köprüleri tamamen atınca, sınırdaki geliĢmeler konusunda muhatapsız kaldınız. 

Önce IġĠD, arkasından da PYD bu yüzden fiilî güç hâline geldi orada. Suriye‟de doğan otori te boĢluğundan arzu ettiğiniz Ģekilde 

Müslüman KardeĢler iktidarı değil, radikal dinci terör örgütü faydalandı. Adalet ve Kalkınma Partisinin Esad muhalefetini desteklemek 

için izlediği gevĢek sınır politikaları yüzünden ülkemiz, radikal terör örgütlerine katılan cihatçıların en önemli giriĢ-çıkıĢ rotası hâline 

geldi.  

AKP‟nin “El Nusra, IġĠD gibi gruplar bize bir Ģey yapmaz.”  Ģeklindeki anlayıĢı, bakıĢı nedeniyle Musul BaĢkonsolosluğumuz 

basıldı, Süleyman ġah Türbesi‟ndeki askerlerimiz tehdit edilir hâle geldi, ulusal itibarımızın zedelenmesine neden oldunuz.  

Suriye‟ye ihracatımız ve sınır ticareti kesildi. Sınır illerimizdeki sanayici, tüccar yurttaĢlarımız -bunları kendiniz de 

biliyorsunuzdur geldiğiniz Ģehirlerden- hepsi de büyük ekonomik zararlar gördüler. Orta Doğu‟ya transit taĢımacılık durdu.  

Suriye‟de muhalifleri desteklemek ve 3 milyon sığınmacıya yardım için bütçeden -siz kendiniz ifade ettiniz- 10 milyar -

yanılmıyorsam- dolar harcamak zorunda kalındı.  

Suriyelilerin kaldığı yerleĢim birimlerinde sosyoekonomik sıkıntılar çıkmaya baĢladı.  

Krizde Suriye‟nin yanında yer alan Ġran‟ la iliĢkiler zarar gördü.  

Uçak düĢürme krizi sonrasında Rusya‟yla tüm ekonomik iliĢkiler kesildi. BaĢta Rusya olmak üzere, bölge ülkeleriyle gerginlik 

politikası bu ülkelerden gelen önemli turizm gelirlerini sıfırladı. Uçak krizi detaylı tartıĢılabilir ama Rusya, belki de hiç istemediğimiz 

Ģekilde, sadece Türkiye'nin değil NATO‟nun da istemediği Ģekilde bölgeye kalıcı bir Ģekilde yerleĢti.  
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Ġzlenen taraflı politikalar, Türkiye'nin baĢta BirleĢmiĢ Milletler olmak üzere uluslararası platformlardaki konumunu sarstı ve iĢte 

gördüğümüz gibi, siz de görüĢ ayrılıkları olarak ifade ettiniz, müttefiklerimizden Amerika BirleĢik Devletleri‟ yle de artık resmî 

seviyede birbirimizle tamamen çeliĢen… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Çakırözer, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum.  

Buyurun lütfen.  

UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) - Tabii.  

Biz “Kısa vadede, buradan çıkıĢ nedir?”  dediğimizde, bir an önce komĢumuzdaki, Suriye‟deki Ģiddetin durması ve barıĢın 

sağlanması için atılan adımlara Türkiye'nin samimi destek vermesi gerekmektedir. Bir an önce bu krizin siyasi bir çözümle 

sonuçlandırılması gerekmektedir. Türkiye'nin bu konuda samimi çabasına ihtiyaç vardır.  

Sayın Bakan, Avrupa Birliği hedefinin stratejik bir tercih olduğunu söylemenizden son derece memnun olduk, biz de 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini, Atatürk‟ün bize gösterdiği muasır medeniyet seviyesi olarak 

görmekteyiz ancak siz biliyorsunuz ki -Avrupa Konseyinde de önemli görevlerde bulundunuz, kısa süre önce oradaydınız- içeride temel 

hak ve özgürlükler konusunda kendimize çekidüzen vermeden dıĢarıda itibarımızı korumamız mümkün değildir. Bunu az önce Sayın 

Profesör Doktor Ekmeleddin Ġhsanoğlu da vurguladı. Siz kısa süre önce Strazburg‟daydınız, biz de oradaydık. Ġçeride, Ģu anda, bugün 

iki buçuk aydır, yetmiĢ beĢ gündür tutuklu bulunan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül‟ün konumu, her yerde, ben inanıyorum ki 

sadece Strazburg‟da değil, Brüksel‟de, hatta ve hatta Ankara‟da da yabancı muadillerinizle gündeme gelmektedir. Basın özgürlüğü, 

ifade özgürlüğü… Tabii ki az önce Sayın Musa Çam da ifade etti, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin bizimle ilgili verdiği kararların 

neredeyse ağırlıklı bölümünde ifade özgürlüğünde ihlal çıkmakta. Bu yüzden, bunun düzeltilmesinde sizin dıĢ dünyanın Türkiye‟ ye 

bakıĢını iyi bilen biri olarak katkınız olacağına inanıyorum ben, özellikle gazetecilerin… Bakın, yakında, muhtemelen bizden önce 

biliyorsunuzdur, Avrupa Konseyi Ġnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks Türkiye‟ye gelecek ve eğer çıkmamıĢ olurlarsa bu 2 

gazeteciyi cezaevinde ziyaret edecek. Hiçbir yabancıya bugüne kadar izin vermedi Hükûmetiniz ama biliyorsunuz, yetkisi var el inde, 

izin almadan cezaevine girecek. Bu, Türkiye için, ülkemiz için… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Çakırözer, lütfen sözlerinizi bağlayınız.  

Buyurun.  

UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Lütfen bu ayıba izin vermeyin. Geldiğinde, cezaevinde tutuklu gazeteci kalmasın.  

Kıbrıs‟ tan bahsettiniz. Yalnız, orada, ben, garantörlük konusunu -Çünkü “ iki kesimlilik, eĢitlik”  dediniz- çok önemsiyorum. 

Kulağımıza gelen söylemler, müzakerelerin sonunda konu garantörlük konusuna geldiğinde, Türkiye'nin uluslararası anlaĢmalarla 

kendisine verilen garantörlük hakkından feragat edebileceğini, bunun yerine, örneğin orada bir kalıcı üsse sahip olabileceği gibi 

formüller üzerinde çalıĢıldığı Ģeklinde duyumlar alıyoruz. Böyle bir üs olması yani garantörlüğün üsle değiĢ tokuĢ edilmesi, hatırlatırım 

ki Yunanistan‟ ın da hemen dibimizde bir üssünün olması sonucunu doğurabilir. Bu konuda dikkat edilmesi gerekir.  

Benzer Ģekilde mülkiyet, toprak konularında da yine kulağımıza gelen konu, özellikle Karpaz bölgesinde… Yani “ iki 

kesimlilik”  diyoruz ama iki kesimliliğin… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) - …kantonlar Ģekline dönüĢmesi gibi senaryolardan bahsediliyor. Bunlara izin verilmemesini 

gerekir diyorum.  

BAġKAN – Sayın Çakırözer, lütfen… Ġstirham ediyorum.  

UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Mısır‟ la iliĢkilerin normalleĢmesi cümlesini kullandınız. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. 

Biz, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının bölgedeki tüm ülkelerle iyi iliĢkiler içinde olmasından geçtiğini düĢünüyoruz ancak “Mısır‟ la 

iliĢkiler normalleĢecek.”  derken, Sayın CumhurbaĢkanının “Ben konuĢmam, BaĢbakanımın da konuĢmasını istemem, bakanlarımız 

konuĢabilir.”  demesi… Bunu sadece bizler duymuyoruz, iliĢkileri normalleĢtirmek istediğiniz Mısır yönetimi de duymaktadır ve 

normalleĢmenin belki de olmasını engelleyecek en önemli açıklamalar bunlardır diyorum.  

Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum, saygılarımı sunuyorum.  

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Çakırözer.  

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın BaĢkan…  

BAġKAN – Sayın Mehmet Günal‟a söz vereceğim ama nedir?  

ERHAN USTA (Samsun) – SataĢmadan…  

BAġKAN – SataĢmadan…  

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Enç…  

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – SataĢmadım, fikirlerimi söyledim.  

BAġKAN – Size sataĢıldı mı efendim?  

ERHAN USTA (Samsun) – Evet efendim. Sürekli olarak benim fikirlerim üzerine…  

BAġKAN – Peki, Sayın Usta, söz vereceğim ama istirham ediyorum efendim. Saat on ikiye çeyrek var. Burası Plan ve Bütçe 

Komisyonu.  

ERHAN USTA (Samsun) – Yeni bir sataĢmaya neden olmayacak Ģekilde…  
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BAġKAN – Ġzleyen de yok.  

Bir de Sayın Enç‟ in zikrettiği ifadenin hadisiĢerif olduğunu da hatırlatıyorum size. Onun için… 

Buyurun.  

ERHAN USTA (Samsun) - Bizim düzeltmemiz lazım.  

HadisiĢeriftir, baĢımız üzeredir. Yalnız hadisiĢerifleri doğru yerde kullanma yükümlülüğümüz vardır. Ben, o konuda sayın 

milletvekilini ikaz etmek istiyorum.  

Efendim, benim söylediğim Ģey Ģu: “ Ġnsani yardım konusu önemlidir.”  Tabii, burada, dünyada iyi olan hiçbir Ģeyde birinci 

sırada olamadığımıza göre, burada birinci sıradaysak biraz, azıcık oradaki temkini ifade etmek istedim. ġimdi, 2016 yılı programına 

bakıyorum, ne kadar bizim kalkınma yardımımız var? Özel sektör ve sivil toplum dâhil, 2014 yılı 6,4 milyar dolar.  

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Biz DıĢiĢlerinden bahsediyoruz, değil mi? Ġnsani yardımlardan…  

ERHAN USTA (Samsun) - Evet.  

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Bununla alakası ne onun?  

ERHAN USTA (Samsun) – Hanımefendi, konuĢtuğumuz da bu zaten.  

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Buyurun. 

ERHAN USTA (Samsun) - Efendim, bir resmî kalkınma yardımları vardır, artı, o 3,5 milyar dolar civarında. Siz bunları 

bilmiyorsanız Ģey yapın, benim bildiğim bir konu.  

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Bilmeniz normal, müsteĢar yardımcımızdınız.  

ERHAN USTA (Samsun) – Tabii, devletin müsteĢar yardımcısıydım.  

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Evet, bizim müsteĢar yardımcımızdınız.  

ERHAN USTA (Samsun) – Devletin… Devletin…  

Sivil artı özel sektörü de kattığımızda 6,4 milyar dolar oluyor. ġimdi, konuĢtuğumuz rakam bu yani “DıĢiĢlerinin”  filan derken 

siz neyi kastettiniz bilmiyorum ama Sayın Bakanın kastettiği Ģey, bu kalkınma yardımları, bunların da önemli bir kısmı insani  

yardımlar. Nereye gittiğini falan, hepsini de biliyoruz.  

Burada, alan el miyiz, veren el miyiz; ona bakmamız lazım. Az önce ifade ettim, 220 milyar dolar alanız, 6 milyar dolar vereniz. 

O yüzden, sizin söylediğiniz Ģey buraya ne kadar yakıĢıyor, ona bakmamız lazım ama bu hadisiĢerif burada kullanılacak bir Ģey değil. 

Eğer burası için bir özlü söz arıyorsanız ayranla ilgili Ģeyin, “Ayranı yok içmeye…” sözünün ben uygun olacağını düĢünüyorum.  

BAġKAN – Sayın Usta…  

ERHAN USTA (Samsun) – Lütfen, efendim. Bir saniye…  

BAġKAN – Yani… 

ERHAN USTA (Samsun) - Hayır, ben sözün kalanını söylemiyorum, onu herkes biliyor zaten.  

BAġKAN – Size yakıĢmadı.  

ERHAN USTA (Samsun) - YakıĢmayacak hiçbir Ģey yok.  

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Konuyu nerede kullanacağımı size mi sorarak öğreneceğim?  

ERHAN USTA (Samsun) – Ben değerlendirmemi yapıyorum.  

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Müftülük de mi yaptınız siz? Ulema mısınız?  

ERHAN USTA (Samsun) – Ġmam-hatip lisesi mezunuyum eğer illa bir Ģey arıyorsan. Bir miktar, müftülük yapmasak da… 

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Onu söylemeye hakkınız yok sizin bir kere. Neyi, hangi hadisi nerede kullanacağımı 

sizden mi öğreneceğim ben?  

ERHAN USTA (Samsun) – Bunun karĢılığında söylenmesi gereken Ģeyin bu olduğunu düĢünmüyorum.  

BAġKAN – Tamam.  

Sayın Usta, siz…  

ERHAN USTA (Samsun) - Efendim, hayır…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

ERHAN USTA (Samsun) - ArkadaĢlar, benim değerlendirmem üzerine… 

BAġKAN - Tamam, arkadaĢlar cevap verdiniz, gerekli izahatı da yaptınız, anlaĢıldı. 

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın BaĢkan, bakın, ben bugüne kadar hiç burada bir kavganın veya tartıĢmanın tarafı olmadım. 

BAġKAN - KuĢkusuz, zaten böyle bir yer değil burası. 

ERHAN USTA (Samsun) – Yok, yok, hele bir de misafir milletvekiliyken, lütfen bunu bitirelim, yani burada 

anlaĢamayacağımız bir konu yok. 

BAġKAN – Lütfen, hemen sözlerinizi bağlayın. 

ERHAN USTA (Samsun) – ġimdi, olay Ģu: Siz benim bir değerlendirmem üzerine bir değerlendirme yapıyorsunuz, kendinize 

göre bir cevap veriyorsunuz, cevap verirken bir hadisiĢerif kullanıyorsunuz. ġimdi, bu sefer benim “Bu hadisiĢerif buraya olmadı.”  

deme hakkımın olduğunu düĢünüyorum, çünkü benim konuĢmam üzerine o hadisiĢerifi kullanıyorsunuz. 

ġimdi, “Neyi nasıl konuĢacağımı size mi soracağım?” diye bir sözü de artık buradaki dinleyicilerin takdirine bırakıyorum. 

Ancak, bakın, Bakanlar Kurulu da bu benim dediğimden rahatsız. Ben Ģunu söylüyorum: Bunun ne kadar etkili olduğu 

konusunun bakılması lazım. Yardım yaptığımız ülkelerin bize düĢman olduğuyla, yardım yaptığımız kiĢilerin bize düĢman olduğuyla 
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ilgili çok olaylar var, bunu DıĢiĢleri Bakanlığımız size anlatabilir. ġimdi, mesela burada, o yüzden Bakanlar Kurulu da o rahatsızlığı 

hissetmiĢ ki, “Türkiye, kalkınma iĢ birliği faaliyetlerinde etkinliğin artırılması amacı doğrultusunda kalkınma iĢ birliği temel politika ve 

strateji belgesinin hazırlıklarının devamı olarak bölge bazlı tematik öncelik ve çalıĢmaların yürütülmesinde ihtiyaç bulunmaktadır.”  

diye bir ihtiyacı koyuyor, benim söylediğim Ģeyi teyit ediyor. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Usta. 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Yalnız o söylediğiniz atasözüyle ilgili hanımefendiden özür dilemeniz lazım. 

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – BoĢver, gerek yok ya gerek yok. 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Çünkü o laf yakıĢmadı size. 

BAġKAN – Onu ben de… 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Ayran hikâyesi, ayran. 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Bu hanımefendiden özür dilemeniz lazım. 

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Hayır, hayır, kesinlikle. 

BAġKAN – Yok, yok onu ben de… 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Sana o lafı iade ediyorum, o lafı iade ediyorum. 

ERHAN USTA (Samsun) – Hayır, hayır, bir saniye… 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – O lafı iade ediyorum. Oraya konuĢarak söylediğiniz o lafı iade ediyorum. 

BAġKAN – Değerli milletvekilleri… 

ERHAN USTA (Samsun) – ArkadaĢlar, bu laf hanımefendiye söylenmiĢ değil. 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Onunla konuĢurken söylediğin laftır. 

ERHAN USTA (Samsun) – Hayır, siz anlamakta sıkıntı mı çekiyorsunuz? 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Ayıp oluyor ama. 

BAġKAN – Sayın Usta… 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – BaĢkanım, müdahale eder misiniz? 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) - Bu üslup hiç hoĢ değil. Bana bak, müsteĢar…  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sakin olun ya. 

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar… 

ERHAN USTA (Samsun) – Ben hanımefendiye kullanmadım. 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Bu masada kullanıyorsun o lafı. 

BAġKAN – Sayın Beyribey… Sayın Usta… 

Lütfen, müsaade eder misiniz? Tamam, anlaĢıldı meram, onu kastetmediğini söyledi Sayın Usta, böyle bir kastı olmadığını ifade 

etti. AnlaĢtık. 

ERHAN USTA (Samsun) – Olayı ifade edecek bir söz. Ben hanımefendiye kullanmam, hiç kimsenin Ģahsına da kullanmam. 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Bu masada konuĢuyorsun o lafı. 

BAġKAN – Sayın Beyribey, lütfen efendim. 

ERHAN USTA (Samsun) – Ben size bir Ģey demeyeceğim, bir Ģey demeye hakikaten değmiyor. 

BAġKAN – Sayın Günal, buyurunuz efendim. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakan, değerli arkadaĢlar; yani hakikaten bir anda alevleniyorsun Sayın Beyribey. Ara 

sıra bir Ģeker… ArkadaĢlar, ben önce Ģey yapmadan söyleyeyim, bir tatlı verelim -Ģu kalan Ģey vardı- Ģekeri düĢtü herhâlde Sayın 

Beyribey‟ in. 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Siz hakkınızı devredince biz konuĢtuk. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yok yani konuĢmak zorunda kaldık, ortalık karıĢtı, benim konuĢmam lazım ki biraz… 

Sayın Bakanım, Sayın Beyribey‟ in Ģekeri düĢtü herhâlde onun için diyorum. 

Bir Ģey yok, Ģimdi, bunlar da konuĢulur, Sayın Enç de alınmasın, burası Plan ve Bütçe Komisyonu, biz karĢılıklı konuĢuruz, 

Sayın Bakanın yaptığı gibi cevap da verilir soru da sorulur ama üslubumuza o anlamda zaten dikkat ederiz burada en yumuĢak Ģekilde 

en sertini söyleriz ama ĢahsileĢirse fazla. 

(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Süreyya Sadi Bilgiç geçti)  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Voltran da hemen geldi sorunu görünce. 

BAġKAN – Bir bakalım, ne oluyor dedik yani, fazla süre vermiĢler. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sorun olmaz, ben konuĢuyorum sıkıntı yok Sayın BaĢkanım. 

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Yalnız Sayın BaĢkan hatırlatayım, sizin yokluğunuzda Sayın Erdoğdu size sataĢtı 

sabah, hem de benim üzerimden. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Neyse Ģimdi onu ben bitireyim de yeni bir Ģey baĢlatma Ġbrahim Bey, dur, ne güzel normale 

dönmüĢtük.  

BAġKAN – ArkadaĢlar, bütün eleĢtirileri ben üzerimde toplayabilirim, sıkıntı yok. 

Buyurun. 
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MEHMET GÜNAL (Antalya) – ġimdi, ben birkaç cümle edeceğim, çok fazla bir Ģey yok, sıkıntı etmeyin, tartıĢacak da bir Ģey 

yok ama Sayın Bakan buradayken senede bir sefer ancak yakalıyoruz, bu arada çok seyahati var. 

Bakma Sayın Enç, sen de hemen alınıyorsun. 

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Ben mi alınıyorum? 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Geziyor, iĢi var. Komisyonda yakalayamıyoruz, burada bulmuĢken biz yılda bir sefer size de 

söyleyelim… 

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – SataĢmıyoruz, dinliyoruz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – SataĢabilirsiniz de, cevabını veririz. 

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Allah Allah! Böyle bir Ģey var mı ya? 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yılda bir sefer geliyorlar, bütçelerini sunuyorlar, biz de onlara soru soruyoruz. 

BAġKAN – Gökcen Hanım, Antalya hesaplaĢmasını Antalya‟da yapın. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Evet, yaĢa BaĢkan. 

ERHAN USTA (Samsun) – O Antalya değil, MHP hesaplaĢması var herhâlde. Tam sataĢılmayacak adama sataĢtı yani, bu 

olacak iĢ değil. 

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Hiç alakası yok. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tamam Sayın Usta, ben hallederim, merak etme. 

ERHAN USTA (Samsun) – Ġlk defa sataĢmadan söz aldım. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Usta, sıkıntı yok. 

BAġKAN - Tecrübelidir Sayın Günal, halleder. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – ArkadaĢlar, dıĢ politika konuĢuyoruz, tabii, arada birtakım Ģeyler olacak ama burada eğer 

hassas konular üzerinden konuĢulursa Sayın Usta haklıdır ama buradaki üslupta da bozukluk olmadan her Ģey konuĢulabilir, iĢimize 

gelmeyebilir, acıtabilir, karĢı koyabiliriz, Sayın Bakan da cevabını toplayıp verecek birazdan, hatta eğer acil bir Ģey olursa arada da 

veriyor. 

Ben kısaca ana konularla birkaç hususa değineceğim. Tabii, burada en önemli Ģey Orta Doğu'yla ilgili sıkıntının had safhaya 

gelmiĢ olması. Ben tek Ģunu söyleyeceğim Sayın Bakanım, tabii, bugünkü gelinen belli konulardaki noktalar geçmiĢten bugüne bir ters 

Ģey gibi anlaĢılır ama biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugün söylenenlerin bir kısmından memnunuz ama biz söylerken dil imizde 

tüy bittiği için dönüp dolaĢıp aynı noktaya geliyoruz. Ben bugün en önemli olarak Suriye‟de ve Orta Doğu'da yaĢanan olayı görüyorum. 

Siz de hatırlarsınız geçen sene burada –size ısrar etmem üzerine- PYD‟nin bir terör örgütü olduğunu söylemiĢtiniz. Buradan birileri 

de… Yani biraz o zaman çekingen söyleniyordu, Ģimdi bakın Amerika dönüyor… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ben mi çekingen söyledim?  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yok, yok yani o ara söylenmiyordu, siz söyleyince burada bir tartıĢma yaĢandığını 

hatırlıyorsunuz, ben de somut söylemeniz için sormuĢ idim. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Sen sordun, ben söyledim. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Çünkü o anda bir algı vardı kamuoyunda. Onu da niye sorduk? Sayın ÇavuĢoğlu‟ndan önce 

Sayın ĠçiĢleri Bakanı geldiğinde sormuĢtum. 

Sayın Beyribey, hem laf atıyorsun, hem dinlemiyorsun bak sana da söylüyoruz yani. 

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Sana laf atmadım. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – ĠĢte biraz muhabbeti… 

Yusuf Bey de gelmiĢ, hoĢ geldin ya. Orada bir… Sayın BaĢkanım, demin Ġbrahim Bey müdahale edemedi, orada arkadaĢlar 

kaynatıyor, baĢı da ġükrü‟ydü, kayboldu galiba nereye gitmiĢ. 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Ben buradayım. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben buradan görüyorum kimin kaynattığını. 

BAġKAN – ArkadaĢlar, sizi iki dakika bırakmaya gelmiyor. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Aynen öyle, orada hiç boĢ durmuyorlar, kaynatıyorlar ve gürültü fazla çıkıyor. Sayın Ġhsanoğlu 

nezaketinden bir Ģey söylemedi ama… 

BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen, Sayın Günal‟ ı dinleyelim, rica ediyorum, lütfen. 

Bakın, sabah 10‟da tekrar görüĢmemiz var, lütfen. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Zamanımın on dakikasını siz yediniz ona göre. 

Sayın Bakan, buradaki sorun Ģu: Eğer bir çizgi koyuyorsak, söylediğimiz gibi, bunun arkasında durmamız lazım, dıĢ politikada 

konjonktüre göre değiĢtiğimiz zaman bu sefer karĢıya da bir Ģey izah etmekte zorlanıyoruz ve karĢımıza yeni sorun çıkıyor. Yani bir 

gün “KardeĢim Esad” deyip ertesi gün “Eset”  dediğimiz zaman olmuyor, yani önceki de tamamen doğru değil, sonraki de tamamen 

doğru değil, ben buna “ ifrat tefrit”  diyorum dıĢ politikada. ġahsa dayalı götürürsek böyle olmuyor. Önce, iĢte, Putin‟ le canciğer kuzu 

sarması oluyoruz, sonra, onun üzerine tabii ki o da o dostluğa güvenerek “Arkamdan vuruldum.”  diyor, algısı öyle oluyor. Neden? 

“Benim kiĢisel dostluğum var.”  mahiyetinde söylüyor, “Beklemiyordum Sayın Erdoğan‟dan.”  diyor. Ama sizin de dediğiniz gibi, eğer 

oraya girdiyse -ister Amerikan uçağı girsin ister baĢka- eğer bir Ģeyimiz varsa, yapacaksak angajman kuralları değiĢtiyse, uyarımızı da 

yaptıysak, düĢürürüz, biz onun arkasında dururuz ama bunun nedenini de sorgulamamız lazım, neden o hâle geldik? Dün çok fazla 



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

Komisyon : Bütçe 

Tarih : 10/02/2016 Saat :  Kayıt: Stenograf : Uzman : ………………. Sayfa: 107 

 

canciğer kuzu sarması olduğumuz kiĢilerle bugün savaĢ durumuna geldik. En fazla -Antalya kavgası diyor da, Antalya‟da bunda 

uzlaĢtık ama- zararı gören de Antalya Sayın BaĢkan. Yani çıkan krizden ekonomik olarak en fazla zarar gören Antalya. Bir Gökcen 

Hanım vardı herhâlde, Sayın Bakan yoğundu ama Antalya‟da krizle ilgili bir toplantı düzenledi arkadaĢlarımız… 

MUSTAFA KÖSE (Antalya) - Ben de vardım Ağabey. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Mustafa seni görmedim, kusura bakma, arkada kalmıĢsın. Bir gittiydin ya tekrar gelmiĢsin. 

BAġKAN – ArkadaĢlar müdahale etmeyin, bütün Antalya ekibi burada. 

Buyurun. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben Ģunu söyleyeceğim: En fazla mağdur olan il hem turizm açısından hem tarım açısından 

Antalya ama bunu bir fırsata çevirelim dedik, Enerji Bakanımızı da dün aynısını söyledim. Niye? Enerji diplomasisinden bahsettiniz, 

enerji arz güvenliğimiz var, dıĢ politikada Ģu andaki bu kaynamanın da en önemli nedenlerinden birisi. Biz o ana kadar baĢımıza bir Ģey 

gelmeyince sıkıntıyı düĢünmüyoruz, krizi fırsata çeviremiyoruz. “Kriz” in Çincedeki anlamının birisi “ tehdit”  birisi “ fırsat”sa, o zaman 

Ģimdiye kadar sorgulamadığımız bu bağımlılıktan kurtulmamız lazım hem dıĢ politika olarak hem de ekonomik olarak. O zaman ne 

yapalım? ÇeĢitlendirmemiz lazım. “Efendim, iĢte, enerjide Ģu…” tamam güzel de hepimiz “Tezekle ısınır mıyız ısınmaz mıyız?” ı 

tartıĢtık. Ama öbür taraftan tükettiğimiz elektrik enerjisinin yüzde 50‟sini doğal gaz santralinden üretiyoruz, dün onu söyledik Sayın 

Bakana. Gelin, burada yerli kömür stratejimiz var, eylem planında var, bunlara öncelik verelim, gereksiz tartıĢmalarla vakit 

geçirmeyelim diyoruz. Alınması gereken bir Ģey varsa her türlü… Tezkere geldiği zaman Milliyetçi Hareket Partisinin duruĢunu 

biliyorsunuz, eleĢtirimizi yaparız ama devlet adına bir Ģey olduğu zaman arkasında dururuz. Bu öncelikleri tespit edelim, yani zikzaklar 

yapmayalım, dün öyle deyip bugün böyle dersek bu sefer de inandırıcılığımız kalmıyor. ġimdi, Sayın Ġhsanoğlu bu Orta Doğu‟da 

izlediğimiz politikaların sonucu olarak bir iki bir Ģey söyledi ama ben çok daha somut bir Ģey söyleyeceğim. Çok Ģey konuĢulabilir ama 

bir algı açısından ve itibarımız açısından BirleĢmiĢ Milletlerdeki seçim sonuçlarını mukayese ederek dıĢarının bize bakıĢını söyledi.  

