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Artık kamu harcamalarını 
milletvekillerine izleteceğiz! 
Kamu Harcamalarını İzleme Platformu KAHİP, 2 yıl önce oluşturulan önemli 

bir sivil toplum girişimi. 4 ay önce 30 STK üyesi vardı, şimdi üye sayısı 52 

STK’ya yükseldi. Ben bu platformun varlığını, 9 Aralık Dünya Yoksullukla 

Mücadele Günü’nde düzenlenen  “Yolsuzluk veYoksulluk” panelinde, birlikte 

konuşmacı olduğumuz Prof. Dr. Nurhan Yentürk’ten öğrenmiş ve “Ne 

kadar iyi bir iş yapıyorlar” diye heyecanlanmıştım. Kadın, çocuk, gençlik, 

engelli, sağlık ve sosyal haklar alanlarında çalışan 52 hak temelli STK, 

platformun adından da kolaylıkla anlaşılabileceği gibi, kamu harcamalarını 

izlemek üzere biraraya gelmişler. Herhangi bir dış destek ya da maddi katkı 

almadan çalışıyorlar.  Milletvekillerine mektup Biliyorsunuz Türkiye’de kamu 

kurumlarından bilgi almaya kalkışmak, deveye hendek atlatmaktan beterdir. 

Bizde devleti her daim vatandaştan üstün gören zihniyet, kapalı kapıları değil 

açmaya, aralamaya bile, kanının son damlasına kadar direnir! Prof. Yentürk, 

devletin resmi istatistiklerine ulaşmakta ne denli zorluklarla karşılaştıklarını 

anlatırken, içim daralmıştı. KAHİP geçen yıl kamu kaynaklarından sosyal 

korumaya, çocuğa, gençliğe, eğitime, askeri harcamalara ne kadar pay 

ayrıldığına yönelik izlemenin sonuçlarını, TBMM’deki tüm milletvekillerine bir 

mektup olarak göndermişti. Milletvekillerine bu yıl gönderilen mektupta ise 

yukarıdakilere ek olarak yoksullara yönelik asgari gelir desteği, öğrenci 

harçları, işsizlik sigortasından bütçeye aktarılan kaynaklar da var. Özetin özeti 

KAHİP, TBMM’nin kendisine verilen en önemli görev olan, vatandaştan 

toplanan vergilerin harcanma sürecini izliyor, bu sürecin şeffaf olması ve 

sosyal harcamaların hem artırılması, hem de daha etkin kullanımı için çaba 

harcıyor. Milletvekillerine yolladıkları son mektuptan bazı kamu harcama 

kalemlerini sizlere aktarmak istiyorum:  Yoksula yardım yok! - 
 2010’da sosyal güvenlik, sağlık, sosyal yardım ve sosyal hizmetleri kapsayan 

“sosyal koruma harcamaları”nın GSYH içindeki payı % 11.99. Bu oran 27 AB 

ülkesinde ortalama % 27. Ama asıl şimdi sıkı durun: Sosyal koruma 

harcamaları içinden yoksullara yönelik sosyal yardım ve hizmetlerin 

GSYH’daki payı sadece % 0.78. Daha da vahimi; bu oranın arttırılması da 



plan-lan-mı-yor! Yoksullara kol-kanat gerdiği iddiasında olan Başbakan 

Erdoğan ya bu istatistikî bilgilerden bihaber, ya da bizi kandırıyor!  - Sosyal 

Güvenlik Kurumu’nun açığını kapatmak için merkezi bütçeden yapılan 55 

milyar liralık transferin sadece 2.5 milyar lirası, muhtaç ve özürlü aylığı için 

kullanılıyor ve sadece 1.3 milyon yoksulumuz, ortalama 160 lira olan bu 

aylıktan yararlanabiliyor. Oysa TÜİK 2009 verilerine göre yoksulluk sınırının 

altında yaşayan 10 milyon kişi bulunuyor. -  2009’da GSYH içindeki payı % 5 

olan sağlık harcamalarının sadece % 0.5’i koruyucu sağlık hizmetlerine gitmiş 

ki bu da vahim. Geri kalan % 4.5’luk büyük meblağ, maalesef insanlarımız 

hastalandıktan sonra ilaç ve tedavi masraflarına gidiyor. KAHİP’e üye 57 STK 

arasında Altı Nokta Körler Vakfı’ndan, Helsinki Yurttaşlar 

Derneği’ne, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nden Şeffaflık 

Derneği’ne, Akdeniz Gençlik Derneği’nden İzmir Kadın Dayanışma Derneği’ne 

geniş yelpazede bir temsil var. 
  
  


