
 1 

  
 

 

 

 

 

 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesinin yeterli olmayacağı 

açıktır.  

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi geçen yıl 2003 yılı ödeneklerine kıyasla yüzde 29 

oranında artmış durumda, bunun yanında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumumuz da yüzde 12,5 oranında bir artışla buraya gelmiş durumda. Devlet 

Bakanımızın açıklamalarından yüzde 12,5 oranındaki bu artışın SHÇEK’nin hizmetlerinin 

verilmesi için yeterli olmadığını öğreniyoruz. Esasında Sayın Bakanın bu açıklamayı 

yapmasına da gerek yok, gerçekte bu oranla artırılmış bir SHÇEK bütçesinin bu kurumun 

amaçlarını, hizmetlerini dikkate aldığımızda yeterli olmayacağı açıktır.  

 10 milyon yoksul ve 2,5 milyon açık iĢsizimiz var. 

Türkiye’de en önemli sosyal konularının başında yoksulluk gelmektedir. Hükümetin 

belirlemiş olduğu yüzde 15’lik rakama göre en az 10 milyon insanımız yoksul demektir. 

Türkiye’de işsiz sayısı da artmaktadır. 279 bin kişi bu yıl ilave olarak işsiz kalmıştır. 2,5 

milyona çıktı açık işsiz sayımız. Eksik istihdam bu rakamın dışındadır. Ben iş arıyorum 

demeyen ev hanımlarımızı da bunun dışındadır. 10 milyon yoksul sayısı ve 2,5 milyon açık 

işsiz, böyle bir ortamda biz Türkiye’de birkaç kurumla sosyal yardım programını 

uygulamaya çalışmaktayız.  

 Birçok kurum altında yürütülen sosyal yardım programlarının bütçeleri yetersiz, 

bu rakamları artıralım.  

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu var, yeşil kart uygulaması var, 65 yaş 

üzerindeki yoksullara Emekli Sandığının yaptığı maaş yardımı var, şehit dul ve yetimlerine 

yapılan yardım var, SHÇEK var, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal yardım programları 

var ve çok dağınık, birçok kurum altında yürütülen bu programların toplam bütçesinin 

yoksullukla mücadele için devletin sosyal yanını gösterebilmesi için yeterli olmadığını 

düşünüyorum. SHÇEK’nin yoksul ailelere yardım faslına baktığımızda 13 trilyon liralık bir 

rakam görülmektedir. Bu, son derece yetersizdir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fonunun bütçesi yetersizdir. Gelin bu rakamı bir miktar daha bu bütçe dengelerini 

de sarsmayacak şekilde artıralım, buradaki bu tip ufak tefek esneklikler, inanın bütçe 

dengelerini bozmaz, IMF ile yürütülen programa da hiçbir şekilde zarar vermez.  

 Sosyal yardım programların tek bir kurum altında toplanmalıdır. 

Dağınık şekilde birçok kurum tarafından yürütülen sosyal yardım programlarının tek bir 

kurum altında, tek bir otorite altında toplanmasının sosyal yardım programının verimliliği, 

etkinliği açısından uygun olacağını düşünüyorum. Hükümetin önündeki temel konulardan, 

amaçlardan birisi budur. Bununla birlikte bir mali disiplin, harcama kriteri mutlaka 

getirilmelidir.  
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