Ben geçen sene kendim yaĢadım. Buradaki bazı bürokrat arkadaĢlarımızla da ön değerlendirme toplantısına katıldık, bazı 

yerlerde de beraber olduk, daire baĢkanı arkadaĢlarımız geldiler, bir devlet terbiyesi içerisinde brifing verdiler, Akdeniz Parlamenterler 

Asamblesinin genel kuruluna katıldık. Çok üzüldüm, yani Vural Bey arkadaĢımız da orada baĢkan yardımcılığı pozisyonuna aday oldu -

size de onları kriptoyla arkadaĢlarımız bildirdi, DıĢiĢleri Bakanlığı mensuplarımız da oradaydı- 9 tane baĢkan yardımcılığı varken 

sadece Arnavutluk oy verdi Sayın Bakanım.  

Bir olay oldu, o bir sunum yaparken, Suriye… Tamam, bir objection‟u vardı. Bu Orta Doğu ülkelerinden, Arap ülkelerinden 

Mısır, Ürdün hepsi orada olduğu için Akdeniz Parlamenterler Asamblesinde, vallahi bir baktım, hepsi birden, Filistin temsilcisi dâhil… 

Tabii, o cepheyle Ģey farklı olduğu için biliyor, ama oradaki toplantılara, delegasyona öbür taraf katılıyor. Yani Filistin‟deki yapıyı 

bildiğim için söylüyorum, arkadaĢlardan da bilgi almıĢtım neden böyle diye. Ama oradaki Ģeye bakıyorsunuz, Cezayir, Mısır, Tunus, 

Fas, kim varsa hepsi birden Türkiye'nin neredeyse üzerine yürüyecek durumda. Bu algıyı da yönetmemiz lazım, bir taraftan da o ikili 

diplomasiyi çalıĢtırmamız lazım, bu gibi uluslararası kuruluĢlarda da bunlara dikkat etmemiz lazım ki kiĢiye göre politika izlediğimiz 

zaman, bunu düzeltmemiz zor oluyor. Onun için, dıĢiĢlerinin klasik geleneği olan uzun dönemli ve genel millî çıkarlarımıza uygun 

politikaların izlenmesi lazım.  

Az önce Sayın Paylan “soydaĢ”  lafının çok geçtiğini söyledi, ben az geçtiğini söylüyorum, son olarak o konuda da bir Ģeyler 

söyleyeceğim. Tam tersine her seferinde diyorum ki çok büyük bir kitapçık var, ama Türk dünyası kısmı çok fazla olmuyor.  

Size geçen yıl da söylemiĢtim, tekraren yine söylüyorum, önce kendi evimizden, sonra ailemizden, sonra komĢularımızdan, 

akrabalarımızdan, sonra ilçemizden, ilimizden diye gider bu. Onun için, tabii ki biz soydaĢlarımızla, sonra dindaĢlarımızla, sonra 

insanlıkla, bu halka böyle gider. BaĢtan, önce kendisine faydası olmayanın ailesine olmaz, ailesine olmayanın komĢusuna olmaz.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – BaĢkanım, toparlıyorum. 

BAġKAN – Lütfen.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yarısı gitti ama yine uzun konuĢmayacağım, merak etmeyin. 

Dolayısıyla, Türk dünyasıyla ilgili iliĢkilerin ötesinde, ben bu çerçevede, Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatını hassaten ele almanızı 

istirham ediyorum. Bu kuruluĢlarla ilgili arkadaĢlarla da daha önce sohbet ettim, çünkü orada ekonomik diplomasi, enerji 

diplomasisiyle ilgili, her ne kadar Ġran‟ la belli konularda sıkıntımız olsa da bütün Türk devletleri orada bulunuyor. Yani tercihli ticaret 

anlaĢmasıyla bir Türk ekonomik topluluğunun altyapısını yapabileceğimiz bir kurum. Bu konularda biraz daha… Sizin söylediğiniz, 

konuĢmanızın içerisinde Türk Konseyiyle ilgili Ģeyler vardı, ortak dil, ortak tarih, edebiyat toplantıları yapılıyor ama ben ekonomik 

olanı daha çok önemsiyorum, tercihli ticaret anlaĢmalarıyla hatta bir gümrük birliğinin de altyapısını oluĢturabileceğimizi… Demin 

söylediğimiz gibi, efendim, yok ġanghay‟da, Avrupa… O ayrı, onlar devam eder, bölgesel entegrasyonlarımız, çok yönlü dıĢ poli tika 

çerçevesinde devam eder, ama önce kendimize yakın çevreden baĢlayarak, bir medeniyet projesi olacaksa, Huntington‟un söylediği gibi 

medeniyetler çatıĢması değil ama medeniyetler uzlaĢması bunu belirleyecekse, önce bizim kendi halkamızdan, coğrafi olarak, tarihî 

olarak, kültürel olarak, dinî olarak bağlarımız olan, hepsi beraber, oradan baĢlamamız lazım, sonra da bütün insanlığa barıĢı getirecek, 

“Yurtta sulh, cihanda sulh.”  ilkesine uygun bir Ģekilde Türkiye'nin bölgesinde bir aktör olma rolünü oynaması, hem ekonomik olarak 

hem siyasi olarak hem de diplomatik olarak bunlara bağlı diye düĢünüyorum. Onun için de içeride gücümüzü hep beraber aynı hedefe 

yoğunlaĢtırıp ekonomik ve sosyal sorunlarımızı aĢmalı, ondan sonra da dünyada önce 2023‟ te lider ülke, arkasından 2053‟e kadar 

stratejimizi gözden geçirerek bir bölgesel süper güç olma yoluna gitmemiz lazım diyorum. Kısır çatıĢmaları bırakalım, bu sorunları 
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çözerek bir an önce de ülkemizin potansiyelini bilime, yeniliğe, teknolojiye ve özellikle de diplomasiyle de destekleyerek buraya 

getirelim diyorum. 

Bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Günal. 

Evet, Sayın Erdoğdu, buyurun. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, Sayın DıĢiĢleri Bakanı, değerli milletvekilleri, dıĢiĢlerinin saygın bürokratları; 

Komisyonumuza hoĢ geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, tabii, bir tek hanımefendinin olması bile bizi mutlu ediyor, çünkü kadınların bürokrasideki görevleri üzerine bizlerin 

bir teĢviki söz konusu ama, değerli arkadaĢlar, MüsteĢar Beyefendi‟yle MüsteĢar Yardımcısı Hanımefendi‟nin eĢ iliĢkisi… Elbette ki 

Hanımefendi çok saygın bir büyükelçiymiĢ, takdirle karĢılıyorum ama bir baĢka ülkeye gitsem ve böyle bir durum görsem ne 

düĢünürdüm, bence bu durumu böyle değerlendirmek lazım, çünkü normalde de, yani hükûmet iliĢkilerine baktığınızda bir hanedan 

görüntüsü vermemek durumundayız, bunu mümkün olduğu kadar nazik ifade etmeye çalıĢıyorum ama özellikle DıĢiĢleri Bakanlığı gibi 

bir yerde. 

Ġkinci mesele, Garo demin anlattı, herhâlde Garo‟yla atalarımız aynı topraktan ve bu 1915 olayları meselesinde Garo‟nun açılan 

davayla ilgili tutumuna katılmıyorum, çünkü bizim kendimizi ifade etmemizin suç sayılmasını hiçbir Ģekilde demokratik görmüyorum, 

hakkaniyetli görmüyorum.  

Evet, Garo‟ya gözümüzün nuru gibi bakmalıyız, biz aynı ülkenin eĢit yurttaĢlarıyız ama ben de Amerika‟da yaĢadığımda, Ararat 

filmi gösterildikten sonraki ertesi günü de düĢünüyorum, nasıl büyük bir kampanyayla yargısız infaza uğradığımızı da düĢünüyorum.  

Evet, çok büyük acılar yaĢanmıĢtır ama benim babaannemden dinlediğim acılar da bu acıların bir parçasıdır. O coğrafyada 

Türkler, Kürtler, Ermeniler büyük bir acı yaĢamıĢtır. Acıları yarıĢtırmamak durumundayız ama herkes bizim kadar iyi niyetli 

olmayabilir, bu acıların 3 T‟ye dönüĢmesi, yani “ tanıma”, “ tazminat”  ve “ toprak”  talebine dönüĢmesi gibi bir durum da söz konusudur.  

Onun için, biz, kendi yurdumuzda demokrasiyle, eĢitlikle, anlayıĢla çözmeliyiz ama emin olun ki ben her zaman ezilen halkların 

yanındaydım ve bu konuda Türkler ezilmektedir. Gerçekten ezilmektedir, haksızlığa uğramaktadır bir konuda. Hükûmetin o anlamdaki 

önerisini de yerinde buluyorum, arĢivleri açalım ve bakalım. Yani hiçbirimizin diğerini yargısız infaza tabi tutmaması gerekiyor, 

acılardan ders çıkarmamız ve bir daha bu acıları da yaĢamamamız gerekiyor diye düĢünüyorum. 

DıĢ politika, evet, hep böyle büyük laflar edilir, dengeler, güçler, çıkarlar falan ama dıĢ politikada en önemlisi ilkeler ve ahlak 

meselesidir. Yani bize dayatılan bu sürekli çıkar üzerinden bakmak, ama bir ilke meselesi vardır.  

Evet, dıĢ politika bir millî meseledir, millî meselede de hepimizin, bütün yurttaĢların ortaklaĢması gerekiyor ama millî mesele 

diye de hükûmetin her hatasını kabul edip hatalı iĢlemlerin peĢinde koĢmamak da gerekiyor, bu dengeyi oluĢturmak da çok önemli 

bizler açısından. 

Bir diğer önemli mesele de geçmiĢin bürokratları devletin bürokratlarıdır ve bugün milletvekilleridir ve milletvekillerinin 

anayasal hakkı vardır, bazı milletvekilleri de bakan olarak görevlendirilir, hakları ve yükümlülükleri vardır. 

Türkiye'nin dıĢ politikası 1950 yılında çok önemli değiĢikliğe uğramıĢtır, NATO üyeliğiyle eksen değiĢmiĢtir, bir de 2002 

yılında değiĢmiĢtir ama bir eksene oturtulamadı ne yazık ki.  

Türkiye bir Avrasya ülkesi, yani Avrupa ülkesi, Asya ülkesi, hatta Orta Doğu ve Afrika ülkesi. Bu Türkiye'ye büyük 

sorumluluklar yüklüyor.  

Avrupa ülkesi, evet, Avrupa Birliği önemli bir hedeftir. Ben bir antiemperyalistim ama Avrupa Birliği müktesebatının bize 

önemli bir avantaj sağlayacağını düĢünüyorum çok dikkatli olmak kaydıyla.  

Mesela “Onlar ortak bir pazar.”  Millî GörüĢün bir dönemki sözünün önemli bir Ģekilde doğru olduğunu da düĢünüyorum.  

Onun için, böyle Avrupa Birliği rüyalarına çok kapılıp da, evet, önemli avantajlar sağlayacak ama bazı çıkarlarımızdan, tarım 

gibi, pazar gibi çıkarlarımızdan çok da vazgeçmemiz gerektiğini düĢünüyorum.  

Biz aynı zamanda bir Orta Doğu ülkesiyiz ve Orta Doğu kadim bir topraktır. Tarihî olarak kadimdir, aynı zamanda artı olarak da 

bu dönemde bir enerji kaynağıdır. Onun için, bu iki meseleyi birden bilmeden Orta Doğu‟yu anlamak mümkün değil. Mesela Orta 

Doğu halkları bizim gözümüzde dünyanın ezilen mazlum halkları -baĢka bir disiplinde baĢka bir gözle görebilirsiniz- büyük acılar 

çektirildi değerli arkadaĢlar ve bütün bu radikalliklere bakın, arkasında emperyal iĢgaller söz konusudur.  

Afganistan bir dönem çok laik, demokratik bir ülkeydi. Afganistan iĢgali sonrasında Afganistan‟da çıkan Taliban hareketi, Irak 

iĢgali sonrasında çıkan hareket, Suriye‟nin bölünmesinden sonra çıkan… Emperyal güçlerin bu evrensel ilkelere uymadan dokunduğu 

her yerden büyük acılar çıktı. Irak‟ ta yaĢananların altında Ebu Garib Hapishanesinde yaĢanan büyük zulümler vardır, mazlum Irak 

halkına yapılanlar vardır. Biz ülkemizde yeterince bunları konuĢamadık ama Batı medeniyetinde iktidarlar değiĢti bu yüzden, Irak‟ ta 

iĢlenen insanlık suçları dolayısıyla. 

ġimdi geldik, Suriye meselesini bir Esad meselesine indirgedik. Ben de çok -uygun kelimeyi bulamıyorum ama- doğru 

bulmuyorum. “KardeĢim Esad, katil Esad, Ģu Esad, bu Esad…” Ve muhalefetin de buna zorlanarak, iç politika malzemesi yapılarak 

bunu söylemesini… ArkadaĢlar, Orta Doğu‟da temiz lider bulmak çok zordur. Yani, Esad antidemokratiktir de Suudi Arabistan Kralı 

çok mu demokrattır? Veya Ömer el BeĢir‟ in durumu çok mu Ģeydir? Hakkında hüküm var. Ve biz bu Orta Doğu meselesine kendi 

akrabalıklarımız, kendi hassasiyetlerimizden, kendi kimliklerimizden bakarak büyük bir hataya düĢebiliriz. Çünkü, resmin üstüne çıkıp 

baktığınızda, kendileri de zaten ifade ettiler; büyük devletler, süper devletler bu toprakların mazlum halklarına, sahip oldukları enerji 
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kaynakları dolayısıyla iĢkence ediyorlar. Enerjinin sadece kaynağı değil, hat ülkesi olması dolayısıyla da büyük acılar çektiriyorlar. 

Bunu bir dönem kontrollü bir Ģekilde Ġran-Irak savaĢı üzerinden yaptılar. ġimdi daha büyük bir resimle karĢı karĢıyayız. Çünkü, 

bölgede kilit bir ülke var; Ġsrail ve bu Ġsrail‟ in de mazlum Filistin halkına yaptığı haksızlıklar söz konusu. Ve bu Ġsrail‟ in güvenliği söz 

konusu olduğu gibi Batı medeniyetinin petrole ve pazara ihtiyacı var. ġu an nefis bir tabloyla karĢı karĢıyalar. Çünkü, benim gözümde 

mazlum Orta Doğu halkları ama bir baĢka disiplinin gözünde ümmet-i Muhammed iki parçaya bölüĢtürülmüĢ bir Ģekilde Sünni ve ġii 

çatıĢması sonucunda bir vekâlet savaĢında katledilirken bu insanların kanı üzerinden, bu insanların kanını ve petrolünü alarak bu 

insanlara silah satmak, geliĢmiĢ pazar arayan ve insanlığın tarihî, ilkesel, evrensel değerlerine uymayan süper güçler için nefis bir alan 

oldu ama bizim için hüzün verici bir alan olmuĢtur. 

Mesela, bu kapsamda, 1 Mart tezkeresi Türkiye Cumhuriyeti‟nin verdiği en namuslu karardır. Elbette ki bedelleri olacak bunun. 

Bunu CHP‟ye de çektirecekler, AKP içindekilere de çektirecekler. Ama diyorum ya dıĢ politika sadece çıkar, denge, bilmem ne iĢi 

değildir; dıĢ politika ilke ve ahlak meselesidir öncelikle. Ve bu ilke ve ahlaktan baktığınızda, o tezkere sonrasında mazlum Irak halkına 

çektirilenleri düĢündüğünüzde keĢke ben de o Mecliste olsaydım ve “hayır”  oyu verebilseydim diye düĢünüyorum. 

Değerli arkadaĢlar, bu bölgenin temel ülkesi Ġsrail‟dir. Biz geldiğimiz disiplin olarak, sol disiplin olarak insanların etnik 

kimliğine bakmayız ama devletlerin politikasına bakarız. Ġsrail devleti, mazlum Filistin halkına haksızlık ettiği için biz onlara karĢıyız 

ve bu Ġsrail devleti iç politikaya malzeme edilmiĢtir. Ben siyonist olarak suçlanan bir partinin milletvekiliyim, iktidar partisi odakları 

tarafından. Bunu iç politikada böyle malzeme kullanırken… Çünkü “one minute”  olaylarını hatırlayın. Mavi Marmara‟da benim 

yurttaĢlarımdır onlar. Ben bu ülkenin milletvekiliyim ve haksızca katledilen o insanlar benim yurttaĢlarım. Ama Sayın DıĢiĢleri Bakanı 

“one minute”  ve Mavi Marmara olaylarından sonra bizim bugünkü onayladığımız bütçeden hangi hak ve yetkiyle bazı lobi Ģirketlerine 

AKP‟nin ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin aynı tarihlerde olmak üzere “pro-Ġsrail, pro-Jewish”  denilerek yani Ġsrail yanlısı ve Yahudi 

yanlısı olduğunu ispatlayabilmek amacıyla Fleishman-Hillard gibi bir sürü lobi Ģirketine ödemeler yapılmıĢtır. Belgelerini bütün 

milletvekillerine sunarım. Umuyorum ki bu MRA‟dan yani Amerika BirleĢik Devletleri‟nin resmî otoritesinden temin edilen bu 

belgeler doğru değildir. Ama bir taraftan Mavi Marmara‟ya gözyaĢı döküp bir taraftan “one minute”  dedikten sonra bu ülkelere bizim 

bütçemizden bu kaynakların aktarılarak aynı Hükûmetin kendisini Ġsrail ve Amerikan yanlısı ve Yahudi yanlısı olarak göstermek 

amacıyla bu Ģirketlere para ödemesini doğru ve etik bulmuyorum değerli arkadaĢlar. 

Son olarak Suriye‟deki göçmen meselesiyle ilgili Ģey çok önemli olduğu için Sayın BaĢkanım, bir ek süre bunun için rica 

ediyorum. 

Değerli arkadaĢlar… 

BAġKAN – Ben size on dakika vereyim ek süre, sorun yok. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yok, teĢekkür ederim yani o kadar vaktinizi almamaya çalıĢacağım ama… 

BAġKAN – Peki, buyurun. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Değerli arkadaĢlar, bugün Suriye‟de olayların, Irak‟ ta olayların, Afganistan‟da olayların temel 

suçlusu, söyledikleri, açıkladıkları değerlere uymayan Batı medeniyetidir; Rusya‟dır, Amerika BirleĢik Devletleri‟dir, Ġngiltere‟dir, 

Fransa‟dır. Suçlulardır devlet politikası olarak bunu uyguladıkları için. Ama aynı zamanda bizim Hükûmetimiz de bu devletlerin peĢine 

takılarak Arap Baharı sürecinden itibaren Suriye‟de izlediği politika dolayısıyla hatalıdır. 

Bugün Suriye‟de bir vekâlet savaĢı söz konusu. Milyonlarca insan evinden, yuvasından oldu, yüz binlerce insan katledildi. Ve 

Batı medeniyetinin kendilerine verdiği silahlarla, sadece mezhep farkı dolayısıyla -Hazreti Ali‟ yi ne kadar sevdiğiniz- veya ondan 

sonra, bin beĢ yüz yıl önceki ayrıĢmaların derinleĢtirilmesi hâlinde birbirlerini katlettiler ve bu insanlar bizim ülkemize geldiler. Bu 

insanlardan cihatçı olarak, savaĢçı olarak gelenleri ayırıyorum ama mülteci olarak gelen bütün mazlum Suriyeliler bizim baĢımızın 

tacıdır, bizim misafirimizdir. En iyi koĢullarda ağırlamak durumunda ve zorunda olduğumuzu düĢünüyorum. Çünkü, o ülkede olanlarda 

bizim Hükûmetimizin yaptığı hatalar söz konusudur ama biz bir yandan bunu söylerken diğer taraftan Ģantajcı, tehditçi bir dıĢ politika 

izler görünümü verir gibi, Avrupa Birliğine göçmen politikası üzerinden yaptığımızı doğru bulmuyorum. 

Eğer sızan bilgiler doğruysa Avrupa basınına “3 milyar avro diyorsanız konuĢmaya baĢlamayalım.”  demeyi gerçekten doğru 

bulmuyorum. Bu pazarlık yapılmamalıdır. Eğer biz büyük ülkeysek, böylesine önemli bir alandaki politikamız 3 milyar avro veya 30 

milyar avroyla belirlenemez değerli arkadaĢlar. Ve bugün Akdeniz‟ in sularında insanlar gizli gizli Ege‟den yani bizim çok… Dünyanın 

güneyinden kuzeyine bir göç varsa biz dâhil bütün Orta Doğu halkları ve hükûmetleri bunun sebebini düĢünmelidir. Bir cehennem 

yarattık ve o insanlar o cehennemden kurtulmak için Batı medeniyetine doğru göçüyorsa hangi disiplinde bakıyorsanız bakın, bunun 

sorumluluğunu yüreğimizin derinliğinde hissetmek durumundayız. 

Bugün Avrupa Birliği ne yazık ki gelen bu göçmenlere çöp insanlar olarak bakmaktadır. Bizse bunlara kardeĢimiz olarak 

bakmak zorundayız. Onun için, bu millî çıkarımız… 200 küsur milyon liraya hiç gereği yokken G20 zirvesi yapıyorsak… Çünkü, 

birçok ülke kabul etmiyor. Organizasyonla büyük ülke olunmaz, böyle büyük ülke olunur. Ne 3 milyar avrolarına tenezzül ederiz… Biz 

bu konuda destek vermeye hazırız ama ne Amerika ne Rusya, tam bağımsız Türkiye hedefiyle bunu yapacaksanız bizden size açık 

destek. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Erdoğdu. 

Sayın Tamaylıgil, buyurun lütfen. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanımız, değerli bürokratlar ve basın mensupları; yine, benim genelde kaderim olarak yeni bir 

güne baĢlarken ikinci bütçe görüĢlerini anlatmak üzere söz alan milletvekili oluyorum. Hem yeni gün hem de geçmiĢ gündeki 

çalıĢmaların iyiliklerle tamamlanması dileğimi paylaĢmak isterim. 

ġimdi, Sayın Bakanım, Kadir Has Üniversitesi her yıl Türkiye Sosyal- Siyasal Eğilimler AraĢtırması olarak bir araĢtırma 

yapıyor. Ve 2015 sonu itibarıyla da bu araĢtırmanın sonuçları açıklandı. Türkiye‟de 26 ilde ve kapsamlı yapılan bir kamuoyu 

araĢtırması bu ve burada çıkan sonuçlar... Herhâlde bu sonuçlar sizin bilginize sunulmuĢtur veya takip etmiĢsinizdir, ben değerli 

arkadaĢlarımla da ana baĢlıklar hâlinde paylaĢmak istiyorum. 

Birincisi, tabii, bu sokaktaki kiĢinin tehdit açısından baktığında tehdit algısında oluĢan değiĢikliği vurguluyor ve genelde tehdit 

listesinin yıllar itibarıyla baĢında… 

Sayın BaĢkanım, güzel bir sohbet gerçekten güzel ama Komisyonumuzda dıĢiĢlerimizle ilgili..  

BAġKAN – Sayın Erdinç, sizi buraya alayım ben lütfen. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Ki bence Türkiye‟nin bugün konuĢması gereken en önemli baĢlığı herhâlde tartıĢıyoruz 

diye düĢünüyorum. Belki bizim düĢüncemizi önemsemeyebilirsiniz ama en azından konuĢma hakkımızı burada rahatlıkla 

kullanabilelim. 

Evet, araĢtırmada en önemli tehdidin vatandaĢ tarafından önceden Ġsrail ve Amerika görülürken Ģimdi yüzde 64 noktasında bir 

oranla artık Rusya‟ya çevrildiği açıklanıyor, bunu araĢtırma dile getiriyor. Yine, tabii, burada, yaĢanan hem uçak olayıyla ilgili olarak 

geliĢme ve onun sonrası da sorgulanmıĢ. Ve bu uçağın düĢürülmesini destekleyenler yüzde 62, desteklemeyenler yüzde 36. Bu 

desteklemenin de temelinde Türkiye‟nin sınırlarının korunması ki hepimizin angajman kuralları dâhilinde yapılan iĢlemler açısından 

değerlendirmemizde -muhalefet- bizim kendi liderimizin de bu konuda açıklamaları ortadadır.  

Ama burada, baktığımızda, tabii, yine ortaya konan önemli bir eğilim daha var: Batı‟ ya yöneliĢle ilgili… Ki Batı‟ yla ilgili 

yöneliĢte zayıflama olmuĢtu, özellikle AB‟yle ilgili süreç ve ondan sonra yaĢanan olumsuz baĢlıklardaki geliĢmeler, desteği epey bir 

düĢürmüĢtü. ġimdi, görülen o ki, yine, araĢtırma sonucunda yüzde 65‟ lere çıkmıĢ olan bir AB desteği kendini gösteriyor.  

Ve yine iĢ birliği açısından baktığınızda da, AB ve ABD açısından iĢ birliği noktasında bir yönelim kendini göstermeye baĢlıyor. 

Yani, bundan önce, Ģu on-on beĢ yıllık süreç içerisinde halkın tercihleri ve yaĢanan olaylar açısından verdiği tepki ve ortaya koyduğu Ģu 

bakıĢ açısını çok net olarak aydınlatıyor diye düĢünüyorum. 

Diğer taraftan, bu araĢtırma Hükûmetinizin Suriye politikasını da vatandaĢa soruyor. “BaĢarılı.”  diyenler sadece yüzde 29 Sayın 

Bakanım. Bu araĢtırmada -bir üniversitenin araĢtırması bu- “BaĢarısız.”  diyenler de yüzde 50. Ve burada Ankara‟nın tarafsız kalmasını 

isteyenler de yüzde 46, yani, bu, farklı bir ülkede geliĢen iç olaylara karĢı Ankara‟nın alması gereken tutumda, o aktif rol alıĢın yerine 

tarafsız kalmasını tercih eden, bu toplumun aĢağı yukarı yüzde 50‟si. Ve müdahaleyi de tek baĢına olarak kabul edenler de yüzde 3. 

Enteresan, yine, muhalif güçlere destek verilmesinden yana olanlar da yüzde 11. Yani, bu, Türkiye açısından yapılan bir değerlendirme 

ve bu rapor herhâlde paylaĢılır ve ona göre bir değerlendirme süreci iĢler.  

Tabii, burada mülteci konusuyla ilgili de sonuçlar var. Artık yüzde 63‟ lük bir oran mülteci kabulü noktasında, bunun 

tamamlanması tercihini ortaya koyuyor. Ve memnun olanlar yüzde 16‟yken memnun olmayanlar yüzde 50‟nin üstünde bir rakam.  

Burada, bu oranlar aslında hem halkın dıĢ politikaya olan bakıĢ açısını anlatıyor hem eleĢtiriyi hem de değerlendirmeyi açıkça 

ortaya koyuyor diye düĢünüyorum. 

ġimdi, tabii, dıĢ politikayla ilgili konuyu ve sorunları değerlendirirken, maalesef, görülen o ki Türkiye son on yılı aĢkın süredir 

kapasitesini aĢan hedefler belirleyerek dıĢ politikayı gerçekleĢtirmeye çalıĢıyor ve bu önemli bir sorun. Ama bu yanlıĢ hesabın ötesinde, 

yine, gördüğümüz bir eksiklik var ki bu da: DıĢ politikada biz hesap yaparken “Diğer devletlerin tepkisi ne olur?”  diye bu tepkiyi 

ölçmekte ve bunu hesaplamakta da eksik bir öngörü veya o öngörünün getirdiği hareketi ortaya koymada bir tercih gerçekleĢtirdik. Ve, 

Türkiye olarak, bu göz ardı edildiğinde de, bu tepkilerin ne olacağını iyi hesaplamadığımız zaman bunun sonuçları karĢımıza ağır 

faturalar olarak çıktı diye gözüküyor.  

Yani, diyelim ki, Orta Doğu politikasını ve Suriye politikasını hesaplarken burada “ Ġran‟ ın ve Rusya‟nın oradaki stratejik 

menfaatleri ne?”  diye bir değerlendirme yapmakta Türkiye ne kadar baĢarılı oldu, sürecin içerisinde yer aldığında? Veya “Amerika‟nın 

bunlara göre daha mı az menfaati var, daha mı çok menfaati var?”  bunun hesabını ne kadar yaptı Türkiye, orada dıĢ politika 

uygulamalarını ortaya koyarken? Veya Irak‟ la olan iliĢkiler, hatta hatta son, yine Irak‟ la ilgili, oradaki askerle ilgili bulunan, askerin 

giriĢi, orada eğitim vermesi, geri çekilmesi… Yani, biz oraya, iĢte, Irak Hükûmeti‟ yle… Hatta açıklamalarınız da var orada, Bakanlık 

tarafından resmî açıklamalar da burada yapılan o Irak Hükûmeti‟ yle diyalog eksikliğinin hatasını ortaya koyarken. Ama baĢtan bu iĢ, 

olay gerçekleĢtirilirken neler olacağı, ne tepkiler geleceği… Yani, “Obama‟nın gece yarısı Sayın CumhurbaĢkanını arayarak, bir telefon 

görüĢmesiyle, sanki ültimatom verirmiĢ gibi bir tavır içinde olmasını biz baĢtan düĢünerek engelleyecek bir öngörülü hareket içinde 

neden olamıyoruz?”u sorgulamak gerektiğini, açıkçası, düĢünmek gerekiyor diye paylaĢmak isterim. 

Diğer taraftan, tabii, dıĢ politika “sıfır sorun”  diye baĢladı, sonra, tabii, “sırf sorun”  hâline dönüĢtü -çok konuĢuluyor, bu her 

yerde kullanılıyor- ama dıĢ politikada, sanırım, düĢman yaratma Ģeklinde bir politik tercih içinde olmamak gerekiyor. Yani, dost 

kazanacak, bir yerlere müdahale etmeyecek, müdahalenin yanında, buna beraberce, bölgesel, jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik 

açıdan baktığınızda, bunların bir arada harmanizasyonunu sağlayacak bir politik stratejinin güdülmesi gerekiyor.  

Ama bir tarafta da, yine yapılan bir hata: Çok ani çıkıĢlarla, söylemlerle, kelimelerle dıĢ politika yapmanın ve dıĢ politika ile iç 

politikanın birbirine karıĢtırılmasının Türkiye‟ye çok ağır etkileri olmuĢtur. Ġç politikadaki söylemler dâhilindeki birtakım kelimelerin 
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dıĢ politikada kullanılmasının ve onun da içeride bir siyasi rant hâline dönüĢtürülmesinin Türkiye'nin dıĢ politikasına, bence, çok ağır 

etkileri olmuĢtur.  

Bir de, tabii, benim sürem biraz kaldı ama çok… 

BAġKAN - Süre sorunu yok, buyurun. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) - ġimdi, bir de dıĢ politika açısından baktığımızda, özellikle biz Arap Baharı sürecini ne 

kadar doğru okuyabildik. Arap Baharı sürecinde, dünyada, ilk baĢta o yaygın bir halk hareketi, özgürlükler, halkın uyanıĢı, diktatör 

rejimlere karĢı bir demokrasinin harekete geçiĢi düĢüncesiyle gelen Arap Baharı‟nın sonrasında ortaya çıkan mezhep ve etnik kimlik 

bazındaki ayrıĢmaların hangi ölçüde değerlendirildiği veya bizim Türkiye olarak bu noktada, yine bu etnik mezhep ve etnik kimlikler 

üzerinden ortaya çıkan ayrıĢmalar üzerinden bölge siyaseti yapmamızdan kaynaklanan ve taraf olmaya tercih göstermemizden 

kaynaklanan hataların bugün sonuçlarını yaĢıyoruz diye, açıkçası, düĢünüyorum. Çünkü, baktığınızda, Arap Baharı‟ndan bugüne çıkan 

tabloda -yani, iĢte, bir Tunus biraz daha derli toplu bir görüntü veriyor, onun da yapısının daha homojen olması, belki daha çağdaĢ 

tercihler içerisinde olması mıdır, bilemiyorum ama- iç savaĢlara giden, iĢte, büyük darbe süreçlerinin kendini gösterdiği birçok sonuçla 

karĢılaĢan bir Arap Baharı vardı. Yani, Arap Baharı sürecinde de bizim üstlendiğimiz rol ve tercihlerimiz, Türkiye‟ye bugün 

yaĢadığımız ağır faturaları hazırlayan önemli bir etken oldu diye, açıkçası, düĢünüyorum.  

ġimdi, tabii, bundan sonra bir de dıĢ politikada günlük veyahut kısa vadeli söylem ve ortaklık noktasında tercihlerin 

değiĢtirilmesinin ve bu değiĢikliklerin de istikrarı, ne yazık ki, olumsuz etkilemesinin sonuçlarını da yaĢıyoruz.  

Yani, Ģimdi, Türkiye‟deki mülteci konusuyla ilgili karĢımıza çıkan tabloda AB‟yle ilgili iliĢkiler, bu AB‟yle ilgili iliĢkilerde bir 

anda karĢımıza çıkan bir yeni dönem ama bu geri kabul anlaĢmasıyla ilgili oluĢabilecek süreç -yani, siz, tabii ki, Schengen vizesiyle 

ilgili bir geliĢmeyi dile getirdiniz konuĢmanızda ama- Schengen vizesiyle ilgili olarak o geliĢecek olan 2016 sürecinde biz Türkiye 

olarak neleri, hangi anlaĢmanın tarafı olarak ortaya koyacağız, bunları da değerlendirmek gerekiyor.  

Artı, tabii, dün Avrupa Konseyinin mali iĢler -yani bütçe- üyeleri Meclisimizi de ziyaret etti. Ben Sayın BaĢkanla beraber… 

Onlarla da genelde bu mültecilerle ilgili konu görüĢüldü ama böyle peĢin hükümlü, Türkiye‟yle ilgili bakıĢ açılarında çok samimi 

olmayan bir söylem içerisinde gerçekleĢen… Yani, bu yürütülen sürecin -iĢte, Aylan bebekle beraber vicdanların harekete geçtiği 

sürecin- sonrasında -aslında biraz önce Aykut çok güzel bir kelime, tanım ortaya koydu- onların insanlara bakıĢ açısı ile bizim kardeĢ 

gördüğümüz mültecilerin sorununu çözmedeki samimiyeti de bizi bir noktada sorgulatmayı beraberinde getiriyor.  

Tabii, Ģimdi, bir mülteci olayımız var ama yenisini de hazırlayan süreç iĢliyor, yani, bir taraftan, baktığımızda, yeni bir göç 

dalgasının kendini gösterebileceği bir süreç de iĢliyor ama bir taraftan da bir Cenevre süreci, Londra süreci iĢliyor. Her iki toplantının 

içeriğiyle ilgili taraflar arası görüĢler bildirilirken insanların öldüğü, mültecilerin yerlerinden kalkıp baĢka yerlerde kendilerine hayat 

bulmaya çalıĢtığı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden, tüm bu hassasiyetlerin gerçekliği içinde bakmamız gereken bir dönemdeyiz diye 

düĢünüyorum. 

Ayrıca, bu dönemde, tabii, Kıbrıs‟ la ilgili, daha doğrusu Kıbrıs sorunuyla ilgili, siz çözümü yönünde hızlandırılacak bir dönemin 

geldiğini dile getirdiniz ama Kıbrıs‟ la ilgili, tabii, bir Ģeyi de kaçırmamak lazım. Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ġsrail arasında doğudaki 

o enerji koridoruyla ilgili -Doğu Akdeniz‟deki- yapılan son anlaĢmalar ve ona bağlı kurulan iliĢkiler ve orada dünyadaki ve bölgedeki 

enerji açısından yaĢanan bu süreç içerisinde hangi noktalarda nelerle karĢılaĢmamız gerektiği konusunda da herhâlde bir çalıĢma 

yapılıyordur. Çünkü, daha önce bu bölgelerdeki sondajlarla ilgili süreç iĢlerken gerçekten, koymuĢ olduğumuz tavır açısından 

baktığımızda, ne kadar doğru adımlar attık, onun da sorgulamasını yapmak gerekiyor.  

Tabii, Kıbrıs‟ la ilgili de Kıbrıs olayı, tamam, çözülecek, bitsin, aman ne güzel dediğinizde… Sayın Bakanım, Kıbrıs‟ la ilgili , 

2000‟ li yıllarda, bu Güney Kıbrıs‟ ın üyeliği öncesindeki adadaki bu tekrar görüĢmeler, yapılan referandum süreci ve ondan sonraki 

adımlarla baktığımızda, yani oradaki garantörlük ve o süreçteki Güney Kıbrıs‟ ın üyeliğiyle ilgili sürece baktığımızda daha etkin neler 

yapılabilir diye bir daha sorgulamamız lazım çünkü, bugün, karĢımıza AB‟yle ilgili fasıllar geldiği zaman en önemli konularda Güney 

Kıbrıs‟ ın rezervleriyle karĢı karĢıya geliyoruz. O yüzden, o gün için baktığımızda, yani ne yaptık, iĢte, AB‟nin aldığı karardan sonra biz 

gittik -Ġngiltere‟ydi herhâlde o dönemde Dönem BaĢkanı- dedik ki: “Tamam, biz bu hava yolları ve limanlarla ilgili anlaĢma geldiğinde 

biz Ģerh koyuyoruz.”  

BAġKAN – Lütfen toparlayalım Sayın Tamaylıgil. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġzmir) – Hemen bitiriyorum.  

Sayın Gül‟dü hatırladığım kadarıyla o zaman ve Ġngiltere dedi ki: “ġerh koymaya hakkınız yok, durum ortada.”  Yani, Ģimdi, 

böyle süreçler iĢlediği zaman, bugünkü Kıbrıs‟ la ilgili yaĢanan süreçte de kendi millî davamız olarak gördüğüm konudur Kıbrıs benim. 

Yani, kimi zamanlar farklı baĢlıklarla çok ağır eleĢtiriler olur ama Kıbrıs‟ ta muhakkak iki kesimin mutlak eĢitliğine dayalı bir çözümün 

olmasından ve Türkiye'nin, garantörlük olarak baktığınızda, garantörlük olarak iki kurucu devleti görüp ve garantörlük haklarının da 

güvence altına alınmasında bizim görüĢlerimizi dile getirmemiz gerekiyor ve Kıbrıs‟ ın ne pahasına olursa olsun değil, çözüm ortaya 

konulurken de taviz vermeyen bir çözüm içerisinde olması gerekiyor ve hem temel hak ve çıkarların hem de stratejik çıkarların dikkate 

alınarak çözümün sağlanması gerekiyor. Onun için özellikle bu Yunanistan, Ġsrail ve Güney Kıbrıs toplantısı ve anlaĢmasının altını 

çizmiĢtim.  

Ben umut ediyorum ki -hani hep deniyordu- proaktif bir siyasi ve politika uygulamaları… Türkiye'nin dıĢ politikası çok önemli 

çünkü Türkiye‟deki dıĢ politik ayrıĢmalar ve problemlere ekonomik açıdan baktığınızda -ki buna paralel gidiyor- Türkiye'nin 

komĢularıyla veya iliĢki hâlinde olduğu ülkelerle -Kuzey Afrika ülkeleri olsun veya komĢu Orta Doğu ülkeleri olsun- ticaretinde büyük 
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kayıplar var. Türkiye'nin ekonomik gücünü zayıflatan geliĢmeler oluyor dıĢ politik zafiyetler. Ha, burada, tabii, kendi duruĢundaki  

doğru temelli mücadelelerde her Ģey göze alınır ama yanlıĢ yapmadan… 

Yine söylüyorum, biz, Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk‟ün “Yurtta sulh, cihanda sulh.”  ilkesinden vazgeçmeyecek ve aynı 

zamanda bölgenin demokrasinin iĢlediği bir Ġslam devleti… Ġslam kökeninde yaĢayan yapısı hep örnek olarak konuĢuldu çünkü 

Müslüman bir toplum ve demokratik bir devlet. Demokratik, laik hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti ve baktığınızda, dini ağırlıklı 

olarak Ġslam. Bütün Orta Doğu‟ya örnek olmuĢ ve çağdaĢ modernleĢme temelinde bir devlet yapısı ki bu, Arap Baharı‟nda da pek çok 

ülkenin örnek aldığı bir yapıydı. O yüzden, bunları temelinden sarsmayacak bir politika anlayıĢıyla devam etmenin gerektiğine 

inanıyorum.  

Sabrınız için ve sizin de verdiğiniz süre için teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Tamaylıgil.  

Sayın Paylan, söylemek istediğiniz bir Ģey mi var?  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Evet, kısa bir Ģey.  

BAġKAN – Peki, buyurun.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, bir konuyu unutmuĢum. ġöyle ki -Bihlun Hanım da söyledi- bu dıĢ politika 

hamleleri konusunda bayağı böyle fevri, elini yüksekten açan çıkıĢlar yapıyoruz. Sonra birkaç yıl geçiyor ve bakıyoruz ki ülke pek çok 

anlamda kaybetmiĢ, iliĢkileri tekrar toparlıyoruz. Hâlbuki, ilk baĢta elimizi çok yüksekten açıyoruz, sonra tekrar müzakereler baĢlıyor. 

Yani, Ġsrail‟ le bunu yaĢıyoruz, Ģimdi Mısır‟ la yaĢayacağız benzer bir Ģeyi. Bakın, mesela, Esad‟ la ilgili bile, Esad tekrar pozisyon 

alıyor, biliyorsunuz, bölgede pek çok yeri tahkim ediyor. Yarın öbür gün belki Esad‟ la da tekrar iliĢkiye geçmek durumunda 

kalabilirsiniz. Oysaki çok eli yukarıdan açıyoruz politikalarda, sonra tekrar onu düzeltmeye çabalıyoruz. Bu politikanın doğruluğu 

anlamında size bir Ģey sormak istiyorum. Yani, dünyada hiçbir ülke bu kadar fevri hamleler yapmıyor dıĢ politikada ama Türkiye ne 

hikmetse özellikle son birkaç yılda çok fevri. Ya, uçak düĢürülmesinden sonra da veya uçak düĢürülme hamlesinde bakıyoruz, çok 

büyük bir kayıpla karĢı karĢıyayız ve Rusya bunun Ģu anda zevkini yaĢıyor. Yani, uçak düĢürülme sonrası bütün oradaki hamleyi , 

oyunu kendisi kuruyor. Ya, öyle bir Ģey ki sanki hani Rusya istese böyle bir hamle yapamazdı. Bütün bölgedeki pozisyonunu bu uçak 

düĢürme üzerine tahkim etti. 

BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Son bir iki cümle daha edeceğim.  

PYD konusunda, Sayın Bakan, Ģimdi, biz kendi retoriğimizin esiri olmadık mı? Sayın Salih Müslim daha geçen seneye kadar 

Ankara‟ya gelip gidiyordu -Asya Abdullah ve Salih Müslim- ve biz onunla konuĢabiliyorduk. PYD‟yle pek çok yönde müzakere 

edilebiliyordu, Ģöyle olsun, böyle olsun, Ģuraya geç, buraya geçme noktasında ve biz Ģimdi bir retorik kurduk “PYD terör örgütüdür.” 

retoriğini kurduk ve kendi retoriğimizin esiri olduk. ġu anda Suriye sınırımızın yedide 6‟sını PYD kontrol ediyor ve biz ona “ terörist”  

dediğimiz için Ģu anda… ABD mesela dün “Onlar terörist değil, müttefik.”  dedi; Rusya “müttefikimiz”  diyor. Biz oyun kuramadığımız 

için gelip baĢka uluslararası güçler orada bir oyun kuruyorlar PYD‟yle birlikte ve Esad da sonuç olarak PYD‟nin hiçbir Ģekilde 

güvenemeyeceği bir yapı olduğu için güvenebileceği bir merkez lazım. Türkiye bu olamaz mıydı, Türkiye bu oyunu kuramaz mıydı? 

Salih Müslim ve Asya Abdullah‟ la baĢka bir yerde değil de Ankara‟da bu müzakereleri yapıyor olamaz mıydık? Yani, PYD‟yle 

stratejik bir iĢ birliğiyle bölgede daha fazla Türkiye'nin oyun kurması anlamında bir adım atılamaz mıydı diye size soruyorum.  

MEHMET HABĠB SOLUK (Sivas) – PYD, terör örgütüdür.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bunu deyin, sabaha kadar bağırın, ne olacak?  

BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

Evet, arkadaĢlar, görüĢmeleri bitirelim, sohbeti yaparız.  

Sayın Aydın, buyurun efendim.  

ĠBRAHĠM AYDIN (Antalya) – TeĢekkür ediyorum BaĢkanım. 

Sayın BaĢkanım, Saygıdeğer Bakanım, Plan ve Bütçe Komisyonunun çok kıymetli üyeleri, misafir milletvekillerimiz, bürokrat 

arkadaĢlarım, basın mensupları; heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  

DıĢiĢleri Bakanlığı dıĢ teĢkilatının büyük bir geliĢim sürecinden geçtiğine Ģahit oluyoruz. 2002 yılında 93 büyükelçilik, 11 daimî 

temsilcilik ve 59 baĢkonsolosluk olmak üzere 163 olan faal dıĢ temsilciliğimiz vardı. Bugün ise 135 büyükelçilik, 13 daimî temsilcilik, 

84 baĢkonsolosluk, 1 konsolosluk ajanslığı ve 1 ticari ofisi olmak üzere bu sayı toplam 234‟e ulaĢmıĢ bulunmaktadır. Bu geniĢlikte bir 

dıĢ teĢkilata dünyada çok az ülke sahiptir. 2015 yılında Guatemala Büyükelçiliği, Suudi Arabistan Cidde‟de Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı 

nezdinde Daimî Temsilcilik ile ġibirgan Afganistan, Prizren Kosova, Vancouver Kanada BaĢkonsoloslukları ve Süleymaniye Irak 

Konsolosluk Ajansı olmak üzere 6 yeni temsilciliğimiz faaliyete geçmiĢtir.  

Bölge üzerinde, örnek vermek gerekirse, açılım politikası uyguladığımız Afrika‟da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz 

bulunmaktaydı. Bugün artık 39 büyükelçilikle temsil ediliyoruz. Bu açılım politikamızın olumlu etkisi Afrika ülkeleriyle ekonomik 

iliĢkilerimiz ve ticari hacmimize de yansımıĢtır. Bu çerçevede, Sahra Altı Afrika ülkeleriyle 2000 yılında 742 milyon dolar olan ticaret 

hacmimiz 2015 yılında 6,66 milyar dolara ulaĢmıĢtır. Açılım politikası uyguladığımız bölgelerden Latin Amerika‟da büyükelçilik 

sayımız 2002 yılında 6‟yken bugün 13‟e yükselmiĢtir. Bu bölgeyle ticaret hacmimiz de yaklaĢık olarak 8 milyar dolara ulaĢmıĢ olup 

son on beĢ yılda 8 katlık bir artıĢa tekabül etmektedir. 
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Son yıllarda ülkemizde önemli uluslararası zirveler, toplantılar yapılmıĢtır. Ülkemizin son yıllarda ev sahipliği yapıyor 

olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu husus ülkemizin takdir edilen önemli bölgesel ve küresel bir aktör olduğunu da göstermektedir. 

2015 yılında, tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale savaĢlarının 100‟üncü yıl dönümünde Ġstanbul‟da yapılan BarıĢ 

Zirvesi ve Çanakkale‟de gerçekleĢtirilen törenlerin layıkıveçhile yapılmasından kıvanç duyuyoruz. Bu önemli etkinliğe, törenlere 17 

devlet baĢkanı, 3 parlamento baĢkanı, 2 cumhurbaĢkanı yardımcısı, 5 baĢbakan, 1 eski cumhurbaĢkanı, 29 bakan ve 8 diğer üst düzey 

devlet erkânı ile 20 büyükelçi, 6 genel sekreter ve 1 uluslararası Ģahsiyet iĢtirak etmiĢtir. 

Küresel Göç ve Kalkınma Forumu‟nun 2015 Ekim ayında Ġstanbul‟daki –düzenlediğimiz- yıllık zirve toplantısı da dünya 

gündemindeki en önemli konulardan birinin ülkemizde tartıĢılmasına vesile olmuĢtur. Ekim 2015‟ te Ankara‟da gerçekleĢtirilen 

BirleĢmiĢ Milletler ÇölleĢme ve Mücadele SözleĢmesi 12‟nci Taraflar Konferansı da çevre alanında ev sahipliği yaptığımız önemli 

konulardan biridir. Bu, mesleğimle de ilgili olduğu için dünya çapında çok katılanlar olduğuna ve çok iyi bir zirvenin geçtiğine Ģahitlik 

yaptım.  

Milletvekili olduğum Antalya da 2015 yılında önemli bir toplantıya ve bir zirveye ev sahipliği yaparak ülkemizin tanıtımına çok 

kıymetli katkıda bulunmuĢtur. Bu çerçevede 2015 Mayıs ayında NATO DıĢiĢleri Bakanları Toplantısı Antalya‟da gerçekleĢtirilmiĢti r. 

2015 Kasım ayında G20 liderler zirvesine yine Antalya ev sahipliği yapmıĢtır. Bu önemli zirveye 10 bin katılımcının iĢtirak etmiĢ 

olması büyük bir baĢarının göstergesidir. Emeği geçen herkese Ģükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bir Türk vatandaĢı olarak, Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaĢı olarak oradaki gözlemlerimiz -bize katılmak nasip oldu, Ģükürler olsun- CumhurbaĢkanımızın diğer misafir 

gelen devlet baĢkanlarıyla yaptığı toplantılardaki duruĢu, yine BaĢbakanımızın verdiği resepsiyondaki diğer baĢbakanlarla ve 

misafirlerimizle duruĢu, yine DıĢiĢleri Bakanımız Sayın Mevlüt ÇavuĢoğlu‟nun duruĢu -her zaman biz tabii biraz taraf gibi oluyoruz 

ama bir sözü vardır “Biz Toroslarda davarı da, koyunu da güderiz, Avrupa‟yı da yönetiriz.”  demiĢti- gerçekten oradaki davranıĢları ve 

diğer ülke dıĢiĢleri bakanlarının ona bakıĢı bizi gururlandırmıĢtır, kıvanç duyduk bu konuda da. 

Yine, ülkemizde ilk defa düzenlenecek EXPO toplantısına da Antalya‟nın ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet 

duyuyorum. Bu konuda da emeği geçenlere Ģükranlarımı sunuyorum. 23 Nisanda baĢlayacak çok güzel bir organizasyon olacak. 

Özellikle EXPO‟yla ilgili -biraz önceki tartıĢmalarda da- biz ne kadar bir bütçe ayırırsak ayıralım, bu kadar tanıtım yapma Ģansımız 

yoktu. Oradaki gazetecilerle falan konuĢtuğumuzda “Biz böyle güzel bir organizasyon duymadık.”  ve bundan sonraki yapacak olan 

ülkeler de, Çinliler bile “Biz böyle güzel bir ortamı ve böyle bir zirveyi yapamayız.”  diye söylemiĢlerdi. Gerçekten güzel bir Ģey oldu. 

BAġKAN – Çinlilerin Antalya‟sı yok tabii, nasıl yapacaklar? 

ĠBRAHĠM AYDIN (Antalya) – Evet, özellikle Belek. 

Ben bu duygu ve düĢüncelerle bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkese saygılar sunuyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Kandemir, sizden devam edelim, buyurun. 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Sayın Bakanım, çok değerli milletvekili arkadaĢlarımız, değerli bürokratlar; tabii gecenin 

vakti ilerlediği için çok kısaca birkaç Ģey ifade etmek istiyorum. 

Hiç kuĢkusuz dıĢ politika sadece aldığınız pozisyonları değil, aslında tarihe bu ülkenin vizyonunu nasıl nakıĢ nakıĢ iĢlediğinizi 

göstermesi adına her kararın çok kıymetli olduğu bir Bakanlık. Ben bu anlamda dıĢ politikadaki tutumumuzun yarın Arjantin‟de 

doğacak bir çocuk “Acaba Türkiye o gün, yirmi sene sonra, otuz sene sonra Ģu meselede ne yapmıĢ?”  dediğinde, dönüp baktığında 

bizim vizyonumuzu, bakıĢ açımızı, bu toprakların kültürünü göstermesi adına dıĢ politikada aldığımız kararlar etkili olacağı için önemli 

olduğuna inanıyorum ve bu anlamda dıĢiĢleri bürokrasimizi, Hükûmetimizi böyle gerçekten de çok ciddi sınamaların olduğu bir 

coğrafyada ilkeli bir politika takip edebildiği için, ilkeli durabildiği için tebrik ediyorum, teĢekkür ediyorum ve tarihe de doğrusu altın 

harflerle geçeceğini düĢünüyorum. Sadece Ģu Suriye meselesindeki Türkiye'nin temel duruĢu ve temel politikası bile aslında bizim elli 

sene sonra bu ülkenin duruĢunu anlatmak adına çok önemli bir örneklik teĢkil edecek.  

Tabii, bunları söylerken Ģuna da vurgu yapmak isterim: Bundan yaklaĢık on beĢ gün evvel Avrupa Komisyonu Parlamenterler 

Meclisindeydik. Ben oraya gidene kadar o parlamentoda -iĢte Ekmeleddin Bey de vardı- baĢkanlık yapmanın ne kadar kıymetli bir Ģey 

olduğunu doğrusu bilmiyordum. Gurur duyduk Sayın Bakanım. Türkiye Cumhuriyeti‟nde yetiĢmiĢ bir ismin orada baĢkanlık 

yapmasının ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar derin izler ve etkiler bıraktığını da doğrusu yakında müĢahede ettik. Bu anlamda 

ben sizi tebrik ediyorum. Bu tecrübenin ve enerjinin de dıĢiĢlerine yansıyacağına çok yürekten inanıyorum.  

Tabii, dünyanın güç, adalet ve meĢruiyet arayıĢında adil durabilmeyi, ilkeli durabilmeyi, dıĢ politikasının temeline koyarak 

bölgesinde bu kadar çok sorunla yüzleĢtiği hâlde bir ufuk ve vizyonla bu meseleler karĢısında pozisyon alabilmeyi bir ilkenin etrafında 

buluĢturabildiği için doğrusu sizi de tebrik ediyorum. Tabii birçok Ģey söylenebilir ama “ fail state”  oluĢtuğu, Irak‟ ta, Suriye‟de ya da 

Libya‟da, Yemen‟de, Lübnan‟da, Ürdün‟de bölgemizde bu kadar çok sınamaların olduğu bir dönemde bizim bir defa önce demokratik 

bir ülke olarak, gücümüzün farkında olarak, demokrasimizi koruyan, ekonomisinde büyümeyi devam ettirebilen, insanı merkeze alan 

bir siyaset anlayıĢını sadece içeride değil, dıĢarıda da temel referansı hâline getirebilmenin çok maharet istediği kanaatindeyim. Tabii, 

muhalefet milletvekillerimiz ifade ettiler, çok konuĢuldu. ĠĢte, Türkiye çok çabuk ittifak değiĢtirebiliyor. Bu çok mümkün tabii, tarihin 

bu kadar hızlı aktığı bir dönemde ve böyle bir coğrafyada ittifaklar değiĢebilirler, hatta daha ötesinde ittifaklar olaylarla iliĢkili de 

olabilirler. Yani, Suriye meselesinde anlaĢamadığınız bir ülkeyle enerji meselesinde aynı ufku paylaĢıyor olabilirsiniz. Burada mesele 

sizin temel ilkelerinizin varlığı ve bu ilkeler üzerinden dıĢ politikada nerede durduğunuz diye düĢünüyorum.  
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Biz dıĢ politikada yeni durumlara hızlı adapte olabilen bir ülkeyiz. Zaten hızlı pozisyon almak durumundayız. Dünya değiĢiyor 

yani o eski tek boyutlu dıĢ politika, içi kapalı bir dıĢ politika yerine yani tarihi seyreden bir dıĢ politika yerine Ģimdi tarihte aktör 

olmaya çalıĢan bir Türkiye var, olması gereken de bu. Ekonomisiyle, insan kaynağıyla, tarihini ve coğrafyasını bir enstrüman olarak 

artık kullanabilir hâle gelmesiyle Türkiye yeni bir vizyon çizdi on iki senede. Bakın, bu anlamda sadece Afrika açılımı bile aslında 

Türkiye'nin vizyonunu göstermesi adına çok önemli. Afrika ortaklık zirvesine dönen yani çok yönlü dıĢ politika vizyonunu gösteren 

adımlardan bir tanesi. 

Değerli Bakanım, gecenin bu vaktinde sizin çok vaktinizi almak istemiyorum ama tekrar… 

BAġKAN – Biz de varız burada Sayın Kandemir, sadece Sayın Bakan yok. 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Yani sayın milletvekillerimize de ifade edeyim, özür diliyorum. 

Böyle sınamaların olduğu bir dönemde, Türk dıĢ politikasının ilkelerinden taviz vermeden yeni sınamalara karĢı çok kolay yeni  

politikalar üretebilen, pozisyonunu yenileyebilen, yeni Ģeyler söyleyebilen bu dinamik yapısının, inĢallah, böyle bir kriz döneminde bizi 

düzlüğe çıkartacağına inanıyorum.  

Sizi tebrik ediyorum, ekibinizi tebrik ediyorum; bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Kandemir. 

Sayın Gizligider, soru mu, konuĢmak için mi? 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Efendim, çok kısa birkaç noktada izah ve daha doğrusu tespitlerimizi paylaĢıp biraz da 

bilgi talebi noktasında olacak. 

Sayın BaĢkanım, Sayın Bakanım, teĢekkür ediyorum.  

ġimdi, Türkiye‟nin büyüklüğünü yurt dıĢına gittiğimizde doğrusu çok daha iyi anladık, özellikle kriz merkezlerine gittiğimizde 

ve dünyanın çok uzak coğrafyalarına gittiğimizde ĢaĢırarak gördük, bunu paylaĢmak istiyorum.  

Bizzat yaĢadığımız, dört gün kaldığımız bir Arakan ziyaretimiz oldu. O zaman Sayın BaĢbakanımız DıĢiĢleri Bakanıydı. Tabii, 

Ģahit olduğumuz sahnelerin bizim manevi dünyamızda insani olarak, vicdani olarak yaĢattıklarını bir tarafa bırakacak olursak orada 

sadece Türkiye‟nin olduğunu gördük, çok ilginç. ġimdi, Filipinler‟de -Moro‟da- Türkiye var. Patani‟de Tayland‟ ta Türkiye var. Doğu 

Türkistan meselesinde Türkiye iĢin içinde. Ġsrail‟ le Mavi Marmara olayı yaĢanmadan önce barıĢ görüĢmelerinin aktörüydü Türkiye. 

Bunları söylerken bu konuda da bilgi istirham edeceğim. 

Yani Güneydoğu Asya‟ya bakıyorsunuz, Afrika‟ya bakıyorsunuz, Sudan‟da Türkiye var, Türkiye hakikaten çok büyümüĢ. Bu 

noktada Ģahsınız nezdinde samimiyetle teĢekkürlerimi sunmak istiyorum. Bunu oraya gittiğimizde gördük, Balkanlara gittiğimizde 

gördük.  

Uluslararası hukuk derslerinin birinci kuralında Ģunu öğretmiĢti bize hocamız: “Siz ne derseniz deyin, hangi Evrensel Ġnsan 

Hakları Bildirgesi, hangi BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi, hangi Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nden konuĢursak konuĢalım 

uluslararası hukukun 1‟ inci kuralı güçlülerin yazdığı kurallara itaat edip etmeme üzerine geliĢir.”  

ġimdi burada Ģuraya bağlamak istiyorum: Galiba bu kriz merkezlerinin ortak özelliği, enerji ve toplamda Ġslam dünyasının 

sefaleti gibi bir ortak özellik taĢıyor. Bu noktada, tabii, çok tarihî bir misyonun içinden geliyoruz. Kabul edelim etmeyelim, kendimizi 

hangi sıfatlandırmayla tanımlarsak tanımlayalım, ay yıldızın bu coğrafyaların tamamında -biraz romantik, biraz geçmiĢe özlem- 

toplamda bir kurtarıcı olarak gözlemlendiğine bizzat Ģahit oldum. 

ġimdi, bunlara da bağlayarak Ģu konularda Sayın Bakanımdan -biraz da o coğrafyalardan- çok kısa bilgi istirham edeceğim: Bir 

D8 oluĢumu vardı Sayın Bakanım, rahmetli Erbakan‟ ın 54‟üncü Hükûmet döneminde, BaĢbakanlığında, öncülüğünde bir oluĢum vardı. 

Tabii, Ģimdi, bu D8‟ in ortakları Ģu an Orta Doğu‟daki krizin de belki aktörleri yahut muhatapları. Acaba bu oluĢumu son yaĢananlar ne 

Ģekilde etkiledi? Yani burada muhataplarımız noktasında nasıl bir yeni statü var? Bu konuda bir bilgi istirham ediyorum. 

Bir de tabii biz oralara gittik, gördük, dört gün yaĢadık, üzerimize de vebal oldu. Bu Arakan‟da son durum ne? O zaman ilk kez 

Türkiye girmiĢti çünkü kapalı bir rejim, yeni açılmaya çalıĢıyordu ve Türkiye‟nin giriĢinden sonra biraz daha oradaki baskı rahatlamıĢtı. 

Sonra tekrar birtakım sıkıntılar oldu. ĠĢte, Sayın Ekmeleddin Ġhsanoğlu da o dönemde Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatının BaĢkanıydı, bildiğim 

kadarıyla daha sonra dıĢiĢleri bakanları bünyesinde Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatının… 

BAġKAN – Genel Sekreterdi efendim. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Genel Sekreter, özür diliyorum, ağız alıĢkanlığı. 

Burada son durum ne? Çünkü o bölgenin yine ortak özelliği, yanılmıyorsam, doğal gaz havzası oluĢmasıyla alakalı da bir ortak 

özellik vardı. 

Bu Doğu Türkistan meselesi vardı Sayın Bakanım: Bu konuda medyada da çok fazla yanlıĢ bilginin olduğunu yahut bir bilgi 

kirliliğinin olduğunu gözlemliyoruz çünkü son zamanlarda Çin‟e giden birtakım parlamenterlerimiz yahut eski DıĢiĢleri görevli lerinden 

aldığımız bilgiler, yansıtıldığı gibi olmadığı… O noktayı da eğer aydınlatabilirseniz çok sevinirim. Yani oruç yasağı, zorla sakal 

kestirme vesair noktasında… Bu konuda da aydınlanabilirsek sevinirim.  

Bu Patani meselesinde, Tayland-Malezya sınırında yaĢananlara, Türkiye‟nin Ģahitlikten öte bizzat içine dâhil olduğunu 

biliyorum. Buradaki yaĢananları da çok kısa aktarabilirseniz sevinirim.  

Bir de Moro meselesinde bu Filipin devletiyle müzakere yürütülüyor bildiğim kadarıyla ve yanlıĢ bilmiyorsam, Türk Büyükelçi, 

orada Filipin devleti ile Moro bölgesindeki o müzakerenin barıĢ elçisi rolünü üstlendi. Bence o da uluslararası çok tarihî bir görev. 
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Tabii, daha birçok konu anlatılabilir, Orta Doğu meselesi apayrı bir mesele ama Türkiye çok büyük yani bunu dıĢarıdan çok net 

görüyoruz. Bu konularda eğer çok kısa eğer bilgi paylaĢırsanız memnun olurum.  

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Kavcıoğlu… 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ben de öncelikle herkese hayırlı geceler diliyorum. 

Tabii, akĢamdan beri DıĢiĢlerinin bugüne kadar yaptıklarıyla ilgili görüĢmeler yapılıyor, konuĢmalar yapılıyor. Öncelikle, tabii, 

hep bir Suriye, Kuzey Irak politikasına endekslendik ve oradan Türkiye‟nin dıĢ politikasını eleĢtirmeye çalıĢıyoruz.  

Ben, aĢağı yukarı 1978‟den beri yurt dıĢına giden, Almanya‟da, Ġngiltere‟de yaĢayan birisi olarak öncelikle son on yılda, on iki 

yıldaki DıĢiĢlerindeki Ģu değiĢimi görmemiz gerektiğini düĢünüyorum: Bir kere, daha öncesinde bir politika olarak DıĢiĢleri dıĢarıda 

halkıyla bütünleĢmeyen, halkının çok da fazla yanında olmayan, değiĢik bir Ģekilde -çok özür dileyerek buradaki geçmiĢ yıllarda çalıĢan 

DıĢiĢleri mensuplarından- Almanya‟da, Ġngiltere‟de halkının üzerinde bir dıĢ politikayla Türkiye‟yi dıĢarıda temsil etmeye çalıĢan bir 

DıĢiĢleri politikamız vardı. Son on yılda, on iki yılda yurt dıĢına gittiğimizde bunun ne kadar değiĢtiğini çok açık olarak görüyoruz. 

Tabii, gecenin bu saatinde çok örnek vererek anlatmaya çalıĢmıyorum ama ne söylemek istediğimi hem DıĢiĢleri mensubu arkadaĢlar 

hem de burada herkesin… Yıllardır yurt dıĢına gittiklerinde bir sorunla karĢılaĢtıklarında veya en azından yurt dıĢına gitmek için nelerle 

mücadele ederek diğer dıĢ ülkelere gittiklerini, gittiklerinde oralarda baĢlarına bir iĢ geldiğinde nasıl muamele gördüklerini ben yıllarca 

yaĢadım. Daha sonra görevli olarak gittiğimiz toplantılarda da kendimizi hep orada sahipsiz… Yine oradaki DıĢiĢleri mensupları 

tarafından çok da sahiplenilmemiĢ bir Ģekilde yaptığımız toplantılar çok oldu ama yıllar sonra, özellikle AK PARTĠ iktidarından sonra 

DıĢiĢleri politikamızdaki değiĢimi hepimizin görmesi gerekiyor. Yani bunu bir baĢlangıç olarak aldığımızda, bu değiĢim dıĢarıda ve 

içeride Türkiye‟nin halkının yanında olan bir DıĢiĢleri mensupları ki bu bir zihniyet devrimidir -aynı kiĢiler- bu çok önemlidir. Benim 

ailem yıllarca Almanya‟da yaĢadı, ben de orada yaĢadım. Son on yılda gittiğimizde her toplantımıza gelen bir baĢkonsolos, her Ģeyle 

ilgilenen konsoloslarımız, görevli olarak gittiğimiz her toplantıda sabah akĢam, kahvaltıda, akĢam yemeğinde yanımızda olan görevliler 

ama ondan önce bir camisi, bir toplantı salonu bile olmayan, oradaki Türklerle hiç ilgilenmeyen bir DıĢiĢleri; bunu da yaĢadım, son on 

iki yılda, on üç yılda bunları da gördüm. 

ġimdi, bunun dıĢında bir de son on iki yılda yine özellikle Balkanlarda, özellikle Avrupa‟da değiĢen politikalarımızı görmemiz 

lazım. Yani, muhalefetteki arkadaĢlarımızın, bilmiyorum… Ekmeleddin Bey Ġslam Kalkınma Konferansı Örgütü Genel Sekreteri, 

cumhuriyet tarihinde baĢka var mı? AK PARTĠ döneminde bir BaĢkanlık ya da Genel Sekreterlik tesadüf mü? Benim hatırladığım 

kadarıyla Ġslam Kalkınma Konferansı Örgütü Genel Sekreterliği Türkiye‟ye verilmemiĢti. Yine, bir sürü komisyonlarda, bizim kendi 

bulunduğumuz çalıĢma alanlarımızda bile, 2002‟den sonra Avrupa‟da ve dünyada yaptığımız toplantılarda çeĢitli toplantılara ya… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın BaĢkan, son bölümü propaganda için mi ayırdınız? 

BAġKAN – Yok, propagandayı ben yapacağım aĢağı inip biraz sonra. 

Siz buyurun Sayın Kavcıoğlu. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ne yapıyormuĢum pardon? 

BAġKAN – Propaganda efendim, propaganda. 

Buyurun. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Son bölümde, sadece size demedim. 

BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu, siz devam edin lütfen. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Burada Konsolosumuz da var yani Ģimdi konuĢmamın Ģeyini bozmak istemiyorum ama 

kendisi DEAġ tarafından kaçırıldığında, Türk devleti tarafından bir konsolos görevlimiz olarak yakalandığında Türkiye 

Cumhuriyeti‟nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu kendi ağzıyla ifade eden Konsolosumuz, CHP‟den milletvekili olduktan sonra bu 

bölgeyle ilgili politikalarını değiĢtirerek “Türk askerinin orada ne iĢi var?”  diye fikir beyan ediyor. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Ben cevap vermek istiyorum. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Yok, cevap vermiyorsunuz, kendinizin söz hakkı geldiğinde cevap verirsiniz, Ģimdi ben 

konuĢmamı bitireyim. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Bana da söz verin. 

BAġKAN – Böyle bir usul yok. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ben konuĢmamı bitireyim. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Bilip bilmeden konuĢuyorsun ama ezbere konuĢuyorsun! Hiçbir Ģey bilmiyorsunuz! 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – ġimdi, Türkiye'nin politikası sadece Suriye ya da Kuzey Irak‟ tan ibaret değil. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Hayır, lütfen, ben buna cevap vermek istiyorum. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – 1990‟da Türkiye'nin yurtta sulh… 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Birazdan, birazdan. 

BAġKAN – ArkadaĢlar, siz karıĢmayın ya!  

Böyle bir usul yok Sayın Yılmaz, sonra verirsiniz cevabınızı, bekleyeceksiniz. 
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ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Yani, sizin anladığınız yurtta sulh ve cihanda sulh, Türkiye'nin içeride, dıĢarıda ne olursa 

olsun “KarıĢmayın kardeĢim, ne olursa olsun Türkiye‟de biz barıĢtan yanayız.”  Böyle bir politika yok. Bakın, Balkanları gezdiyseniz 

eğer, ben son yıllarda Balkanlardaydım…  

Sayın Bakanım, çok çok teĢekkür ediyorum, sizden önceki bakanlarımız da dâhil, özellikle de CumhurbaĢkanımıza ve 

BaĢbakanımıza da.  

Bakın, Makedonya‟ya gidin, Sırbistan‟a gidin, Bosna-Hersek‟e gidin… Bosna-Hersek‟ teki savaĢ daha 90‟ lı yıllarda. Ne kadar 

oradaydınız? Oradaki bütün Müslümanları bile Türk olarak biliyorlar. Osmanlıdan kalan insanlar Ģunu söylüyorlar: “Ya, cumhuriyetten 

sonra bizi burada bıraktınız, bir daha da sahiplenmediniz, yıllardır eziliyoruz ve bizi eziyorlar. Tayyip Erdoğan‟dan Allah razı olsun, 

son on yılda bize sahip çıkan birileri oldu, kültürümüze, dinimize…” Gidin Balkanlara, bütün camiler, köprüler, bu kültür dernekleri, 

hepsi destekleniyor ve Osmanlı, Müslüman bütün değerlerimiz yapılmıĢ, ibadete açılmıĢ, o insanlar Ģu an kendi özgür ibadetlerini ve 

Türk kültürünü yaĢıyorlar. Bunu gidip gördüğünüz zaman onlar size anlatacaktır. Bu gizli bir Ģey değil, on yıldır gördüğümüz Ģeyi 

söylüyorum. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Daha önce de vardı, TĠKA yeni kurulmadı ki!  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ama, yok, yapmıyorlardı iĢte Mehmet Bey, onu söylüyorum. Bakın, cevap vermeyin, siz 

anlatırsınız. Daha önce yapılmıyordu, 2002‟den sonra yapıldı. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Siz böyle yaparak propaganda yapıyorsunuz! 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Evet, propaganda yapıyorum çünkü DıĢiĢlerinin son on iki yılda yaptıklarını anlatıyorum, 

görmek zorundasınız. 

Çok basit bir Ģey söyleyeyim. Üsküp‟e gidin -madem daha önce de vardı- Üsküp‟ te tamamen Yunan politikası, Yunan 

ekonomisi hâkimdir ve orada Osmanlıdan sonra Türkler bu kadar etkin bir Ģekilde olmamıĢtır, hem ekonomik olarak… Ben orada son 

iki üç yılda bir bankanın yönetim kurulu baĢkanlığını yaptım ve orada ekonomik olarak ne kadar etkin olduğumuzu biliyorum. 

2002‟den önce böyle değildi, bunu kendinizle karĢılaĢtırabilirsiniz. Doğrudur, propaganda yapıyorum.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Daha önce TĠKA da vardı. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Vardı ama bu kadar etkin olmamasının nedeni AK PARTĠ iktidarı olmamasıydı. AK PARTĠ 

iktidarından sonra TĠKA da orada çok aktif bir hâle geldi. Gidin… Oradaki bütün Müslüman değerleri tekrar gözden geçirildi, elden 

geçirildi. Bu arada Yusuf Bey de bilir, onun Vakıflar Genel Müdürlüğü döneminde de çok emeği vardır, kendisi ifade edebilir, ondan 

önce de niye yapılmamıĢ onu da siz sorarsınız yapmayanlara. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Soralım bakalım, AKP‟den önce… 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Tayyip Erdoğan‟ ın, AK PARTĠ‟nin oradaki etkinliğini size bir örnekle açıklayayım. Bakın, 

Üsküp‟ te… 

BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen, yapmayın, gece saat biri beĢ geçiyor yani herkes düĢüncesini koyuyor ortaya.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ne yapalım Sayın BaĢkanım, öyle bir Ģey söylüyor ki… 

BAġKAN - Yapmayın Allah‟ ınızı severseniz! 

Buyurun Sayın Kavcıoğlu, toparlayalım lütfen. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Türk politikasının Balkanlarda AK PARTĠ‟den sonra ne kadar etkin olduğunu -yine karĢı 

çıkarsınız ama bunu DıĢiĢleri de teyit eder- Üsküp‟ te Osmanlıdan kalma kaleye Yunan Ģeyinin etkisiyle de bir kilise yapmaya kalkarlar 

ve Tayyip Erdoğan direkt talimat vererek: “Bir Osmanlı kalesine kilise yapamazsınız.”  ve yaptırmadı, kilise öyle inĢaat hâlinde 

duruyor. Bu, bizim dıĢarıdaki dıĢ politikamızın ne kadar etkin olduğunun bir örneğidir. Aynı Ģekilde Suriye‟de… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kiliseyi de sen… 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Gidip görürsünüz, orada var. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Söyleriz o zaman, Türkiye‟de… 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ya, Mehmet Bey, siz niye her Ģeye cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. Ben anlatayım, siz 

kendiniz söz alır konuĢursunuz. Ya, akĢama kadar biz seni dinliyoruz, dinlemek zorunda kalıyoruz, sen niye tahammül edemiyorsun?  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Biz dinliyoruz, sen de dinle. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Hepsini de yalan yanlıĢ anlatıyorsun. 

BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu, bakın, rica ediyorum, lütfen… 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ama, bu kadar müdahale olmaz. 

BAġKAN – Ama, siz de Sayın Günal‟a “Sizi dinlemek zorunda kalıyoruz.”  diyerek Ģimdi ona sataĢmadan söz vermek 

mecburiyetinde bırakmayın beni bu saatte. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kiliseyi karıĢtırırsan biz de Türkiye‟de yaptığın kiliseleri söyleriz, bundan daha doğal ne var? 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Bakın, söylediğim Ģey… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Pardon, mikrofonu açar mısınız BaĢkanım. Biraz önce muhalefete “ Ġstediğiniz kadar söz 

vereceğim.”  dediniz, ben de söz istiyorum. 

Burada kiliseye karĢı olduğumuz anlamı çıkmasın. Burada söylediğimiz, Osmanlıya ait bir yere, bir simge olarak orada Yunan 

politikası gereği Osmanlının mülkünün içerisine simge olarak kilise yapılmasıdır ve bunu Türkiye'nin etkin bir lideriyle durdurmasıdır. 
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Yani, bizim Balkanlarda politikamızın ne kadar etkin olduğunu ifade etmek için söyledim. Eğer giderseniz Makedonya‟ya, Sırbistan‟a, 

Bosna-Hersek‟e bugün Türkiye'nin oralarda ne kadar etkin bir devlet olarak bulunduğunu, ekonomik olarak ne kadar bize ihtiyaçları 

olduğunu ve bizim ekonomik olarak ne kadar onların yanında olduğumuzu ve ne kadar büyük bir devlet olduğumuzu son on yılda 

onlara göstermiĢizdir, onlar da bunu ifade ediyorlar, bu benim lafım değil. Gidip oralara oradaki insanlarla bunu görüĢtüğünüzde 

bunları söylerler. Yani, Irak, Suriye politikasını konuĢurken 1990‟ larda… Yani, aynı politikayı Ģimdi savunuyorsunuz. Saddam Kürtleri 

keserken, öldürürken aynı politikaları niye konuĢmuyordunuz? ġimdi, buradaki olaylarda, Türklerin oradaki yapılan mezaliminde 

bugün muhalefetin devletin yanında olmamasını anlamak mümkün değil. Rusya bugün Suriye‟de bir katliam yapıyor, Türkiye bununla 

mücadele ederken gidip Rusya‟da Kürt Rusya ĠĢ Adamları Derneğini açmak, onlarla bir araya gelmek nasıl bir dıĢ politikadır? Bugün 

CHP‟nin 2 milletvekili Ġngiltere‟de -burada iĢte haberi var- PYD‟nin terör örgütü olmadığını söylüyor. Ya, bu devlet, Türkiye 

Cumhuriyeti devleti Rusya‟yla, Amerika‟yla mücadelesini yaparken, PYD‟nin terör örgütü olduğunu söylerken… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu, lütfen toparlayınız. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Müsaade edin. 

…bir muhalefet partisinin önemli 2 genel baĢkan yardımcısı gidip baĢka ülkelerde bunun bir terör örgütü olmadığını… Türkiye 

Cumhuriyeti‟nin devlet politikasına karĢı bir ana muhalefet partisinin beyanlarda bulunmasını nasıl izah edebilirsiniz? Bu bir artık 

devlet politikasıdır. Türkiye bugün coğrafyasında Suriye‟siyle, Irak‟ ıyla sadece mücadele etmiyor, Türkiye Amerika‟sıyla, Rusya‟sıyla 

mücadele ederken, biz bir arada olmamız gerekirken, bu millî egemenlik çatısı altında bu Hükûmetin yanında olunması gerekirken 

PYD‟nin bir terör örgütü olmadığını, diğeri PKK‟nın bir terör örgütü olmadığını daha dün bir toplantıda HDP‟nin milletvekiline 

Cizre‟de katliam yapıldığını söylemesi bu ülke için bir ayıptır, muhalefet için bir ayıptır.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – PYD‟nin temsilcisi Müslim‟ i ağırlamadınız mı siz? 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Bakın birlik ve beraberlik zamanı. Türkiye Cumhuriyeti Ģu an dünyada etkinliğini ortaya 

koymuĢtur. Türkiye bu etkinliğini size rağmen sürdürecektir ama millî egemenlik anlamında Cumhuriyet Halk Partisinin de diğer 

partilerin de AK PARTĠ‟ye destek vermesi lazım. Gidip Rusya‟da, Ġngiltere‟de birilerinin tahakkümüyle basın toplantısı yapıp Türkiye 

Cumhuriyeti‟nin terör örgütü olarak nitelendirdiği gruplarla farklı düĢünerek, onların birer terör örgütü olmadığını diğer ülkelerle 

beraber paylaĢarak söylemesi ülkemiz adına utanç vericidir, bunu kınıyorum. Dolayısıyla da Ģu anki dıĢ politikamızın bu anlamda esas 

“Yurtta sulh cihanda sulh”un AK PARTĠ döneminde sonra baĢladığını... 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – BeĢar Esad‟a kardeĢim diyeni kına, onları kınayacaksın, onları. 

BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen ya.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – ...Türkiye'nin, Türk insanın çıkarlarını koruyan bir dıĢ politika sürdürüldüğünü 

belirtiyorum. 

BAġKAN – Toparlayın lütfen Sayın Kavcıoğlu, bakın üçüncü süre uzatım. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – DıĢiĢleri Bakanımıza ve AK PARTĠ Hükûmeti nezdinde tüm DıĢiĢleri çalıĢanlarımıza bu 

mücadelelerinden dolayı teĢekkür ederim, baĢarılarının devamını diliyorum.  

BAġKAN – Sağ olun, teĢekkür ediyorum.  

Evet, arkadaĢlar, Ģimdi, soru iĢlemine geçmeden önce... 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, hayır... 

BAġKAN – ArkadaĢlar, müsaade edin. 

Soru iĢlemine geçmeden önce on dakika süreyle sataĢmadan söz vereceğim taraflara.  

Efendim, sataĢmadan herkese söz vereceğim.  

On dakika süreniz var.  

Buyurun Sayın Erdoğdu.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, Ģimdi, biz burada DıĢiĢleri Bakanlığının bütçesi üzerine konuĢurken Bakanlığın 

özelliğine binaen, Bakanlık bürokrasisinin geleneklerine binaen emin olun söyleyeceğimiz birçok Ģeyde memleket adına söylemeyerek 

ama hatırlatmak amacıyla yumuĢatarak söylediğimiz çok Ģey oldu. Bu bir muhalefet sorumluluğudur, bir de iktidar sorumluluğu var. 

ġimdi, bakın, size rağmen, iĢte Irak‟ ta kesilirken... Mesela bir sayın konuĢmacı Irak‟ ta Müslümanlar kesilirken çıkıp Ģunu diyebilirdik: 

“ Irak askerlerine biz baĢarılar dilemedik.”  diye. Biz Recep Tayyip Erdoğan‟a da, BaĢbakana da muhalefet ederiz ama böyle bir konuda 

söyleyeceğimiz birçok Ģeyi söylemediğimizi bilmenizi isterim.  

Ġkincisi: Meseleye biraz hâkim olmak lazım. Biz PYD‟yle alakalı tavrımızı açıkladık. Bu tavrımız sizin anlattığınız gibi değil.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Sezgin Tanrıkulu, bakın, burada haberlerde. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Tamam, Ģöyle söyleyelim... 

BAġKAN – KiĢisel görüĢleridir, parti görüĢü değil.  

Buyurun.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “Devlet politikası.”  diyorsunuz, devlet devlete muhalif olmaz. Bir sene önceki Salih Müslim 

tavrınızı biliyoruz arkadaĢlar biz ve bunu da...  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – SataĢmadan söz istiyorsunuz, söylediğim Ģeyin yanlıĢ mı, doğru mu olduğunu söyleyin.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Demin sen diyordun “Dinle.”  diye.  
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BAġKAN – ArkadaĢlar, bakın, daha sataĢmadan söz isteyen çok arkadaĢ var, süre kayboluyor.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – PYD‟yi bir terör örgütü olarak görüyor musunuz, görmüyor musunuz, onu söyleyin. Biz 

görüyoruz, siz görmediğinizi ifade ettiğinizi söylediniz, bu doğru mudur, değil midir? 

BAġKAN – ArkadaĢlar, bakın bu söyledikleriniz tutanaklara girmiyor, mikrofonu açmadan konuĢtuğunuz için.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Grup BaĢkan Vekilimiz bu konuyu düzeltti, tahsis etti ve gerçekliği konusundaki açıklaması 

var; o Ģeye girmeyeceğim.  

Ben sadece Ģunu söylemek istiyorum Değerli ArkadaĢ: Biz aynı Komisyonun üyesiyiz, insani anlamda söylüyorum. Bakın, 

konuĢmalarınızda biz bunun üzerine gitmiĢ olsak daha zor durumda kalacaksanız. Sonuçta geceler boyunca burada görev yapacağız. 

Bunu insani bir uyarı olarak kabul edin. Bunun üzerinden baĢlayıp daha da farklı Ģeyler söylemeyeceğim.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - Bir de Sayın BaĢkan, son bir Ģey söylemek istiyorum: Bilmiyorum Hariciye nezaketinde bu 

salondaki Ģu anki koku nasıl ifade edilir ama gerçekten rahatsız edici bir durum var. Nedir? Belki dıĢarıdan girdiğinizde anlayacaksınız 

ama içerisi feci kokuyor.  

BAġKAN – Efendim, Ģöyle bir sıkıntı var, biraz daha yukarıda oturunca daha fazla kokuyor, koku yukarıya geliyor, biz yani 

Ģiddetle hissediyoruz bunu.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ne demek istiyorsunuz? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ya aĢk olsun böyle bir Ģey söyleyecek birine benzetebiliyor musunuz Sayın Bakan ya? Hayır, 

bunu bir Hariciye nezaketin... Mevlüt Bey niye böyle ön yargılısınız ya? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ön yargılı değilim.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hayır, anlatayım da yanlıĢ anlama düzelsin. Tuvalet kokuyor, tuvalet kokusunu da hani espri 

de olsun, nezaketli ifadesi vardır da ben bilmiyorum diye bunu söyledim.  

BAġKAN – Efendim, Ģunu söylüyor: bizim bu pis kokumuza DıĢiĢleri Bakanlığımızın naif bürokrasisi nasıl sabrediyor? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Tadı da kalmadı, söylememiĢ olayım, buna üzüldüm yoksa olur mu öyle bir Ģey! 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.  

Ben de tercüme etmekten yoruldum bugün.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – DıĢiĢleri var ya onun için, yabancı. 

BAġKAN – Sayın Günal, buyurun.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, benim söylediğim, Ģimdi... Değerli ArkadaĢımız söylüyor “On yıl, on yıl.”  diyor. 

Sadece bir Ģey söyledim, devlet eskiden beri her yerde vardır, DıĢiĢleri de vardır, eleĢtiririz, eleĢtirmeyiz, Balkanlarda da vardır, Türk 

dünyasında da vardır. ArkadaĢlar milat gibi baĢlatıyorlar. Arada söylediğim oydu, eğer orada kiliseyi bir Ģey diye söylerseniz burada 

baĢka söylenir. “Balkanlarda yoktu.”  derseniz, ben de diyorum ki: Sayın ÇavuĢoğlu‟na sorun, okul arkadaĢımız 7-8 DıĢ Türklerden 

sorumlu bakanla aynı görevde çalıĢtı. Balkanlarda yirmi sene önce de orada çalıĢıyordu, on beĢ sene önce bizim iktidarımızda da orada 

çalıĢıyordu.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – ÇalıĢmak baĢka.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Kavcıoğlu, BaĢbakanlıkta da, DıĢiĢleri Bakanlığında da, burada hepsi vardır, merak 

etmeyin, milat yeni baĢlamadı. TĠKA da bizim dönemimizde kurulmadı, CHP‟ li bakan varken kuruldu. Eksiği olur, fazlası olur Ģimdi 

de eleĢtiriyoruz, biz eksik görüyoruz. Yarın yine biz geliriz, siz eleĢtirirsiniz. Niye? BakıĢ açımız farklıdır. Dolayısıyla, burada Ģimdi bu 

saatten sonra hamaset çekilmiyor, sana takılmamızın nedeni de o. Azıcık erken konuĢ bari de hiç olmazsa katlanalım dedik.  

TeĢekkür ederiz.  

BAġKAN – Siz merak etmeyin, ben sözü erken vereceğim bundan sonra.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tamam, kestim BaĢkanım.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – On iki yılda yapılan Ģeylerden bahsedecek misiniz dediniz de sözü hatırlatmak için 

söyledim.  

BAġKAN – Öztürk Yılmaz... 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Sayın BaĢkanım, teĢekkür ediyorum.  

ġimdi, değerli kardeĢimizin çok gereksiz yere burada ortamı gerdiğine herkes Ģahit oldu. Normalde bu konuĢmaları, bu söz 

hakkını biz almazdık, kullanmazdık. 

ġimdi, ben daha önce siyasetçi miydim ki görüĢ açıklayayım? ġimdi siyasetçiyim. Ne zamandan beri bürokratlar görüĢ 

açıklıyordu? Yoksa sizin alıĢık olduğunuz bir tarz, bürokratlar da siyasetçi gibi mi davransın? Ben Ģu anda siyaset koltuğunda 

oturuyorum. Benim ne konuĢtuğum çok açık. Bu ülkeyi seviyoruz, bu DıĢiĢleri bizim DıĢiĢlerimiz, buradaki bürokrasi de bizim 

bürokrasimiz, benim de yirmi yılım geçmiĢ burada. Ben bilmiyor muyum neyi eleĢtireceğimi, bilmiyor muyuz?  

“PYD” diyorsunuz, bakınız, bugün Grup BaĢkan Vekilimiz açıklama yaptı. Biraz önce değerli arkadaĢımız da soru sordu: 

Kobani‟nin kurtarılması gündeme geldiğinde, peĢmerge Türkiye sınırından gittiğinde Kobani‟de kime yardım etti, kime yardım etti? 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul)- 29 Ekim tarihi itibarıyla.  

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – PYD‟ye yardım etmedi mi? Siz onun cevabını verin. 

Saygılar sunuyorum.  
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BAġKAN – Evet değerli arkadaĢlar... 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – BaĢkanım, ben de istedim söz.  

BAġKAN – Tabii, tabii, yok daha süremiz var.  

SataĢmadan söz vereceğim.  

Buyurun Sayın KuĢoğlu.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – PYD terör örgütü mü, değil mi, bunları söyleyin, yani bir DıĢiĢleri mensubu olarak 

söyleyin, siyasetçi olarak söyleyin, siz orayı bilen birisiniz.  

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – ArkadaĢlar, bakın, Grup BaĢkan Vekilimiz bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakınız, orada 

okursunuz. Ġsterseniz daha fazla beni zorlamayın. Siz bir kere uçuyorsunuz, bizim de uçmamızı istiyorsunuz.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – PYD bir terör örgütü mü, değil mi, bu kadar basit.  

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Biz açıklama yaptık. 50 defa mı? Sizin için de bir açıklama mı yapalım? 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Söylerseniz Komisyon üyelerinde de netleĢir.  

BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, buyurun lütfen.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim. 

Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlarım; arkadaĢımızın açıklaması üzerine söylüyorum: Bugün Grup BaĢkan Vekilimiz Özgür Özel 

bir açıklama yaparak Sezgin Tanrıkulu‟nun böyle bir açıklama yapmadığını, Cumhuriyet Halk Partisinin PKK‟yı bir terör örgütü olarak 

gördüğünü, PYD‟yi de aynı Ģekilde bir terör örgütü olarak gördüğünü açıklamıĢtır çok net olarak.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.  

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Ama bunu siz biliyorsunuz, bilerek soruyorsunuz, boĢuna tartıĢma yaratıyorsunuz.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bir dakika... 

ġimdi, değerli arkadaĢlarım, tabii ki burada bizler farklı partileriz, farklı görüĢleri savunuyoruz, tabii ki savunacağız. Sizleri de 

sabırla dinledik, kendi görüĢlerinizi söylediniz ama bakın, burada DıĢiĢleri Bakanlığı bütçesini görüĢüyoruz. DıĢiĢleri Bakanlığı, bu 

ülkenin millî politikasını yürütür, hepimizin sahiplenmesi gereken bir politika yürütüyor. Bu DıĢiĢleri Bakanlığı AKP‟nin DıĢiĢleri 

Bakanlığı değil. “Bizim zamanımızda böyle oldu, devlet de böyle oldu.”  diyemezsiniz. Bakın, belki de siz bu dönemde DıĢiĢlerine daha 

yakın olduğunuz için oradaki insanların da ne kadar bizden olduğunu gördünüz. Belki böyle olmuĢtur. DıĢiĢleri Bakanlığı politikası 

hepimizin… 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – “O bizim DıĢiĢleri Bakanlığımız.”  diyorsunuz, o zaman politikaları biraz destekleyin.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Mantık var mı arkadaĢım? Git biraz demokrasi dersi al.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) - …düzeltmesi, desteklemesi gereken, arkasında durması gereken bir Bakanlıktır.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Kime cevap veriyorsun! 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ne bağırıyorsun ya! Ne bağırıyorsun! Yeter senden çektiğimiz! 

BAġKAN – ArkadaĢlar… Gecenin bu saatinde… Evet, arkadaĢlar… 

TeĢekkür ediyorum Sayın KuĢoğlu. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ne anlayıĢtan anlıyorsun ne nezaketten anlıyorsun ya! Seni çekmek zorunda mıyız biz ya! 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Toparlayacağım. 

BAġKAN – Yeni sataĢmalara fırsat verin efendim.  

Buyurun.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Senin hakaretini mi çekmek zorundayız ya! 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ben hakaret etmiyorum ya! Sen ne diyorsun ya! Alınma her Ģeye!  

BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, buyurun, devam edin Sayın KuĢoğlu. 

Bakın, daha Sayın Ġhsanoğlu‟na da söz vereceğim, Sayın Gizligider kendisine “baĢkan” dedi “genel sekreter”  yerine. Sonra, 

orada Yusuf Bey “Bana sataĢtılar.”  diyor, söz istiyor. Sayın Paylan söz istiyor. Yani, bu iĢin sonu yok.  

Buyurun.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bakın, baĢka konularda daha fazla tartıĢabiliriz ama DıĢiĢleri Bakanlığının ve ülkenin devlet 

konularında tartıĢmamamız lazım. Bu hepimizin devletidir, hepimizin DıĢiĢleri Bakanlığıdır. Parti devleti değildir, parti dıĢiĢleri 

bakanlığı da değildir.  

“Muhalefetin devletin yanında olmamasını anlamak mümkün değildir.”  dediniz, bu çok talihsiz bir cümledir. Muhalefetin 

devletin yanında olmaması mümkün değildir. Özellikle bizim ana muhalefet olarak, bu devleti kuran parti olarak, anlayıĢ olarak, 

zihniyet olarak bu devletin yanında olmamamız diye bir Ģey söz konusu değil. Bütün partiler için de söyleyebilirim, bütün partiler de bu 

devletin yanındadır. Tabii ki farklı görüĢlerimiz olacaktır, buna da tahammül edeceğiz hep beraber. Demokrasiye inanıyorsak buna 

tahammül edeceğiz hep beraber.  

Bakın, biz çok ağır eleĢtiriler yapmadık. Bakın, DıĢiĢleri politikamızın Ģu anda dipte olduğunu söyledik ama bunun 

müsebbibinin DıĢiĢleri Bakanlığı olduğunu söylemedik dikkat ederseniz ya da Bakanımızın dönemiyle ilgili olarak da bir eleĢtiride 

bulunmadık. Özellikle de Bakanımızın bazı tespitlerinin doğru olduğunu ama bazılarını belli sebepler nedeniyle gerçekleĢtiremediğini 

de söyledim. Lütfen, bunları, bu konuları özellikle siyaseten hiçbirinizin yapmaya hakkı yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
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BAġKAN – Efendim, ilave süre veriyorum sataĢmalar için on dakika daha. 

Buyurunuz.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim arkadaĢlar. 

BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

Sayın Beyazıt, buyurunuz.  

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Sayın BaĢkanım… 

BAġKAN – Size kim sataĢtı? 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Söyledim, ġahap Bey sataĢtı efendim.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben destekledim. 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Garo Bey… Mehmet Bey destek oldu, ġahap Bey sataĢtı. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Eskiden de bürokrattı, biliyordu yerini. 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Aynen, doğrudur.  

Efendim, öncelikle ben hepinize hayırlı geceler, hayırlı sabahlar diliyorum.  

Gecenin bu ilerleyen vaktinde uykumuzu kaçırdığınız için de hepinize teĢekkür ediyorum.  

ġimdi, ben bu akĢam için özellikle Sayın Erdoğdu‟nun, Aykut Bey‟ in konuĢmasından çok etkilendim. Onun için hassaten 

kendilerine teĢekkür ediyorum.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ben de teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – Ben de ilave on dakika süre teklif ettim kendisine. Beni de tebrik edin.  

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Gerçekten son derece doyurucu, son derece güzel bir değerlendirme yaptı.  

Ekmeleddin Bey, üstadımız burada ĢereflendirmiĢler, ona da ben teĢekkür ediyorum. Sağ olsunlar.  

Sadece bir konuyla ilgili değerlendirmede bulunacağım. ġu Ģeyi de bir vakıa olarak kabul etmemiz lazım: Gerçekten, dıĢ 

politikamızda, DıĢiĢlerinde görev yapan yurt dıĢındaki diplomatlarımızın son dönemlerde daha fazla, ilgili, alakalı olduğunu Türkiye 

realitesi noktasında bir vakıa olarak belirtmekte yarar var.  

Yurt dıĢındaki tarihî eserler noktasında da bu konuda Ekmeleddin Bey‟ in de çok büyük katkıları olmuĢtur ama son zamanlarda 

Türkiye özellikle Balkanlardaki medreseler, hanlar, hamamlar, sebiller, çeĢmeler, camiler, ne kadar bize ait, Osmanlı‟ya ait kuĢ evleri, 

köprüler varsa bunlara el atmıĢtır. Bunların en önemlilerinden birisi de mesela Mostar Köprüsü‟dür, bunun bilinmesinde fayda var ama 

tabii ki Gül Baba‟da olduğu gibi, daha önceki dönemlerde de onarımlar yapılmıĢtır. O konuda da Mehmet Bey‟ in değerlendirmesine 

katılıyorum.  

Yurt içindeki eserlerimizle ilgili de… Bunlar bizim eserlerimizdir camileriyle, kiliseleriyle, havralarıyla. Bunlar da bize ait 

değerlerdir, bize ait kültür değerleridir, tarihî eserlerdir. Bunların onarılmasından da daha güzel bir Ģey olmaz, bunlar bizim 

zenginliklerimizdir. O nedenle, Edirne‟deki havradan Diyarbakır‟daki kiliseye varıncaya kadar, Hatay‟ daki kiliseden Edirne‟deki Eski 

Cami‟ye varana kadar bunların hepsi onarılmıĢtır. Bunlar da hep bizim değerlerimiz olarak tarihe… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Onu arkaya doğru söyle.  

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Mehmet Bey, zaten arkaya doğru sataĢmadan dolayı söz aldım. Onun için bu konu da Ģey değil… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Biz de emekleriniz dolayısıyla teĢekkür ediyoruz. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – 2002‟den sonra o görevdeydi, onun için. 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Dolayısıyla, gerçekten bu gece son derece etkili konuĢmalar oldu. Yani, DıĢiĢlerimizin bu 

değerlendirmesi içerisinde ben bu görüĢmelerin, bu değerlendirmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.  

Çok teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – Sağ olun Sayın Beyazıt. 

Çok teĢekkür ediyorum. 

Değerli arkadaĢlar, konuĢmalar tamamlanmıĢtır. Hepinize teĢekkür ediyorum. SataĢma da bitti.  

ġimdi, on beĢ dakika süreyle soru iĢlemine baĢlıyorum.  

Sayın Bakana soru sormak isteyen milletvekili arkadaĢlarımızın lütfen sisteme girmelerini rica ediyorum. Sırayla da söz 

vereceğim.  

Sayın Çam, ilk söz talebi size ait.  

Buyurun.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakan, partinizin kurucusu ve programınızı yazan 6 kiĢiden biri olan ve ilk DıĢiĢleri Bakanı Sayın YaĢar YakıĢ da 

özellikle uygulamıĢ olduğunuz dıĢ politikalarla ilgili ciddi eleĢtiriler getiriyor ve partinizce de kesin ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna 

verildi. Özellikle Sayın YakıĢ‟ ın getirmiĢ olduğu eleĢtirilerle ilgili ne diyorsunuz, bunu öğrenmek isterim. 

Geçtiğimiz hafta, Strazburg‟da, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde Genel Sekreter Mösyö Jagland‟ ın da Türkiye‟deki 

ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün yerler altında olduğuyla ilgili bir ifadesi var. Yine, Avrupa Parlamentosunda Türkiye raportörü 

Kati Piri‟nin geçtiğimiz hafta bir açıklaması var. Türkiye‟de büyük bir sorun olduğuyla ve basın özgürlüğünün de son iki üç yılda daha 

kötüye gittiğiyle ilgili ciddi açıklamalar var. Bu açıklamalarla ilgili ne diyorsunuz?  
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KonuĢmanızda da söylemiĢtiniz, Türkiye, Avrupa Konseyi için 13 milyon euro ödüyordu, Ģimdi bir de 33 milyon euroya 

çıkardık; 20 milyon birden artıĢ var. Diğer ülkeler de mi böyle artıĢ gösteriyor, yoksa biz özellikle Türkiye olarak mı bu yıl ekstradan 

20 milyon bir artıĢ yaptık? Bunun tam olarak gerekçesi nedir? 

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

Sayın Günal… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakana iki tane husus var sormak istediğim, konuĢmamda biraz kısa kestim.  

Birisi Kıbrıs‟ la ilgili son durum nedir? Siz kısa bir Ģeyler söylediniz ama özellikle Ġsrail‟ le yeni yumuĢama politikaları, Doğu 

Akdeniz‟deki güvenliğimiz… “BirleĢmiĢ Milletler nezdinde sağlama aldık.”  dediniz ama tam anlayamadık, o konuda… Bu boru 

hatlarıyla ilgili ve su boru hatlarıyla ilgili bir geliĢme var mı, bir çalıĢma yapılıyor mu? 

Ġkincisi de -ayrıntısını size vereceğim ama- Bakanlığınızda teĢkilatlı olan TÜRKĠYE KAMU-SEN‟e bağlı TÜRK BÜRO-

SEN‟den arkadaĢlarımızın talepleri vardı özellikle yurt dıĢında sözleĢmeli olarak çalıĢanların birtakım haklardan faydalanamadığına 

iliĢkin, aile yardımı gibi, yurt dıĢında sözleĢmeli çalıĢanlar. Bir de merkez teĢkilatında da yine uzmanlarla, yine ataĢe yardımcılarıyla 

ilgili bazı talepleri var. Çok uzatmayacağım. O konuda bir çalıĢma var mı bu adaletsizliğin giderilmesi için? Ben size onların taleplerini 

ileteceğim. Ġki konuda bilgi verebilirseniz sevinirim.  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – TeĢekkür ederim.  

Sayın Çakırözer… 

UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakan, Avrupa Konseyinden bahsederken bütçemizin arttığını söylemiĢtiniz, bu paralelde üst düzey görevli sayısının 

artmasını hedeflediğinizi de söylediniz. Acaba Avrupa Konseyinde Ģu anda mevcut çalıĢan personel, “staff” ta Türk sayısı nedir? Neyi 

hedefliyorsunuz? Bu yöndeki çalıĢma nedir? 

Ġkincisi: Kırım konusunda olumlu ifadeler kullandınız. Tabii, bunu keĢke Rusya‟yla iyi zamanlarda da kullanabilseydiniz. 

Maalesef, Kırım ihmal edildi, bunu zaten Hükûmet yetkilileri de ifade ettiler Rusya‟yla kriz yaĢanınca “Aslında biz neler yapmıĢtık 

Rusya için.”  diye. ġimdi, Kırım Tatarlarının talepleri, Türkiye‟den beklentileri var, önemli talepleri var; iĢte televizyon gibi, öğrencilere 

destek gibi. Onların karĢılanması noktasında ne tür adımlar atacaksınız?  

Bir diğer sorum da CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan‟ ın ziyareti sırasında Ekvador‟da yaĢanan hadiseye iliĢkin. Tabii ki 

CumhurbaĢkanına öyle bir protestonun yaĢanmasını kimse istemez yurt dıĢında ama onun karĢılığında koruma görevlilerinin yaptığı 

hadise de tabii ki kabul edilebilir değil. O konuda, acaba, buna yetkileri var mı? Özellikle, pasaportları konusunda… Hangi yetkiyle 

yapıyorlar? Oradaki bir milletvekilinin tartaklanması gibi hadiseler oldu, bu konudaki düĢüncelerinizi de öğrenmek istiyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Son olarak da Ģeyi ekleyeyim Sayın BaĢkanım, izninizle. 

BaĢika‟daki askerlerimiz konusundaki son durum nedir? 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – Sayın Paylan… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, bu soydaĢ meselesinde yanlıĢ anlaĢılma olasılığım olmadığını anladım MHP 

sözcülerinin söyleminden. Hani “8 değil, 88 kere söylemeniz gerekir.”  diye size çağrıda bulundular. ġöyle: Ben soydaĢ mıyım size göre 

veya ben bir gün DıĢiĢleri Bakanı olursam, ben soydaĢ dersem, mesela, soydaĢlarımıza hizmet vereceğim dersem kimi ifade etmiĢ 

olurum?  

Bu anlamda, soydaĢ değil vatandaĢ demenizi öneriyorum ve vatandaĢ ve akrabaları, bütün vatandaĢlarımızın akrabaları diye 

sunum yapmanızı öneriyorum. 

Ġkinci sorum da, yüzde 30 bir artıĢ var bütçede, bununla ilgili biraz bilgi verir misiniz, hangi kalemlere plase edilecek bu yüzde 

30 artıĢ? 

BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, buyurun lütfen. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakanım, bildiğim kadarıyla, Katar‟ la bir pakt var ama çok net olarak da bilmiyoruz. Nedir bunun altyapısı, uluslararası 

hukuktaki yeri ve kendi hukukumuza göre durumu nedir Katar‟ la oluĢturduğumuz paktın ya da var mı böyle bir pakt? 

Bir de Ġsrail‟ le, bugün Cenevre‟de görüĢmeler baĢladı, sayın müsteĢar oradaydı, görüĢülüyor. Üç beĢ sene önce Ġsrail‟ le 

görüĢülseydi çok daha iyi koĢullarda bir anlaĢma yapabilirdik, çok daha avantajlı olabilirdik. ġimdi neden böyle bir kriz ortamında 

Ġsrail‟ le görüĢülüyor, yorumunuz nedir bu konuyla ilgili olarak?  

Bir de Sayın CumhurbaĢkanı da Amerikan Musevi cemaati yetkilileriyle, temsilcileriyle Sarayda bir görüĢme yaptı. Bununla bir 

bağlantısı da var mı? 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – Sayın Yılmaz, siz de sorun sorunuzu. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Sayın BaĢkanım, teĢekkür ediyorum. 
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Sayın Bakanım, ben de Ġsrail‟ le ilgili, bu normalleĢme çalıĢmasıyla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. ġimdi, 2010 yılında 

Mavi Marmara‟dan sonra, 2013 yılında özür dilenmiĢti; o üç Ģarttan biri. Sonra tazminat konusu vardı ve Gazze‟ye uygulanan 

ablukanın tamamen kaldırılması; tamamen, altını çizmek istiyorum çünkü kamuoyuna hep öyle deklare edildi. ġimdi, bu tazminat 

konusu bir Ģekilde halledilebilir ama bu Gazze‟ye uygulanan ambargonun tamamen kaldırılması konusu -Ġsrail‟ in kendi açısından 

baktığımız zaman- Ġsrail‟ in bir noktada Filistin‟ i tanımasıyla, Gazze‟yi tanımasıyla alakalı hukuki bir sürece dönüĢebilir. Bu konuda, 

böyle bir adım atılmazsa Ġsrail tarafından iliĢkilerin normalleĢtirilmesi söz konusu olabilir mi, onu merak ediyorum. 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Kandemir… 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Sayın Bakanım, birincisi, Ahıska Türkleriyle ilgili bir çalıĢmamız var mıdır? 

Ġkincisi, yabancı savaĢçılar konusunda, YPG‟ye katılanları yabancı savaĢçı statüsünde… 

BAġKAN – “Yabancı savaĢçı teröristler”  demek istiyorsunuz. 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Yabancı savaĢçı teröristler statüsünde değerlendirmeye dönük bir uluslararası mutabakat var 

mıdır, YPG‟ye katılan yabancı savaĢçıları terörist olarak algılamak konusunda, yoksa böyle bir mutabakat oluĢmamıĢ mıdır?  

Bir de yükselen bir Ġslamofobi var Avrupa‟da. Bu konuyla alakalı Türkiye'nin herhangi bir giriĢimi var mıdır? 

BAġKAN – TeĢekkür ederim. 

Sayın Tamaylıgil.. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım. 

Sayın Bakanım, bu, 1 Kasım seçimlerinden sonra, Avrupa Güvenlik ĠĢbirl iği TeĢkilatının 1 Kasım seçimleriyle ilgili bir raporu 

yayımlandı ve 2002‟den beri yayımlanan -kendi sitelerinde de- raporda ilk defa Türkiye'nin 1990 Kopenhag Dokümanı‟nın (7.7) sayılı 

paragrafına uymadığı ve seçimleri adil, eĢit Ģartlarda yapma yükümlülüğüne uymadığı vurgulanıyor ve yine, paralelinde, ABD DıĢiĢleri 

Bakanlığının da buna paralel olarak düĢünce beyan ettiği ve AGĠT raporunu desteklediklerine dair bir beyanları olduğu haber içerisinde 

yer alıyor. Yine, Uluslararası Af Örgütünün de paralel bir beyan içerisinde olduğu dile getiriliyor. Bu konudaki düĢünceleriniz nedir, 

onu sormak istiyorum. 

BAġKAN – Çok paralel oldu. 

Evet, Sayın Çakırözer, sizin tekrar bir sorunuz mu var? 

UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Evet, izin verirseniz… 

BAġKAN – Buyurun. 

UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Çok teĢekkür ederim.  

Az önce bir PYD tartıĢması yaĢandı, kamuoyunda da çok konuĢulan bir konu. Bir konuyu açıklığa kavuĢturabilirsek çok 

sevinirim Sayın Bakanın yardımıyla, o da Ģu: PYD‟den, Suriye krizi yaĢanalıberi Türkiye‟ye kaç ziyaret olmuĢtur, liderleri seviyesinde? 

Bir de PYD‟nin –hep konuĢuyoruz- terör örgütüydü, değildi tartıĢması var, bu konuda net olarak Türkiye'nin kendi belgelerinde 

PYD‟nin terör örgütü olduğunu gösteren bir mahkeme kararı var mı? Uluslararası örgütlerden hangileri PYD‟yi terör örgütü ilan etmiĢ, 

bizi aydınlatırsanız… 

Biraz önce, Sayın Musa Çam ifade özgürlüğü konusunda Sayın Jagland‟ ın size aktardığı, daha doğrusu Strazburg‟da aktardığı 

sözleri ifade etmiĢti. Ben de bir takip sorusu soracağım: Sayın Jagland, aynı zamanda, -sizinle arasında- ifade özgürlüğü konusunda 

buraya acil bir heyet gönderdiğini söylemiĢti, bu heyetin burada toplantılar yaptığını. Acaba, önümüzdeki günlerde bu konuda bir 

konferans, bir panel düzenlenmesi gündemde mi? Yani, bizim savcı ve hâkimlerimizin ifade özgürlüğü konusundaki AĠHM kararlarına 

uyumunu konu alan bir panel, konferans düzenlenecek mi, bu uyumun ne oranda olduğunu gündeme getirecek? 

Çok teĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Değerli arkadaĢlar, soru iĢlemi de tamamlanmıĢtır.  

ġimdi, görüĢ, eleĢtiri ve sorulara cevap vermek üzere Sayın Bakana söz vermek istiyorum. Ancak, Sayın Bakanım, önce, 

özellikle, sorulardan baĢlayarak gidelim, vakit kalırsa görüĢ ve eleĢtirilere bakalım. 

Süreniz kırk beĢ dakikadır, buyurun Sayın Bakan.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – KonuĢmalardaki sorulara da cevap verecek, değil mi? 

BAġKAN – Efendim, yani, soru dediğimiz Ģey, ister konuĢurken sorarsınız ister görüĢ belirtirken sorarsınız ister soru kısmında 

sorarsınız yani.  

Efendim, sorulara her Ģekilde cevap vereceksiniz.  

Buyurun Sayın Bakan. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Öncelikle, Sayın BaĢkanım, tüm milletvekili arkadaĢlarımıza soru, 

görüĢ, öneri ve eleĢtirileri için çok teĢekkür ediyoruz.  

Esasen, normal yorumların içinde de epeyce sorular oldu. Özellikle, Genel BaĢkan Yardımcımız Öztürk Yılmaz Bey de 

“Soruların cevabını istiyorum.”  dedi. Kendisine, öncelikle, baĢarılar diliyoruz, yeni görevini tebrik ediyoruz, CHP Genel BaĢkan 

Yardımcılığına seçildi. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – TeĢekkür ederim. 
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DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Son sorulara spesifik olarak cevap vereyim, daha sonra genel 

anlamda da yorumlarla isterseniz -yine milletvekili arkadaĢlarımızın baĢka soru ve görüĢleri olmazsa- devam edebiliriz diye 

düĢünüyorum.  

Sayın Çam, YaĢar YakıĢ‟ la ben birlikte çalıĢtım, Genel BaĢkan Yardımcısıyken yardımcılığını da yaptım. Dolayısıyla, onunla 

ilgili –yani, hâlen bizim partimizin de kurucu bir üyesi- kendi içimizdeki, parti içindeki iliĢkileri konusundaki görüĢlerimi burada 

paylaĢmak istemem, biz kendi aramızda zaten konuĢuruz, bu bizim de en doğal hakkımız. Eminim ki Cumhuriyet Halk Partisi içinde de 

görüĢ ayrılıkları ya da disipline göndermeler olabiliyor, o da partinin ve ilgili organların kararıdır, ona da herkesin saygı duyması 

gerekiyor. 

ġimdi, Jagland o gün “ Ġfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü yerler altında.”  demedi, benim yanımdaydı. Bu konuda Türkiye‟de 

hâlen bazı eksikliklerin olduğunu söyledi. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Basına yansıdığı, bizim okuduğumuz kadarıyla… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Müsaade edin. 

Ama bu konuda Türkiye'nin son zamanlarda da önemli adımlar atmaya baĢladığını da söyledi. Yani, nereden baktığınıza… Bir 

söylemi nereden alırsanız, bardağın dolu tarafından da alabilirsiniz, boĢ tarafından da ama ben tamamen orada olduğum için, iyi kötü 

Ġngilizceden de biraz anladığım için tam olarak söylediğini söyledim. “Eksiklikler var ama Türkiye bu konularda da adım atıyor.”  dedi 

yani Ģu anda devam eden yüce Meclisimizin, sizlerin de destek verdiği reform sürecine de vurgu yaptı, onu da belirtelim.  

EleĢtiriler olabilir yani doğaldır, Piri de eleĢtirebilir. Biz yapıcı her eleĢtiriyi dikkate almak durumundayız. Biz, mesela, Avrupa 

Birliğinin raporlarının, Türkiye'nin de hiç görüĢü alınmadan acele çıkarılan raporların bazılarını reddettik. Niye? Tek taraflı ama 

objektif olan her eleĢtiriden yararlanmak lazım. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde 2004‟e kadar ikinci sınıf ülkeydik yani 

denetlenen ülkeydik, Ģimdi arkadaĢlarımız Ģanslı, ben de o Ģanstan faydalanarak orada BaĢkan oldum. Ġkinci sınıf bir ülkenin üyesi 

olsaydım ağzımla kuĢ tutsam ki benden önceki hiç kimse orada BaĢkanlığı hayal bile etmemiĢ, Sayın CumhurbaĢkanımız Gül‟ün, daha 

önce görev yapan Ahmet Tan gibi değiĢik partilerden arkadaĢlarımızın ifadeleriyle söylüyorum, hiç kimse hayal etmezdi. Ekmeleddin 

Bey de Türk dıĢ politikası bu kadar proaktif olmasaydı -çok yetenekli, çok da baĢarılı yaptı iki dönem, gerçekten kendisini kutluyoruz, 

kendisine de saygımız var ama- Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı Genel Sekreter Yardımcılığına da seçilemezdi. Yani bu, Ekmeleddin Bey‟ in 

hak etmediğinden değil, Türkiye'nin o günkü Ģartlarıydı. Ama Ģu anda çok Ģükür, eksiklerimize rağmen eskisine göre çok iyi 

durumdayız.  

Neden 13 milyondan 33 milyona çıktık? Çünkü “grand pair”  dediğimiz, en çok katkı sağlayan ülke vardı 5 tane; Rusya, 

Ġngiltere, Almanya, Fransa, Ġtalya, biz de onların arasına katılmak istedik, ekonomik durumumuz da iyi olduğu için çok Ģükür, 

ayranımız da var içmeye, IMF‟ye falan da borcumuz yok, o yüzden artırdık. Bunun da yansımalarını, iĢte, personel sayısı bakımından, 

AKPM‟de artık 12 değil, 18 milletvekiliyle temsil ediliyoruz. ġu andaki sandalye sayısıyla CHP 5 tane, eğer bu artıĢ olmasaydı 3 tane 

olacaktı, AK PARTĠ‟de de aynı Ģekilde, diğer partilerde de bu rakam geçerli. Dolayısıyla, burada ne kadar personel çalıĢıyor? Onların 

A kadrosunda 34 tane var, B kadrosunda 27, en üst düzeyde A-5‟ te Ģu anda bizim çok fazla arkadaĢımız yok veya A-7 seviyesinde -bu, 

genel müdürler oluyor, “DG” dediğimiz- o seviyede de arkadaĢımız yok. Eskiden vardı, Protokol Genel Müdürü bir Türk‟ tü, 

Topaloğlu‟ydu, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Buna benzer arkadaĢlarımız vardı sekretaryaların baĢında olan ama bu dönemde iĢte, bu 

kontenjanla “grand pair”  olmamız vesilesiyle inĢallah sayı artacak.  

ġimdi, Kıbrıs‟ ta son durum, müzakereler devam ediyor, liderler ve müzakereciler daha sık bir araya geliyor, epeyce konuda 

mesafe katettiler ama zor konular da var. Bunlardan bir tanesi mülkiyet, bir tanesi de toprak. Esasen mülkiyet ile toprak birbirine girmiĢ 

durumda yani iç içe olduğu için Ģu anda ikisi birden görüĢülüyor. Mülkiyet konusunda biliyorsunuz, daha önce Ġnsan Hakları 

Mahkemesinin Türkiye aleyhine kararlarından sonra bir taĢınmaz mal komisyonu kurdurmuĢtuk, bu komisyon sayesinde de epeyce 

mülkiyet sorununu çözdük. Bütçesi biraz daha fazla olsaydı, Avrupa Birliği de biraz daha yardım etseydi, daha fazla, belki birçoğu daha 

çözülecekti. Özellikle, Güney‟deki ekonomik krizden sonra oradaki vatandaĢlar bir an evvel paralarını almak istediler. En son, bir on 

beĢ gün önce yine 2 milyon avroluk bir katkı sağladık, benim imzamla gönderdik ki oradaki mülkiyet sorunlarının çözümüne de bu 

Ģekilde katkı sağlıyoruz.  

Diğer taraftan, Ģimdi, bu su konusunu biliyorsunuz, ekim ayında oraya suyu taĢıdık. Suyun ileride biz kapasitesini artırıp 

Güney‟e de vermek isteriz, hatta diğer bölge ülkelerine de vermek isteriz. ġu anda, su yönetimiyle ilgili, nasıl yönetileceği , nasıl etkin 

iĢletileceği konusunda görüĢmeler devam ediyor. Kıbrıs‟ tan bir heyet geçtiğimiz günlerde buradaydı.  

Doğal gaz ve etraftaki doğal gaz rezervi konusunda -esasen biraz önce baĢka bir soru daha vardı- Türkiye'nin bu bölgedeki 

haklarını BirleĢmiĢ Milletlere de kaydettirdik. Ġlave bir tedbir alınması gerekiyorsa bunu da alırız. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – O nasıl olacak? O kaydetmeyi anlamadım da onu sordum. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Buradaki haklarımızı yani Türkiye'nin Akdeniz bölgesindeki, bu 

bölgedeki rezervlerle ilgili haklarımızı biz BirleĢmiĢ Milletlere kaydettirdik. Dolayısıyla, burada Türkiye olmadan Kıbrıs etrafında, 

doğu Akdeniz‟de hiç kimse hak iddia edemez. Ama biz Kıbrıs‟ ta özellikle, tek taraflı sondaj çalıĢmaları baĢladıktan sonra bunu yaptık. 

KKTC‟nin de haklarını savunmak için yaptık. Nitekim, bu çabalarımız fayda da verdi, sonra Rum tarafı durdurdu, biz de Barbaros 

Hayrettin PaĢa‟yı çektik, müzakereler tekrar baĢladı. ġimdi bir gerçek var, Ġsrail kıta sahanlığında da, kara sularında da, Kıbrıs‟ ın 

tamamının da etrafındaki kara sularında, kıta sahanlığında çıkacak gazın Türkiye‟den baĢka ekonomik olarak, rantabl olarak gideceği 

bir güzergâh yok. Piyasa olarak da ki biz Ģu anda bu çeĢitlendirmeyi yapıyoruz, siz de tavsiye ettiniz ve buradan Avrupa‟ya, diğer 
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marketlere gidecek güzergâh bakımından da zaten Türkiyesiz, Türkiye'nin dıĢında bir alternatif yok. Bu konuda zaten Ġsrail‟ in de 

görüĢü aynı, Kıbrıs Rum Kesimi‟nin de görüĢü aynı. O nedenle, Ġsrail ile Rum Yönetimi ve Yunanistan‟ ın yaptığı herhangi 

anlaĢmaların da bir anlamı yok.  

Diğer taraftan, Sayın Çakırözer, bizim Kırım konusundaki tutumumuz hiç değiĢmedi. Kırım‟ ın illegal ilhakını tanımadığımızı, 

tanımayacağımızı da her zaman söyledik. Sözlerimin baĢında da söyledim, açılıĢ konuĢmamda, biz oraya insan hakları ihlallerini 

incelemek için bir heyet de gönderdik ve onların bulgularını AGĠT‟ te, Avrupa Konseyiyle, Ġnsan Hakları Komiseriyle de paylaĢtık ve 

esasen, Rusya‟nın bu süreçte bize olan en büyük kızgınlıklarından bir tanesi de… Kırım konusunda tüm dünyada, Batı da dâhil, önce 

yüksek sesle konuĢmaya baĢladılar, sonra unutmaya baĢladılar ama Türkiye hiçbir zaman bunu unutturmadı ve tüm uluslararası 

toplantılarda, benim yaptığım konuĢmalarda, CumhurbaĢkanımızın, BaĢbakanımızın yaptığı konuĢmaların hepsine bakın; o yüzden, 

“Rusya‟yla iliĢkiler iyiyken böyle konuĢuyoruz, sonra kötü oldu, böyle konuĢuyoruz.”  yok bizde.  

UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Efendim, Rusya‟ya yönelik yaptırımlara katılmadığınızı Avrupa Birliği belgeleri söylüyor. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Hayır, Rusya‟ya yönelik yaptırımlara katılmamamızın sebebi 

baĢka. ġu anda da katılmıyoruz, Ģu anda Rusya bize karĢı yaptırım uyguladı, biz katılmadık çünkü prensip olarak buna karĢıyız biz. 

Çünkü biz Rusya‟yla da Ukrayna‟yla da, iki tarafla da iliĢkilerimiz, ekonomik çıkarlarımız da var ve Ģu anda geçici olan bu sorunu 

aĢarız ama bu çıkar bakidir. Dolayısıyla, iki taraf arasında esasen biz çok ara buluculuk yaptık. Bu olaylar baĢladığında PoroĢenko daha 

seçilmeden Türkiye‟ye geldi, CumhurbaĢkanımızdan yardım istedi, CumhurbaĢkanımız Putin‟ i kaç defa aradı, orada seçimlerin olması 

gerektiği konusunda Putin‟ i biz ikna ettik. Buna benzer birçok ara buluculuk inisiyatiflerimiz oldu ve bunda da etkili olduk. Sorunu biz 

çözdük demiyoruz yani Minsk AnlaĢması Ģu anda bile tam anlamıyla uygulanmıyor, hâlâ kırılgan bir yapı var, Kırım‟ ın dıĢında, 

Ukrayna‟nın doğusundan bahsediyoruz. Ama biz Türkiye olarak üzerimize düĢeni yaptık ve bu çabalarımızı sürdürürken bu tür 

herhangi ambargoya ya da “sanction”a katılmamız da söz konusu değildi. Biz ilkeli tutumumuzu sürdürdük Avrupa Birliğinin ve 

NATO‟nun baskısına rağmen. ġimdi, bir tarafta NATO üyesiyiz, biz korkak bir ülke olsak bunların baskısına boyun eğerdik. NATO 

içinde Rusya‟ya karĢı yaptırımlara katılmayan tek ülkeyiz biz Ģu anda. ġu anda da bu ilkesel tutumumuzu sergiliyoruz ama Rusya‟ya da 

sabrımızın bir sonu olduğunu da açıkça -yani bu kabadayılık değil- söyledik, Lavrov‟a da söyledim, bunu açıklamalarımızda da 

söyledik. Dolayısıyla, bizim tutumumuz ilkeli ama Kırım Tatarlarının Ģu an yaĢadığı Ukrayna Kiev, ondan sonra, Herson bölgesinde 

televizyon konusunda, her türlü hak konusunda maddi, manevi her türlü desteği veriyoruz. Pazartesi günü BaĢbakanımız da orada 

olacak, yine bu destekleri vermeye devam edeceğiz.  

Ekvador‟daki olay tamamen… Ekvador CumhurbaĢkanı da zaten açıkladı ve özür de diledi. ġimdi, düĢünün, 

CumhurbaĢkanına… Oraya giden araçlarla ilgili bir soru vardı, onu da cevaplamıĢ oluruz. Bize Ekvador dıĢındaki ülkeler zırhlı araç 

verme konusunda cevap vermediler, dolayısıyla, biz de bölgedeki büyükelçiliklerimizdeki zırhlı araçların da yapısını inceledik. 

Dolayısıyla, CumhurbaĢkanımızın güvenliğini sağlamak bir devletin görevidir ve bu sebeple de oraya o araçları da gönderdik. O gün, 

milletvekili olup olmadığı belli değil, Ekvador güvenlik güçleri görevini yapmadığı için o insanlar CumhurbaĢkanına belli bir mesafeye 

kadar geldi, ellerinde çanta var, her Ģey olabilir, bizim güvenlik güçlerimiz de tedbirlerini aldı. CumhurbaĢkanıyla, BaĢbakanla, 

DıĢiĢleri Bakanıyla veya herhangi bir arkadaĢımıza, yurt dıĢına görevli olarak giden güvenlik güçleri oradaki her türlü hakkını kullanır. 

Dolayısıyla, onların birinci görevi CumhurbaĢkanını korumaktı ve bu tedbirleri de almıĢlardır. Ama Ekvador‟ la bizim iyi iliĢkilerimiz 

var, gerçekten de mükemmeldi, hatta ben sonrasında takıldım, o toplantıdan önce Hollanda‟ya gitmek için ayrıldım, “BeĢ dakika boĢ 

bırakmaya gelmedi, hemen olay çıkmıĢ.”  diye arkadaĢlarımıza da takıldık. Ama o dakikaya kadar gerçekten tüm toplantılar 

mükemmeldi, diğer ülkelerde de öyle, Latin Amerika ülkeleriyle iliĢkilerimiz son derece iyi bir Ģekilde devam ediyor.  

ġimdi, Sayın Paylan diğer konuĢmalarında da soydaĢ konusuna taktı; bundan rahatsız olmayın, biz soydaĢlarımıza yardım 

etmekten gurur duyuyoruz. Ama yurt dıĢındaki vatandaĢlarımızı yani bizimle bağı olan insanları üçe ayırıyoruz ve dıĢ politikamızın 

unsurlarından bir tanesidir ama tek değil. O yüzden soydaĢ üzerine politika gütmüyoruz biz ve yurt dıĢına yaptığımız yardımlar, 

Somali‟ ye de yapıyoruz ve Ukrayna‟daki Ukraynalılara da yapıyoruz, Balkanlardaki Republica Srpska‟ya da yapıyoruz, herkese 

yapıyoruz, Asya ülkelerindekilere de yapıyoruz. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, siz… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Hayır, “soydaĢ”  kelimesinden rahatsız olmayın. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ben DıĢiĢleri Bakanı olsam veya Markar Eseyan olursa ne olacak? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – ġimdi, soydaĢ, vatandaĢ ve akraba topluluğu. “SoydaĢ”  niçin 

kullanıyoruz biliyor musunuz? Batı Trakya‟dakiler bizim vatandaĢımız değil? 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Markar Eseyan DıĢiĢleri Bakanı olsa ne olacak? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Markar Eseyan bizim vatandaĢımız, siz de bizim 

vatandaĢımızsınız. Türkiye içinde de, yurt dıĢında da bizim vatandaĢlarımızın arasında ayrım yapmayız biz. Yani yurt dıĢında yaĢayan 

Ermeni vatandaĢlarımız da var, onunla Türk vatandaĢımız da, Kürt vatandaĢımız da, Musevi vatandaĢımız da hepsi eĢittir, hepsinin 

hakkını korumak bu devletin görevidir, bu, arkamda duran, yanımda duran arkadaĢlarımızın en temel görevidir. O yüzden biz ayrım 

yapmıyoruz. Sizin kafanızda ön yargılar var, ona istinaden böyle söylüyorsunuz. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ön yargı yok, tanımlamanızı… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Hayır, ben çok net konuĢuyorum size tanımlamada, sizin 

anlayıĢınızda bir farklılık var. 
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GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, efendim, ne alakası var? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ben gayet açık… ġu anda, soydaĢ, vatandaĢ ve akraba topluluğu 

ne diye size izah ediyorum bakın. Bundan bir rahatsızlık duyuyor musunuz? 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam, izah edin. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Tamam iĢte izah ettim, Ģu ana kadar izah ettim. Dolayısıyla, biz 

Suriye‟den insan… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – SoydaĢ kimdir? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) –Batı Trakya‟daki insanlar bizim vatandaĢımız değil, soydaĢımız, 

Bulgaristan‟dakiler bizim vatandaĢımız değil Ģu anda ama soydaĢımız ve Osmanlı zamanında bunları götürürken, oraya yerleĢtirirken 

bunların içinde değiĢik etnik gruptan insanlarımız da var. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Kobani‟dekiler sizin soydaĢınız mı? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Hayır, Kobani‟de, Suriye‟de, siz de söylediniz, arkadaĢlar da 

söylediler, akrabalarımız var bizim orada, kan bağlarımız olan Türkmenler de var, Kürt de var, Ermeni de var ve onları, göçmenleri 

alırken hiç ayrım yapmadık, Yezidiler de var, hepsini aldık biz. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama sınıflıyorsunuz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Hayır, sınıflamıyoruz. Soy farklıdır, herkesin soyu, ırkı farklıdır. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Devletin soyu olmaz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ama, vatandaĢlık baĢkadır. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Devletin soyu olmaz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Benim soyum olur, senin soyun olur, siz Ermeni‟siniz, olur ama 

Türkiye'nin… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sizin olur ama devletin soyu olmaz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - …Türk dıĢ politikasının ana unsurlarından bir tanesi, yurt dıĢında 

bizim soydaĢlarımız da var, akraba topluluklarımız da var, vatandaĢların hepsine birden hizmet ediyoruz. Siz iĢinize geleni 

çekiyorsunuz, alıyorsunuz. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Devletin soydaĢı olmaz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Olur, soydaĢı olur. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Nasıl devletin soydaĢı olur? Bir devletin soydaĢı olur mu? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Olur, soydaĢı olur, bizim olur. Türkiye Cumhuriyeti, bir Türk 

olarak yurt dıĢındaki soydaĢlarımıza hizmet etmek, yurt dıĢındaki Ermeni vatandaĢlarımıza hizmet etmek, yurt dıĢındaki Musevi 

vatandaĢlarımıza hizmet etmek benim görevim. Ben hepsini sayıyorum, sen bir tanesini cımbızlıyorsun. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, hayır, estağfurullah. Devletin soydaĢı olmaz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Sayın KuĢoğlu, Katar‟ la bir paktımız yok, askerî iĢ birliği 

anlaĢmamız var.  

ArkadaĢlar, Ġsrail‟ le ilgili çok sorular sordunuz, onlara da cevap vermek isterim. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Katar‟ la hukuki bir Ģey var mı? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Elbette. Uluslararası anlaĢmalar Meclisten onaylanır Sayın 

KuĢoğlu, siz bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla, Meclisimizin de onayladığı ve oraya Ģu anda –biraz önce de söyledim- bir üs kuruyoruz, 

kara, deniz, hava ve bunların hepsini bir Ģeyde yapıyoruz ve bunların hepsi geliyor Meclise, sizler de onaylanmadıysa onaylarsınız. 

Diğer uluslararası anlaĢmalar, ikili anlaĢmalar, hükûmetler arası anlaĢmalar gelir, Meclisten de onaylanır. 

Diğer taraftan, bizim Ġsrail‟e, bakınız, baĢından beri 3 Ģartımız var ve bu 3 Ģartın yerine gelmesi için biz her zaman Ġsrail ‟ le 

görüĢtük. Biz Yahudi düĢmanı değiliz. Bizim yurt dıĢında yaĢayan ve Türkiye‟de yaĢayan Musevi kardeĢlerimizle bir problemimiz yok. 

Biz yurt dıĢında bazı lobi Ģirketleriyle anlaĢtık, AK PARTĠ‟nin değil, Türkiye'nin imajı için Ģey yaptık ama bu Ģirketlerin sahibi Yahudi 

de olabilir, Hristiyan da olabilir. Yani Ģimdi Hristiyan olunca iyi, Musevi olunca mı kötü? Bu antisemitizme girer. Sizin için 

söylemiyorum yani ben değerlendirmemi yapıyorum. O yüzden, Yahudi firması diye böyle Ģey yapmak bize yakıĢmaz. Firmanın sahibi 

istediği ırktan veya Ģeyden olabilir, bizim için o firma baĢarılı mı lobi iĢlerinde, baĢarılı değil mi, biz buna bakarız ve bu hizmeti 

karĢılığında bize teklif ettiği ücret uygun mu, değil mi, biz ona bakarız, bu kadar. Etnik yapısı, ondan sonra dinî yapısı Ģirketin bizi 

ilgilendirmez arkadaĢlar.  

CumhurbaĢkanımız Musevi cemaatleriyle her zaman görüĢüyor çünkü bizim Musevilerle bir problemimiz yok, zaten bu konuda 

hemfikiriz, siz de söylediniz. Ġsrail devletinin hatalarına karĢıyız ve Filistin‟deki zulme karĢıyız. Dolayısıyla, burada ambargo var, 

ablukalar var. Bizim Ģartlarımızdan 2 tanesi bu, tazminat ve ambargoların kalkması. Özellikle burada Türkiye‟den gidecek mesela 

elektrik vermek istiyoruz, birçok Ģeyler var, bunların önünde de engeller var. Esasen biz iki sene önce de Ġsrail‟ le görüĢüyorduk bu 

konuları. Esasen bu konularda da bir temel anlaĢma vardı ama Ġsrail niye yanaĢmıyordu? Gezi oldu, AK PARTĠ gidecek, 17-25 Aralık 

darbesi AK PARTĠ gidecek. Sonra, seçim oldu, CumhurbaĢkanlığında Erdoğan seçilemeyecek. Sonra, iĢte Ģu seçim oldu, bu seçim 

oldu, ondan sonra, en sonunda 1 Kasım seçimleri oldu, baktı ki AK PARTĠ kalacak o zaman Ġsrail tekrar yanaĢmaya baĢladı. Yani 

bizim bu konudaki tutumumuz aynı, Ģartlar yerine gelirse biz iliĢkilerimizi normalleĢtiririz. Bundan ne fazla söyledik ne eksik söyledik. 
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ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Sayın Bakanım, ablukanın tam kaldırılması konusu… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Abluka ile ambargo arasında fark var. Ablukanın baĢka ülkelerden 

gelen Ģeyler var ama biz baĢından beri Ġsrail‟e Ģunu da söyledik Öztürk Bey: Bu Filistin üzerindeki ambargoların ve ablukaların 

kalkması konusunda eğer anlaĢılırsa bu Ģartlarda Ġsrail‟ le de iĢ birliği yapabiliriz çünkü amacımız, oradaki kardeĢlerimiz üzerindeki bu 

ambargoları kaldırmak, onlara ulaĢtırmak istediğimiz insani hakları ve kalkınma yardımlarını ve oranın inĢası için Ġsrail‟ in ortaya 

koyduğu engelleri kaldırmak. Biz bu konuda çalıĢırız, iĢ birliği de yaparız. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) –Yok, onu anladım da bu yapılabilir mi? Yani Ġsrail mesela ablukaların, ambargoların 

kaldırılması… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – ġimdi, bakın, Ġsrailliler bize mesela soruyor, her zaman soruyor, 

Ġsrail‟ in en büyük kaygılarından bir tanesi de Ģu: NormalleĢtiği zaman Türkiye Ġsrail‟ i eleĢtirir mi? Biz de hep Ģunu söylüyoruz yani 

bize soranlar oluyor iĢte Musevi cemaatlerinden, baĢkalarından: Eğer Ġsrail Filistinli kardeĢlerimize karĢı bu uygulamaları devam 

ettirsin, illegal yerleĢimler dâhil veya saldırılar eleĢtiririz tabii, biz bu konuda açığız, netiz. Gayet açık, biz eleĢtirilerimizi yaparız.  

Ahıskalılarla ilgili, Ahıskalıların Gürcistan‟a dönmesi konusunda, diğer bölgelerde yaĢayan Ahıskalıların hakları konusunda biz 

çok çaba sarf ediyoruz. En son Ukrayna‟nın çatıĢma bölgesinden kaçmak zorunda kalan, biliyorsunuz, yaklaĢık 350 Ahıskalı 

kardeĢimizi de Erzincan‟a yerleĢtirdik, bu konudaki çalıĢmalarımız da devam ediyor. Önümüzdeki hafta Gürcistan‟a gidince Ahıska 

Türklerinin Gürcistan‟a dönmesi konusunda var olan bazı teknik engeller var, bunu da Gürcü muhataplarımızla zaten görüĢüyoruz, 

inĢallah, bu konuda bir sıkıntı olmaz. Türkiye‟de yaĢayan Ahıskalılara vatandaĢlık da verdik, oturma izni, çalıĢma izni de verdik. ġimdi, 

kalanlar var, Ģu anda vatandaĢ olmayanlar var, onlarla ilgili de bir çalıĢmamız var, bunu da zaten yüce Meclise getiririz, 

milletvekillerimizin onayına sunarız. Ama, Ahıskalılar 1944‟te zulme uğradılar ve bugüne kadar, bize kadar yani AK PARTĠ iktidarına 

kadar Stalin tarafından sürgüne gönderilip de vatanına dönemeyen tek millet. Allah‟a Ģükür, hep ilkleri yaptık, bunu da baĢardık.  

YPG‟ye katılanlar yabancı terörist savaĢçılar mı? Evet, terör örgütlerine katılmak için gelen herkes, Ģu anda zaten bazı ülkeler 

PKK‟ya katılmak için gelenleri de yabancı terörist savaĢçılar kapsamına aldı, bizim için de yabancı terörist savaĢçıdır. 

Bakın, arkadaĢlar, PYD‟yle ilgili tartıĢmalar oldu. PYD bir terör örgütüdür. Biz geçen sene burada -biraz önce Mehmet Günal 

kardeĢim de hatırlattı, o da sormuĢtu- son derece net söyledim. ġimdi, efendim, PYD‟yle niye görüĢtünüz? PKK‟ya biz silahı bırak 

demedik mi arkadaĢlar? Çözüm sürecini niye baĢlattık? Aynı telkinleri biz PYD‟ye de bulunduk. Yani PYD Suriye‟de bizim 

telkinlerimize uysaydı, PKK‟yla, Kandil‟ le iĢ birliği yerine Suriye‟deki Kürtler dâhil, oradaki insanların hakları için duruĢ sergileseydi, 

terörü seçmeseydi biz PYD‟yle de iliĢkilerimizi normalleĢtirirdik. Bizim Kürt vatandaĢlarımızla ne problemimiz olsun? Kobani‟den 200 

bin insanı niye aldık biz içeriye? Peki, Suriye‟de sadece PYD mi var Kürtleri temsil eden? Güneydoğuda, Türkiye‟de Kürt 

kardeĢlerimizi PKK mı temsil ediyor, ne alakası var? O da terör örgütü, o da terör örgütü. Bugün PYD‟nin içine baktığınız zaman –

Amerikalılara da verdik bunu- Kandil‟den gelen PKK‟ lılar var, teröristler var. ġimdi, iç içe girmiĢ PYD‟yle YPG‟yi ve PKK‟yı 

birbirinden nasıl ayrıĢtıracağız? NeymiĢ efendim, Türkiye‟ye saldırı yokmuĢ. Dün iĢte bu tartıĢılıyor, ne demek yok? Oradan silah da 

geliyor, terörist de sızıyor. Bu tedbirleri o yüzden alıyoruz biz. Sınırımızda tedbirleri, duvarlar dâhil tedbirleri bu yüzden alıyoruz. 

Eskiden bu sınırları kaldırmıĢtık biz Suriye‟yle, niye? ĠĢte, o akrabalar, kardeĢler birbirine daha yakın olsun, buluĢsun, sadece tel 

örgülerinin arkasında bayramlarda birbirlerine elini uzatmasın diye biz bunları hep düĢündük zamanında, adımlar attık ama PYD‟de de, 

PKK da terör örgütüdür. Dolayısıyla, bizim Ģeyimiz de değiĢmez.  

Ayrıca -bir arkadaĢımız da sordu- PYD iç hukukumuz bakımından da terör örgütüdür. Bu konuda Mardin mahkemesinin kararı 

var ve Yargıtay da Mayıs 2015‟ te bunu onaylamıĢtır. Dolayısıyla, bunun hukuken de tartıĢılacak bir yanı yoktur. PYD‟de de, PKK da 

terör örgütüdür, bunu herkesin böyle bilmesi lazım.  

Suriye‟den Kürt gruplar geliyor bize, yalvarıyorlar. Nasıl Ģimdi güneydoğuda Kürt kardeĢlerimiz “Devam edin, bu operasyonları 

bırakmayın.”  dediyse, “Bunların Marksist, Leninist ideolojisine bizi teslim etmeyin.”  diyorlar. Kendilerinden olmayan, kendisi gibi 

düĢünmeyen Kürt mürt fark etmiyor hepsini oradan sürgüne gönderiyorlar. Avrupa‟dan gelenler de var, “Bizi bunlar temsil etmiyor.”  

diyen Kürtler var. ġimdi, muhalefetin içinde de Kürt kardeĢlerimiz de var, müzakere yapanların içinde Kürt kardeĢlerimiz de var. O 

yüzden “Kürtleri terör örgütleri temsil ediyor.”  demek Kürt kardeĢlerimize de en büyük haksızlıktır, onu da bildirmemiz lazım. 

Bakınız, Türkiye demokratik mi değil mi bunları tartıĢıyoruz, Sayın KuĢoğlu da sözlerinin baĢında söyledi. ArkadaĢlar, Türkiye 

son on dört yılda çok seçim geçirdi. Seçimlerin eĢit Ģartlarda gerçekleĢmediğine dair AGĠT raporlarına bakın, Almanya‟daki raporlar 

için de söylerler. Çünkü iktidar partisine bu tür eleĢtiriler tüm raporlarda var. Peki, niye 7 Haziran seçimlerindeki raporu gündeme 

getirmiyorsunuz? 7 Haziran seçimlerinde AK PARTĠ tek baĢına iktidara gelmedi -yani sizin için söylüyorum kusura bakmayın, sataĢma 

falan değil- hepiniz söylediniz “Demokrasi kazandı.”  dediniz, naralar attınız. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Orada da eleĢtiriler vardı, söyledik. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Yani, AK PARTĠ tek baĢına iktidara gelmediği zaman 

“Demokrasinin zaferi”  ama 1 Kasım seçimlerinde AK PARTĠ tek baĢına iktidara geldi “Bu antidemokratiktir, bilmem nedir, Ģudur, 

budur.”  Hiç kusura bakmayın, Türkiye‟de halk karar veriyor. CumhurbaĢkanını da halk seçti. Sayın Ġhsanoğlu da adaydı, gayet de 

demokratik mücadelesini sürdürdü ama halkın tercihi böyle, yüzde 52‟yle CumhurbaĢkanımızı seçti. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın Bakan, AGĠT‟ in onunla ilgili de eleĢtirileri var, onları dikkate almalısınız. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – ĠĢte, AGĠT‟ in eleĢtirilerini de dikkate alırız ama 7 Hazirandakileri 

de dikkate almamız lazım. 
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MUSA ÇAM (Ġzmir) – Alalım, tamam. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Peki, niye söylemiyorsunuz? 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Söylüyoruz, 7 Haziranda da eleĢtirileri vardı. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Daha önceki seçimlerde PKK‟nın baskısıyla Kürt kardeĢlerimiz 

özgür iradesiyle oy kullanamadı, bunu söylüyor musunuz? Bunu da söylemek lazım. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Söyleriz, varsa söyleriz. 

KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sayın Ġhsanoğlu ile Erdoğan eĢit Ģartlarda mı yarıĢıyordu? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Jagland‟ ın Türkiye‟ye heyet göndermesi veya panel ve konferans 

konusuna gelince… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – DıĢiĢleri Bakanı olarak böyle konuĢmanız çok doğru değil Sayın Bakanım, çok politik 

konuĢuyorsunuz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ben politik konuĢmuyorum, cevaplarımı veriyorum. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ġlerleme raporunda vardı. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Var, ben, size… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – AGĠT raporlarında var, biz onlardan bahsediyoruz. Bu konuyu bu kadar politize etmeyin. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Bakınız, en az 15 ülkede en az 30 defa seçim gözlemledim, seçim 

raporları nasıl hazırlanır bunu çok iyi biliyorum. Heyet baĢkanlığı da yaptım. Yani, Avrupa Konseyinden gelen 40-50 milletvekilinin 

baĢkanlığını da yaptım. Yani, gururlandırmak için… Meclis BaĢkanlığı yapmıĢ birisinin… Ama bu konuda tecrübem var benim. Biraz 

önce söyledim, iktidar partisine her ülkede böyle eleĢtiri olur. Neden? ĠĢte “Devletin uçağıyla gitti, o imkânı kullandı, bu imkânı 

kullandı.”  diye. Bu değiĢmeyen bir Ģeydir arkadaĢlar. Yani, bu eleĢtiri herkese yapılır, ben bunu söylemeye çalıĢtım. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – YapılmıĢ mı, yapıldı mı yani sonuç itibarıyla? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Diğer ülkelere de yapılıyor, onu da söylüyorum. Almanya gibi, 

onlara da yapılır. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Onları da eleĢtiririz. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – 2002‟den beri yapılıyor mu Sayın Bakan? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – ġimdi, değerli arkadaĢlar, Türkiye gerçekten son on dört yılda 

demokraside önemli ilerlemeler kaydetti. Eksiğimiz var mı? Var. O yüzden reformu yapıyoruz Ģimdi, o yüzden reform bizim birincil… 

Mükemmel miyiz? Hayır, mükemmel değiliz. Yeni bir anayasa yapmadan da ne yaparsanız yapın tam demokrasiye de, sivil 

demokrasiye de geçmemiz mümkün değil, bunu bir mazeret olarak söylemiyorum. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yüzde 10 barajı için Anayasa‟yı değiĢtirmek gerekmiyor. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ben siz konuĢurken hiç Ģey yapmadım. 

Evet, seçim barajı da bana göre düĢmeli, ben bunu söylüyorum, gizli saklı bir Ģey söylemiyorum. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Anayasa‟ya gerek yok, hemen yarın yapalım. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ondan sonra, neticede, inĢallah hep birlikte -Ģimdi Anayasa‟yla 

ilgili bir komisyon da oluĢtu- Türkiye‟nin önündeki engelleri kaldırırız ve yargının bağımsızlığını ve iç bağımsızlığını hep birlikte 

sağlarız. Bu konu da bizim önceliklerimizden bir tanesi. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ġktidar milletvekilleri, Sayın Bakanı dinleyin, biz dinliyoruz vallahi. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Paralel yapı dâhil yargıyı her türlü Ģeyden kurtarmamız lazım.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bilgiç… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Değerli BaĢkan, arkadan kaynatmaya baĢladınız. 

Dolayısıyla, bugün son seçimde bile, bakınız, yüzde 85‟ ten fazla, yüzde 86 katılım var; halkın yüzde 97,5‟u Mecliste temsil 

ediliyor. Bu güzel bir fırsat, bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bu bizim için de önemli yani DıĢiĢleri Bakanlığı olarak. 

Türkiye son on dört yılda ekonomik olarak çok büyüdü, dıĢ politikamız da dibe vurmadı arkadaĢlar. Tabii, biz kendi 

etrafımızdaki sorunlarla hep ilgileniyoruz. Ġlgilenmemiz de lazım, ateĢ düĢtüğü yeri yakar. Suriye var, Irak var, Ģimdi Rusya‟yla bu 

problem var ama genel resme baktığınız zaman “Türkiye‟nin dıĢ politikası dibe vurdu.”  demek haksızlıktır. Bugün birçok ülkeyle 

iliĢkilerimizi stratejik seviyeye çıkarıyoruz. Biraz önce saydım, Asya‟da da, ondan sonra, bölge ülkelerinde de… KomĢumuz 

Yunanistan‟ la, o da bizim komĢumuz, sorunlar var: Ege var, FIR hattı var, baĢka sorunlar var ama Ģu anda mart ayında biz burada 

yüksek düzeyli stratejik iĢ birliği toplantısını 3‟üncüsü yapacağız. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ġhracat rakamları 10 milyar doların altına düĢtü; dıĢ politika ile ekonomi atbaĢı gider. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – ġimdi, bakınız, bir, ekonomide tek baĢına değilsiniz Sayın 

KuĢoğlu. Dünyadaki ekonomik geliĢmeler sizi etkiler. Ekonominin içindeki güç dengelerinin değiĢmesi sizi etkiler. Batı‟dan Asya‟ya 

kayması, ondan sonra, sanayi ağırlıklı ekonomiden hizmet ağırlıklı ekonomiye geçerken bunlar sizi etkiler. Bunları takip etmeniz lazım 

ama geneline bakın. 36 milyardan 170 milyar dolara çıktı ihracatımız, bunu niye söylemiyoruz? 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ġthalatı da söyleyin. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Aynı Ģekilde, bakınız, bir Afrika açılımında ihracatımız 23 milyar 

dolara çıktı. 2,9 milyar dolardan 23 milyar dolara çıktı; 10 kat arttı. Latin Amerika‟da 800 milyon dolardan 8 milyar dolara çıktı; orada 
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da 10 kart artmıĢ. Asya‟da 25 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkmıĢ arkadaĢlar. Nasıl oluyor bu? Proaktif dıĢ politika yok da, dibe 

battı da nasıl oluyor? Bu kadar ülkeyle vize anlaĢmasını nasıl yapabiliyorsunuz? ġimdi, Irak ve bazı ülkelere bazı kısıtlamalar 

getiriyoruz, o da güvenlik sebebiyle, terör sebebiyle, bunlar geçici önlemlerdir. Ondan sonra, bu kadar ülkeyle serbest ticaret 

anlaĢmasını nasıl yapıyorsunuz proaktif dıĢ politikanız yok, battı da? Bu açılımları nasıl baĢarabiliyorsunuz? 39 ülkede büyükelçiliği 

nasıl açarsınız? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Koskoca 5 ülkede büyükelçimiz yok. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Afrika‟daki 5 tane ekonomik örgütle ve -Latin Amerika‟dakileri 

saydım, Asya‟dakileri saydım- dünyadaki bölgesel örgütlerin hepsiyle ya statümüz var ya da statü kurulmak üzere. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan, böyle bir usul yok. Biz DıĢiĢleri Bakanısınız diye çok nezaketli konuĢuyoruz, 

benzer bir nezaket bekliyoruz, rica ederim. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ben size bir Ģey demedim ki, ben cevaplıyorum. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Böyle bir üslup yok, yoksa biz de aynı üslupla konuĢuruz. 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Aykut Bey, yani ne var bunda? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Benim bunları anlatmamdan niye rahatsız oluyorsunuz? Niye 

rahatsız oluyorsunuz bundan? Ben anlamadım, niye rahatsız oluyorsunuz. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hayır, rahatsız olmuyoruz. 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Hayır, Sayın Bakan farklı bir Ģey mi söyledi? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ben size cevap veriyorum. “Dibe battı.”  diyorsunuz, ben de 

batmadığını anlatmaya çalıĢıyorum. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ġhracattan bahsediyorsanız -siz teknik de bir adamsınız- ithalatın da bahsedin o zaman çünkü 

biz böyle davrandık size. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Biz DıĢiĢleri Bakanlığı olarak yaptıklarımızı anlatıyoruz, bir 

yanlıĢlık var mı bunda, niye rahatsız oluyorsunuz? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Rica ediyorum, diyorum ki: Biz size bakın… Yani, entelektüel üslup olarak söylüyorum. 

BAġKAN – Sayın Bakanım, bizim istediğimiz Ģekliyle konuĢun lütfen. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Benim üslubumda ne var? Biz samimi bir Ģekilde konuĢuyoruz. 

ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Aykut Bey, yapmayın böyle. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Bakınız, siz benim üslubumu ve entelektüelimi tartıĢacak düzeyde 

değilsiniz, kusura bakmayın. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bakın, iĢte böyle üslup mu olur? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Hiç kusura bakmayın, benim entelektüelimi tartıĢamazsınız. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sizin entelektüel düzeyiniz benim entelektüel düzeyimin yanından geçemez, nezaket 

düzeyiniz de geçemez. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Peki, teĢekkür ediyorum. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – TeĢekkür edeceksiniz tabii. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ayrıca, size bir teessüflerimi de -birçok tespitlerinize katılıyorum- 

iletmek istiyorum bu vesileyle. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Rica ediyoruz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Biraz önce çok değerli MüsteĢar Yardımcımıza yönelik 

ifadelerinizi hiç tasvip etmedim. DıĢarıdan müsteĢarın eĢi olarak biz bir personel getirseydik -AyĢe Hanım‟ ı- belki söylediklerinizde 

haklı olabilirdiniz, belki ama AyĢe Sinirlioğlu bu Bakanlıkta Bakanlığa girdiği günden bu yana çok baĢarılı bir Ģekilde ülkesini ve 

milletini temsil etmiĢtir. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hiç Ģüphemiz yok. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Yurt dıĢında çok önemli görevler almıĢtır. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Efendim, hiç Ģüphemiz yok. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ve G20‟de Sherpa‟mızdı. Bu G20, gelmiĢ geçmiĢ en baĢarılı G20 

zirvesi oldu. Tüm bir yıl boyunca ve bunda AyĢe Hanım‟ ın çok önemli katkıları var, ekonomik iliĢkilerimizi… Biraz önce söylediğim, 

rahatsız olduğunuz ekonomik iliĢkilerimizle de AyĢe Hanım ilgili. Yani, siz her türlü açıklıkla sözlerinizi söylüyorsunuz, ben burada 

samimi bir Ģekilde düĢüncelerimi söyleyince üslup ve entelektüellikten bahsediyorsunuz. Ben, buna karĢıyım. Siz de istediğinizi 

söyleyin, ben de cevabımı vereyim, rahatsız olmayın. Dolayısıyla, sizin AyĢe Hanım‟a… Feridun Bey de bizim çok değerli bir 

arkadaĢımızdır.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Muhakkak, bunda bir Ģeyimiz yok.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Ben bıraktığım zaman da Bakanlığımızı baĢarıyla yürüten bir 

arkadaĢımız.  

Çok baĢarılı bir arkadaĢımızın hak ettiği bir görevi, eĢi müsteĢar diye veya bakan oldu diye bırakması mı lazım? O göreve 

getirilmemesi mi lazım?  
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Yani burada gerçekten bu yaklaĢımınızı, bunu size yakıĢtıramadığımı söylemek isterim. Siz, tabii, benim entelektüelliğimi 

beğenmediniz, olabilir, saygı duyarım ama bu yaklaĢımınız hiç hoĢ olmadı, onu da söylemek isterim.  

Biz, AyĢe Hanım‟ ı Feridun Bey‟ in eĢi olduğu için değil, hak ettiği için ve çok iyi görevler yaptığı için MüsteĢar Yardımcısı 

yaptık. AyĢe Hanım‟ ı bu siyasi iktidar MüsteĢar Yardımcısı yapmıĢtır, eĢi de yapmamıĢtır. Onu da huzurlarınızda söylemiĢ olayım.  

ArkadaĢlar, etrafımızdaki sorunlar, sıfır sorunlu dıĢ politika veya komĢularla sıfır sorun. Gerçekten, biz, samimi bir Ģekilde tüm 

komĢularımızla sorunları çözmek, iliĢkilerimizi geliĢtirmek istedik. “Esad kardeĢimiz”  dediğimiz zaman da amacımız buydu, bunda bir 

beis yok. Yunanistan‟ la bu güven artırıcı adımları atmamızın da sebebi bu. Ermenistan‟ la sınırları açmak için çaba sarf etmemizin de 

sebebi buydu ama Ermenistan, yaptığımız anlaĢmayı, önce Anayasa Mahkemesiyle en önemli kısımlarını iptal ettirdi, sonra da 

Meclisten zaten geri çekti. Burada, bizim, Azerbaycan‟ ın hassasiyetlerine duyarsız…  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Meclise getirmediniz.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Biz getirdik, Mecliste Ģu anda. Onaylanmadı ama Mecliste.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Biz de ipe un serdik Sayın Bakan.  

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Sen nerenin vatandaĢıydın pardon? 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Mecliste, biz çekmedik, Mecliste. Onaylanmadı, doğru, 

Ermenistan çekti ama bizimki Mecliste.  

Bakınız, burada, etnik kaygılarla konuĢmayalım, gerçekleri söylemeye çalıĢalım. Etnik Ģeylerle bu iĢlere bakmak yanlıĢ olur.  

BAġKAN – Yok, yok, siz yanlıĢ anladınız. Ermenistan çekti, biz çekmedik.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Bir saniye arkadaĢlar.  

Neticede, Ermenistan‟ ın Azerbaycan‟ la olan iliĢkilerine biz kayıtsız kalamayız. Neden? Karabağ problemi ile Kıbrıs problemi de 

aynı değildir, onu da söyleyeyim, siz farklı düĢünebilirsiniz ama bize göre aynı değil.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Benzerdir, benzerlikleri vardır.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Ayrıca, Azerbaycan‟ ın topraklarının yüzde 20‟sini Ģu anda 

Ermenistan iĢgal ediyor, keĢke onu da söyleseydiniz “Oradan çekilmesi lazım.”  da deseydiniz keĢke. 

Dolayısıyla, bakınız, biz iliĢkilerimizi düzeltmek istedik.  

Ermeni meselesine gelince, bu, sadece Ermenilerin acısı değil. 1915 olayları, bu Anadolu topraklarında Türklerin ve Ermenilerin 

ortak acısıdır, buna Kürt kardeĢlerimiz de dâhil. Dolayısıyla, biz bu acıları, ortak acıları paylaĢtık.  

Hiç kimse beklemiyordu Türkiye‟den böyle bir adım, Sayın CumhurbaĢkanımız çok samimi bir Ģekilde duygularını söyledi. 

Geçen sene Sayın BaĢbakanımızın yaptığı açıklamalar, duygularımızı paylaĢtık. Yine Sayın Erdoğdu da söyledi –ErdoğmuĢ- Türkiye 

ortak bir komisyon kurma teklifi yaptı. Ġsimleri yanlıĢ söylediysem kusura bakmayın, bu da Meclise fazla gelmememden 

kaynaklanıyor, hakkınızı helal edin. Ortak komisyon kurma teklifi de yaptık biz. Her türlü açılımı yaptık. KeĢke, Ermenistan da 

yaklaĢsa. Gelsin, açsın…  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ermenistan‟ ın meselesi değil bu, Türkiye'nin meselesi.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Rusya da katılsın, diğerleri de katılsın.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bu uluslararası bir mesele değil Sayın Bakan, Türkiye'nin meselesi.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Hepsi katılsın.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Uluslararası bir mesele değil.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Bakınız, biz…  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bu Türkiye'nin meselesi. (AK PARTĠ sıralarından “O zaman niye Fransa ya da baĢka yerlerde 

geziliyor.”  sesi)  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Bir saniye arkadaĢlar.  

Ermeni meselesi, ortak bir meseledir ama biz hiçbir yerde, kısıtlı bilgi ve ön yargılarla parlamentoların… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ön yargı değil 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - “Ön yargılarla”  diyorum, niye üzerinize alınıyorsunuz?  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Böyle iĢaret ediyorsunuz.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Hayır, ön yargılarla milletvekillerinin, siyasilerin bir tarih 

konusunda karar almasına karĢıyız.  

Bakınız, ben Holodomor konusunda -1932-1933, Ukrayna‟da ve Sovyetler Birliği‟nde açlık biliyorsunuz, kuĢatmalar oldu, 

Ģeyler oldu- Raportördüm Avrupa Konseyinde.  

Ukrayna‟ya gittim, o zamanki BaĢkan YuĢenko‟ydu ve buna “soykırım” denilmesini istiyordu. Kendisi bana bilim adamlarından 

bir komisyon ayarladı, 15 kiĢi vardı. Oturduk, konuĢtuk. Sonra “Bu olaya ne diyorsunuz?” dedim, anlattılar. Yüzde 40‟ ı dedi ki: 

“Soykırım.”  Yüzde 30‟u dedi ki: “Hayır, değil.”  Yüzde 30‟u dedi ki: “Benim fikrim yok.”  Sonra, gittim YuĢenko‟ya, dedim ki: “ Sayın 

BaĢkan, siz böyle diyorsunuz ama sizin ayarladığınız bilim adamları bile -siz ayarladınız bunları, sizin görüĢünüz diye ayarladınız- 

böyle söylüyor. Ben, bir milletvekili olarak, siyasetçi olarak, bir parlamenter olarak daha bilim adamlarının karar veremediği konuda 

„ soykırımdır‟  ya da „değildir‟  nasıl derim?” dedim ve bana saygı duydu. En zor rapordu bu ama “Bu, bir insanlık suçudur.”  da dedim 

raporumda. Ġki taraf da Ruslar da Ukraynalılar da Kazaklar da Belaruslular da hepsi de bu rapordan dolayı teĢekkür de ettiler, objektif 

bir rapor yazdım gerçekten.  
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O yüzden, bu tür konuların yeri meclisler değildir, Türkiye Büyük Millet Meclisi de değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 

konuyu tartıĢtı ve iki parti vardı, CHP ve AK PARTĠ, sonra, orada aldığı kararla, Sayın CumhurbaĢkanımız BaĢbakan olarak 

Ermenistan‟ ın o günkü devlet baĢkanına bir mektup yazdı “Gelin, ortak komisyon kuralım, açalım arĢivleri. Amerika da diğerleri de 

hepsi getirsin, buradan ne çıkarsa biz kabul edeceğiz.”  dedi. Bu, kendisine güvenen, çağdaĢ bir meclisin kararı ve çağdaĢ bir devletin 

baĢbakanının da bu konudaki cevabı.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, bu, uluslararası bir mesele değil, Türkiye'nin meselesi.  

BAġKAN – Uluslararası mesele değil de bunun takibini niye yurt dıĢındaki parlamentolarda yapıyorlar. Kimlerin yaptığını iyi 

biliyoruz biz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin kararı da tam bunu diyor “Bu 

konuda meclisler, siyasiler karar vermesin kardeĢim.”  diyor Ġnsan Hakları Mahkemesi tam olarak bunu söylüyor. Bunu bu Ģekilde 

suistimal etmek isteyenlere de güzel bir cevap veriyor.  

Doğu Perinçek onu demiĢ, bunu demiĢ; ben ona girmem. O öyle kullanmıĢ, böyle kullanmıĢ; ona bir Ģey söylemem ama Doğu 

Perinçek‟ in mahkemeye katılması ve orada bizim tezlerimizin savunulması konusunda biz Bakanlık olarak her türlü çabayı sarf ettik. 

Bunu da memnuniyetle söylemek isterim.  

Suriye konusuna gelince, Libya var, Yemen var, Irak var. Evet, Esad‟ la bizim aramız iyiydi, Saddam‟ la da bizim aramız iyiydi, 

kötü değildi, hiç kimseyle kötü değildi, Kaddafi‟ yle de kötü değildi, Tunus‟ taki Binali‟yle de kötü değildi bakınız ama Arap baharını 

biz mi baĢlattık? Arap baharı baĢladığı zaman, bu Arap baharının sıçradığı ülkelerin yönetimlerine tavsiyede bulunmak suç mu? Çok 

güzel söylediniz “Kaddafi‟ ye bu tavsiyelerde bulundunuz.”  Bunların doğru olmadığını mı düĢünüyorsunuz siz? Ben doğru olduğunu 

düĢünüyorum. O günkü BaĢbakanımızın -Ģimdiki CumhurbaĢkanımızın- ve o günkü DıĢiĢleri Bakanımız Ģimdiki BaĢbakanımız 

Davutoğlu‟nun bu tavsiyeleri yerindeydi.  

Bakınız, Tunus baĢarılı oldu, doğru ama neden baĢarılı oldu? Doğruydu, böyle, orada ilk önce baĢladı ama Binali ülkeyi terk etti, 

kendi halkını öldürmedi yani katliamları devam ettirmedi, kaçtı, gitti ve orada da biz hepimiz yardımcı olduk, Avrupalılar da biz de 

ekonomik olarak da… Bizim için o parti bu parti fark etmez, hangisini halk seçerse biz onunla çalıĢırız. ġu andaki Hükûmetin DıĢiĢleri 

Bakanını Büyükelçiler Konferansı‟ma davet ettim, bir gün önce değiĢti, gelemedi, o ayrı bir Ģey. Bizim için fark etmiyor, Müslüman 

KardeĢler‟den seçilmiĢ, o seçilmiĢ; yeter ki sorun olmasın. Biz, Kaddafi‟ ye de bu tavsiyelerde bulunduk ve Esad‟a da bulunduk ama 

Esad neyi tercih etti? Kendi insanlarını öldürmeyi tercih etti.  

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Sayın Bakan, Ģu andaki durum ne?  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ona geleceğiz.  

Dolayısıyla, Ģimdi, biz, sonunda, kimyasal silah kullanan, varil bombalarıyla 300 bin, 400 bin insanı öldüren bir rejimi 

destekleyemezdik. Hiç kusura bakmayın. Biz tarafsak, evet, buna karĢıyız. Ġnsanlığın tarafıyız, gerçekten öyle yani bunu samimi 

söylüyorum.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Herkes öyle Sayın Bakan.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Peki, Irak‟ ta biz neye karĢıydık? Maliki‟ye karĢıydık. Neden 

karĢıydık? Biz, biliyorduk, Maliki‟nin mezhepçi politikaları Irak‟ ı bu duruma getirecekti. DAEġ‟ in oradaki toprakların yüzde 30‟unu 

iĢgal etmesinin sebebi biz miyiz? Oradaki yönetimin sonucu. DAEġ terör örgütü, evet, kanlı bir terör örgütü, hepimize düĢmandır, 

insanlığın düĢmanıdır, Ġslam‟ ın düĢmanıdır bir kere. Bizim buna karĢı çıkmamız lazım ama bugün geldiğimiz noktada, beĢ sene önce ne 

dediysek bunlar maalesef çıktı, siz de bizim öngörülerimizin, bir sene önce…  

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Sayın Bakan… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) - Geleceğim. Biraz sabırlı olun, geleceğim.  

Siz de söylediniz, bir sene önce tahmin ettiklerimiz de çıktı. Biz, burada “Suriye‟de her Ģeyi baĢarırız.”  edasıyla çıkmadık ki. 

BeĢ sene önce söylediklerimiz hep çıktı. Amerika, Avrupalılar “KeĢke sizi dinleseydik.”  dedi. Ondan sonra üzüntülerini belirttiler. Ben 

iddia ediyorum ki, bugün PYD konusunda YPG konusunda yanlıĢ Ģey söyleyen Amerika ve bazı ülkeler de gerçeği görecek. Bugün 

Amerika'da en çok tartıĢılan konu arkadaĢlar “Türkiye'nin teklifini dile getirmedik, uygulamadık, güvenli bölgeye karĢı çıktık.”  Bu Ģu 

anda elzem, Avrupalılar da söylemeye baĢladı, Merkel‟ le de Ģimdi güvenli bir bölgede nasıl yerleĢtiririz bunu konuĢtuk. Biz güvenli 

bölge derken Türkiye'ye bir toprak istemedik. Bu insanların yerleĢmesi için ve oradaki sorunun çözülmesi için bir öneride bulunmuĢtuk. 

UçuĢa yasak bölgeyi de bu sebeple istedik. 

ġimdi, uçuĢa yasak bölge yok, Rusya geldi bombalıyor, Rusya bombalıyor, ne oluyor, insanlar bize geliyor ve biz bu insanları 

alıyoruz. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – ÇıkıĢ ne Sayın Bakanım? 

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Anlatıyor iĢte. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Dinlerseniz… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Öztürk Bey, burada ben anlatmaya çalıĢıyorum, sabırlı olursanız 

ona da geleceğim. Müsaade edin, siz istediğiniz görüĢü söylediniz, ben de istediğim üslupta ve istediğim gibi açıklama hakkım var. 

Burada BaĢkanımız var, süre verir, keser, ben de sizin sorunuzu cevaplayacağım, ikide bir benim sözümü kesme nezaketsizliği 

göstermeyin. Siz konuĢurken ben size nezaketsizlik yaptım mı? Lütfen. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Peki, buyurun Sayın Bakan. 
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AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Allah Allah! Allah Allah! 

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, senin terk etme vaktin geldi Komisyonu, genelde kızıp sinirlenip gidersin çünkü. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – ġimdi, dolayısıyla arkadaĢlar, neticede Suriye‟de geldiğimiz nokta 

belli ve bu Ģartlarda nedir, ne yapmak lazım? Amerika'yla DEAġ konusunda öncülüğümüzde bir farklılık yok, aynı düĢünüyoruz, bir 

taraftan DEAġ'ı yok etmeliyiz, o yüzden DEAġ'e karĢı koalisyonun içine girdik, DEAġ'e karĢı mücadele eden ülkelere destek 

veriyoruz. O yüzden Irak‟ ta hem peĢmergeye… Biraz önce söylediğim tüm unsurlar içinde Yezidi arkadaĢlar da var, Kürtler de var, 

Türkmenler de var, Araplar da var eğitim veriyoruz. Neden? Musul‟u geri alsınlar diye. Yani bunun Ģeyini en çok siz yaĢadınız, o gün 

sizinle kader arkadaĢlığı da yaptık, olayı siz yaĢadınız ama Bakanlığımız döneminde biliyoruz bunları. 

Neticede, biz DEAġ'le mücadele konusunda Amerika'yla ayrı düĢünmüyoruz, Esad‟ ın gitmesi konusunda da farklı 

düĢünmüyoruz. Esad‟ ın gitmesi için siyasi bir çözüm Ģart diyoruz, siyasi dönüĢüm lazım. O yüzden Cenevre toplantılarına destek 

verdik, o yüzden Viyana toplantılarına katıldık ve destek verdik, o yüzden siyasi çözümün ve müzakerelerin baĢlaması için… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Bakan, süreniz bitti ama ek süre veriyorum on dakika. 

Buyurun. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – TeĢekkür ederim. 

Müzakerelerin baĢlaması için muhalefete telkinlerde bulunduk ve oraya katılmalarını sağladık. Niye? En iyi çözüm bakınız, 

siyasi çözümdür arkadaĢlar, dolayısıyla bir an evvel ateĢkesin sağlanması lazım. Ġnsani yardımların iletilmesi  lazım, ablukaların 

kalkması lazım. Ama bunun için Rusya'nın hava saldırılanının da durması gerekiyor. Rusya diyor ki: “AteĢkes olsa da ben saldırıları 

devam ettiririm.”  Rusya'yla Amerika konusunda bir eĢgüdüm yok DEAġ konusunda. Öyle olsaydı Rusya'nın saldırılarının yüzde 88‟ i 

ılımlı muhalefet olmazdı Amerika'nın da desteklediği. Sadece biz desteklemiyoruz, 114 ülke Suriye‟deki ılımlı muhalefeti meĢru 

muhalefet olarak tanıdı, 114 ülke, Amerika da dâhil. Sadece Ģu anda saldırıların yüzde 12‟si DEAġ'i hedefl iyor, yani göstermelik o da. 

Dolayısıyla Amerika ile Rusya DEAġ konusunda da aynı düĢünmüyor, Rusya'nın farklı ajandası var ve bugün Amerika'da tüm 

tartıĢmalar da bu meyilde gidiyor. Bugüne kadar Rusya'ya inanmakla hata ettiğini Amerika da anlamaya baĢladı. Dolayısıyla en iyi 

çözüm diplomatik çözümdür arkadaĢlar. Biz buna inanıyoruz ve bu siyasi sürece de önümüzdeki süreçte de destek vereceğiz, vermemiz 

lazım. 

BaĢka kaldı mı sorularınızdan cevaplamadığımız? 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Sayın Bakanım, benim size sorduğum çok spesifik. Ben önceliklerin değiĢtiğini anlatmaya 

çalıĢtım. Yani Amerika Ģu anda Esad‟ ın gönderilmesini birinci öncelik olarak görmüyor, bu çok açık. IġĠD‟ le mücadeleyi birinci 

önceliğe koymuĢ durumda. Rusya da Ģu anda muhalifleri vuruyor ama daha sonra IġĠD‟ le hesabı var, dolayısıyla o noktada da ikisi 

örtüĢüyor, burada bir paralellik var. Amerika ile Rusya bir noktada... Dolayısıyla benim sorduğum… 

BAġKAN – Sayın Bakan, siz lütfen devam edin 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ben de size cevabımı verdim. 

BAġKAN – Sayın Öztürk, yani sizin duymak istediğiniz cevabı vermek mecburiyetinde değil ki Sayın Bakan, yapmayın lütfen 

ya. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ben de cevabını verdim, Amerika ile Rusya bu konuda çıkarları 

örtüĢmüyor. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan, çok net: Suriye stratejisi nedir? 

BAġKAN – Efendim, söyledi Sayın Bakan yani. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Esad‟ın gitmesi konusunda… 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Cevap versin. 

BAġKAN – Ya, müsaade edin. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Buyurun Sayın Bakan. Kesiyor, siz cevap verin, buyurun. 

BAġKAN – Efendim, müsaade edin. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Böyle bir üslup yok ama ya! 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – BaĢkanım, müdahale edin. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Böyle bir üslup yok yani gerçekten, ben cevabımı veriyorum, nasıl 

cevap vereceğim konusunda da siz bana ders veremezsiniz, onu da söyleyeyim yani. Ben size cevabımı gayet güzel bir Ģekilde 

veriyorum ve net bir Ģekilde de veriyoruz. 

BAġKAN – Gayet net anlaĢıldı sorunun cevabı Sayın Bakan, buyurun siz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Amerika'nın önceliği de Esad‟ ın gitmesi, kalmaması ama Ģimdi bir 

müzakere süreci var, altı ay eğer iĢlerse müzakere olacak. Ondan sonra on sekiz ay bir geçiĢ hükûmeti olacak, burada Rusya ve Ġran 

Esad‟ ın kalmasını istiyor, ulusal birlik hükûmeti gibi düĢünüyor, onu arzu ediyor ama biz Amerika dâhil, Fransa Ġngiltere, Körfez 

ülkeleri hepimiz bu süreçte Esad‟ ın gitmesi gerektiğini söylüyoruz, muhalefet de bunu söylüyor. ġu andaki Ģartlarda Esad‟ la muhalefeti 

birleĢtirmek mümkün değil. “400 bin insanı öldüren kiĢiyle birleĢmeyiz.”  diyorlar. Dolayısıyla onlar da Esad'ın gitmesini istiyor, biz de 
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Esad'ın gitmesi gerektiğini söylüyoruz, Amerika da bunu söylüyor ama bu müzakere takvime bağlanmıĢ bu müzakere Ģeyinde. 

Dolayısıyla bu konuda bir kere daha cevabımı vermiĢ oldum. 

TeĢekkür ediyorum Öztürk Bey. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – TeĢekkür ederiz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Değerli arkadaĢlar, Ģimdi, bölgede baĢka sorunlar da var, mezhep 

sorunları da var. Bizim bölge ülkeleriyle iliĢkileri iyi geliĢtirmemiz lazım. Mısır'la da eğer Mısır bazı adımlar atarsa geliĢtiririz ama biz 

hep Ģunu söylüyoruz: Güçlü Mısır‟a, istikrarlı Mısır'a ihtiyacımız var. ġu anda Mısır güçlü mü? Hayır. Ekonomisi güçlü mü? Hayır. 

Filistin‟e bir faydası var mı? Hayır. Ġslam dünyasına faydası var mı, Kuzey Afrika‟ya, Orta Doğu'ya var mı? Yok. Böyle bir Mısır'ın 

faydası olmaz. Biz bunu söylemeye çalıĢıyoruz. 

BirleĢik Arap Emirlikleri‟ yle de iliĢkilerimizi geliĢtiririz. Suudi Arabistan‟ la da iliĢkilerimizi çok iyi Ģey yaparız. Suudi  

Arabistan‟ ı böyle Vahabi, Selefi veya DEAġ'la bir tutmak büyük haksızlıktır, ben buna katılmıyorum, hiçbir Ģekilde katılmıyorum. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – AĢağı yukarı öyle Sayın Bakan, siz katılmayabilirsiniz. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Hayır, hiçbir Ģekilde. Ġran‟daki rejimle Suudi Arabistan‟daki rejim 

arasında bir fark yok. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Olabilir. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Yani dinî yönetim bakımından. KeĢke Ġran‟ ı da burada 

söyleseydiniz. Ġran‟ ı burada söylememenizin bir anlamı yok. Ha, sizden bazı milletvekilleri Türkiye'yle Ġran‟ ın savaĢında Ġran‟ ı tercih 

ediyorum diyor, onlara saygımız var. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yok öyle bir Ģey, ülkemizin çıkarlarına bakarız. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Bakınız, PYD konusunda da bazı buradaki arkadaĢların 

düĢüncelerine teĢekkür ediyoruz, göçmenler konusunda da teĢekkür ediyoruz. Çünkü CHP içinde farklı görüĢler çıkıyor, demokrasinin 

gereği diyebilirsiniz ama Kemal Kılıçdaroğlu “YPG terör örgütü değildir”  dedi. Ne zaman dedi? 21 Ekim 2014. Gerçi Diyarbakır‟ da 

hendek, çukur kazanlara da “ArkadaĢlar”  dedi, o ayrı bir Ģey, arkadaĢ olarak görebilir ama bizim için… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın Bakan, bu olmadı. Bakın, bu ikisi de olmadı. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Evet… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – YPG sizin görüĢtüğünüz süre içerisinde söylenen bir sözdür, arkadaĢlar… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Bakınız, Suriyeliler konusunda da bizim tutumuz… O konuda 

burada görüĢlerini söyleyen arkadaĢlara teĢekkür ediyoruz. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – DıĢiĢleri Bakanı olarak söylemeyin lütfen. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ama Suriyeliler konusunda da bizim baĢından beri çizgimiz aynı. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bu da yakıĢmadı size. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Siz bizi eleĢtirirken iyi, biz eleĢtirdiğimiz zaman… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Söz gelimi küçük bir eleĢtiride bulunduk. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Peki, Sayın Kılıçdaroğlu “Suriyelileri göndereceğiz.”  demedi mi? 

(CHP sıralarından gürültüler)  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Hiç öyle bir eleĢtiride bulunmadı. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Nerede dedi? 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Hayır, Suriye‟nin… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Bakın, “Vatana ihanet etmek 1,5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye 

sokmak demektir.”  Bunu ben mi söyledim. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Vatanlarında bütünlüğü sağlayana kadar anlamında söyledi. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Tarafsız bölge… 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Sayın Bakanım, Türkiye'de bir çözüm oldu da… 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Bakınız söylüyorum… 

BAġKAN – Sayın Bakan, son üç dakikanız, lütfen sorulara cevap vermeye devam edin. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Bakınız, Rusya'yla olaya gelince arkadaĢlar. Rusya bizim hava 

sahamızı defalarca ihlal etti, biz kendilerini uyardık, defalarca uyardık. Putin 2 defa özür diledi, bir kere telefonda bir kere Antalya‟da 

CumhurbaĢkanımızdan özür diledi Putin. “Niye görüĢmedik, anlaĢma yapmadık?”  Yaptık. 15 Ekimde bu ilk ihlallerden sonra, 

CumhurbaĢkanımızla Putin‟ in telefon görüĢmesinden sonra askerler geldi, bir anlaĢma yaptık. Bu anlaĢmaya göre, Rus uçakları bizim 

sınırlarımıza en fazla 5 mil yaklaĢabilecekti, anlaĢtık. 

ġimdi, düĢünün, o gün bir uçak geliyor size, ondan sonra -2 tane uçak- uyarı yapıyorsunuz 10 defa size cevap bile vermiyor. 

Uçağın Ģeyi belli, milliyeti belli değil, Rus uçağı olduğu belli değil. Ne zaman belli oldu? Vurulduktan sonra Rusça “Vurulduk.”  anonsu 

yaptı, Rusça, o zaman belli oldu Rus uçağı oldu. Bunların kayıtları var, NATO‟da da var.  

ġimdi, arkadaĢlar, bir taraftan “Niye vurduk?” diyeceğiz -bazı arkadaĢlarımız söyledi- ama bir taraftan da en son ihlalden sonra 

“Niye vurmadık?”  diyoruz. Hangisi doğru? Bu çeliĢki ne? Angajman kurallarımızı niye uygulamıyoruz? Ondan sonra “Uyulmuyorsa 
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gereği yapılmalıdır.”  diyen ben değilim. Bunu söyleyince Ģimdi kızıyorsunuz. Siz her türlü eleĢtiriyi, aĢağılarcasına bir sürü eleĢtiri 

yapıyorsunuz, tamam, eyvallah, ben de cevap veriyorum, kızmayın.  

Bunu ben söylemedim, bunu Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. ġimdi “ayıp”  diyorsunuz ama ben söylemedim, biz sadece söylenenleri 

Ģey yapıyoruz.  

Ondan sonra, dolayısıyla… 

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Sayın Bakan, bu konuyla ilgili çeliĢkili laflar, çeliĢkili ifadeler geldi.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – ÇeliĢkili ifadeler değil Öztürk Bey. 

ġimdi, en son, yine Rus uçağı bir kere daha ihlal etti.  

BAġKAN – Sayın Kılıçdaroğlu yok burada.  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Genel BaĢkan yardımcısı var.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Biz Rusça, Türkçe ve Ġngilizce anons yapmamıza rağmen, ihlal 

etti, biz de tepkimizi gösterdik.  

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Biz bunu o zaman nasıl tartıĢacağız? KarĢıdan laf atılıyor, biz hiç cevap vermeyelim mi? 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ege‟de her gün oluyor bunlar, düĢürmek mi gerekiyor? 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – SataĢmadan söz istiyorum Sayın BaĢkan. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Sayın Kılıçdaroğlu‟na da bunu izah edin. Sayın Kılıçdaroğlu‟na da 

izah edin.  

BAġKAN – ArkadaĢlar, kusura bakmayın, demin Bülent Bey konuĢmasına baĢladığında tutanaklardan, Sayın Davutoğlu‟nun, 

BaĢbakanın 2011 bütçesinde söylediklerini okurken bir Ģey yok, ama Sayın Kılıçdaroğlu‟nun değiĢik zamanlarda yapmıĢ olduğu 

açıklamaları tarihleriyle verip söylediğinizde bu sataĢma oluyor, bunun hiçbir kabul tarafı yok.  

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Cevap veriyoruz, cevap vermeyelim mi? 

BAġKAN – Bunun hiçbir kabul tarafı yok.  

Sayın Bakan, tamamlayınız, son bir dakikanız.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Tamamlıyorum. 

Sonuçta, biz Rusya‟yla iliĢkilerimizi daha da gerginleĢtirmek istemeyiz ama biz bu olaydan bu tarafa da sağduyulu davrandık, 

Rusya gibi böyle kiĢiselleĢtirmedik olayı. Bizim Rusya‟yla, Putin‟ le bir problemimiz yok. Putin CumhurbaĢkanımıza ve ailesine iftira 

attı, CumhurbaĢkanımız da “Bir tanesini ispatla, istifa edeceğim.”  dedi, ispatlayabildi mi? Hayır, sustu ondan sonra.  

Bu üslup doğru bir üslup değil, onu söylemeye çalıĢıyorum ama umarım Rusya‟da Ģu anda aklıselim daha böyle hâkim olmaya 

baĢladı. Olur ve iliĢkilerimizi düzeltiriz, biz sabırla hâlâ bunu bekliyoruz. 

Sayın Enç G20‟nin harcamasıyla ilgili söylediniz. Bakınız, biz 100 milyon doların altında bir para harcadık. Geçen sene Rusya 

300 milyon avro harcadı ve Avustralya 600 milyon Avustralya Doları, 550 milyon Amerikan Doları harcadı. Biz 100 milyon doların 

altında harcadık ama çok Ģükür bunun karĢılığındaki tanıtım gelmiĢ geçmiĢ en baĢarılı zirveydi ve Türkiye gerçekten en baĢarılı zirveyi 

bu az imkânlarla gerçekleĢtirdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Bakan, teĢekkür ediyoruz.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Ülkemiz gerçekten dıĢ politikada da her alanda aktif çalıĢmaya 

devam edecek. Bunların hepsi ekonomik güçle ilintilidir. Ekonomik gücümüz iyi olmasa arkadaĢlarımız vatandaĢlarımıza iyi hizmet 

veremez. Bugün bir vatandaĢımızın baĢına bir Ģey gelse ambulans uçağı gönderiyoruz, yurt dıĢından alıp geliyoruz, cenazesini de 

getiriyoruz, hastaysa da getiriyoruz. Fiziki imkânlarımızı, teknolojik imkânlarımızı geliĢtiriyoruz. Yurt dıĢında yaĢayan 

vatandaĢlarımıza hizmet etmek bizim en büyük görevimiz. Bizim ülkemizin ekonomisi bu kadar güçlü olmasa dıĢ politikamız da bu 

kadar etkin olmazdı, bu kadar büyükelçilik açamazdık, bu kadar uluslararası örgütlerde inisiyatif üstlenmezdik, bu kadar zirveleri 

gerçekleĢtiremezdik… 

BAġKAN – Sayın Bakan, teĢekkür ederim size.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Bu sene çok zirve var.  

Umarım önümüzdeki dönemde ülkemiz daha güçlü olur, ülkemiz her alanda istediği, hak ettiği yere gelir diyorum.  

Ben arkadaĢlarıma da Ģunu söylemek isterim: Benim hiç kimseyi kırmak gerçekten hiçbir zaman üslubum değildir, anlayıĢım da 

değildir ama bu tartıĢma ortamlarında ister istemez sorulan soru ve tepkilere bazen tepki de vermek en doğal hakkımızdır, yapılan 

eleĢtirilere cevap vermek de hakkımızdır, sitem etmek de hakkımız olabilir, sizin de olabilir ama bilerek hiç kimseyi kırmak istemem, 

yine de gecenin bu saatinde üzdüğüm, kırdığım bir arkadaĢımız varsa özür dilerim, haklarını da helal etsinler.  

Umarım 2016 bütçemiz sadece Bakanlığımıza değil, ülkemize hayırlı, uğurlu olur.  

Hepinize tekrar çok teĢekkür ediyorum.  

Saygılar sunuyorum.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın BaĢkan, bir cümle… 

BAġKAN – Sayın Bakanın konuĢmasında ve sözlerinde Sayın Kılıçdaroğlu‟na yönelik herhangi bir hakaret söz konusu değil, 

Sayın Kılıçdaroğlu‟nun değiĢik zamanlarda yapmıĢ olduğu açıklamalardan örnekler vermiĢtir ama ben gene de size söz vereceğim 

Sayın KuĢoğlu. 
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Son söz milletvekilinin.  

Buyurun.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet, teĢekkür ederim. 

Sayın Bakanım, DıĢiĢleri Bakanlığı bütçesini görüĢüyorduk ve biz mümkün olduğunca dıĢ politikayla ilgili konuĢmaya çalıĢtık, 

ülkemizin menfaatleri için yapıcı da olmaya çalıĢtık. Tabii ki kendi kanaatlerimiz, eleĢtirilerimiz vardı, ama bu kadar iç politikaya 

gireceğinizi bilseydik daha farklı bir üslupla konuĢurduk. Bilmiyorum gelecek bütçede yine orada oturur musunuz ama oturursanız daha 

sert, iç politikaya yönelik eleĢtiriler yapacağımızı Ģimdiden söyleyeyim.  

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – BaĢımızın gözümüzün üstüne. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim.  

Siz de hakkınızı helal edin.  

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Sayın BaĢkan, bir düzeltme yapmak istiyorum. 

BAġKAN – ArkadaĢlar, teĢekkür ediyorum.  

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Bir düzeltme yapmak istiyorum. 

BAġKAN – Düzeltilecek bir Ģey yok üstat.  

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Bir açıklama yapmak istiyorum, Genel BaĢkanımızla ilgili bir cümle sarf edildi, kayda 

geçmesini istiyorum müsaade ederseniz. 

BAġKAN – Buyurun.  

ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Sayın Bakanım, Sayın Genel BaĢkanımız Suriyelilerin gidiĢiyle alakalı olarak, Suriye‟de barıĢ 

sağlandıktan sonra bunların ülkelerine gitmesini istiyoruz dedi. Yani bunların ülkelerine gitmesini istiyoruz demedi, Suriye‟ de barıĢ 

sağlandıktan sonra… Onun kaydı da bizde var.  

Saygılar sunuyorum. 

BAġKAN – Kayıtlara geçmiĢtir.  

Değerli milletvekilleri, DıĢiĢleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.  

DıĢiĢleri Bakanlığının bütçe ve kesin hesaplarını okutup, oylamaya sunacağım: 

DıĢiĢleri Bakanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(DıĢiĢleri Bakanlığı 2016 yılı bütçesi ve 2014 kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi) 

BAġKAN – Böylece DıĢiĢleri Bakanlığının bütçe ve kesin hesabı oylanmıĢ ve kabul edilmiĢtir.  

Sayın Bakan, bütçeniz hayırlı olsun. 

DIġĠġLERĠ BAKANI MEVLÜT ÇAVUġOĞLU (Antalya) – Sağ olun. 

BAġKAN – GörüĢme programımızda yer alan bütçe, kesin hesap ve SayıĢtay raporlarını görüĢmek için 11 ġubat 2016 PerĢembe 

günü saat 12.00‟de toplanmak üzere birleĢimi kapatıyorum. 

 

Kapanma Saati: 02.38 

 

 

 


