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 Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kadrolaĢmanın önün 

geçilmelidir. 

Elimde bir büyük ilin istatistiği var. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri 

döneminde 10 kişi görevden alınmış gözüküyor. Görevden alınan 10 kişinin 9’u sosyal 

hizmetler uzmanı. Aynı ilimizde göreve getirilen ve ataması yapılan 14 kişi var, bu 14 kişi 

içerisinde hiçbir tane sosyal hizmetler uzmanı yok. Bu kadrolaşmanın en açık göstergesidir. 

Sayın Bakan, AKP hükümetleriyle birlikte başlayan bu anlayışı tersine çevirmelidir. Bütün 

illerde uzman ve bu işin ehli olan kişiler göreve getirilmelidir.  

 

 SHÇEK’i açıktan atama konusunda hiçbir sınırlamaya tabi tutmamalıyız 

Bütçe yasalarında SHÇEK’i kısıtlayan çeşitli hükümler var. Örneğin, bütçe 

yasalarının açıktan atama izinlerini düzenleyen maddelerinde, her yıl hükümete belirli sayıda 

bir açıktan atama izni veren hükümler vardır. 2006 yılı bütçe tasarısında da 21 bin kadro için 

hükümete açıktan atama izni veriliyor. Bu açıktan atama izninde belli kurumlar istisna 

ediliyor, bu 21 bin sayısına tabi tutulmuyor, ama bu istisnalar arasında SHÇEK yok. SHÇEK’i 

açıktan atama konusunda hiçbir sınırlamaya tabi tutmamalıyız. Bütçe kanununun 

maddelerine geçildiğinde bunu burada sağlamalıyız, CHP olarak bu konuda bizim önergemiz 

olacak. Desteğinizi bekliyoruz. 

 

 Yurtlarda yetiĢen çocuklarımızı kamu kurumlarına yerleĢtirelim 

Kurumda yetişen çocukların belli bir yaştan sonra bu kurum tarafından bakılmaları, 

bu kurumun olanaklarından yararlanmaları yasa gereği mümkün değil. Bunların da tabiî 18 

yaşın bitiminde hayata atılmaları gerekir. Fakat elimdeki tabloya göre, SHÇEK’te 18 yaşını 

bitiren çocukların işe girme sayısında çok büyük ölçüde düşüş var. 1998 yılında çıkan 3413 

sayılı Yasayla birden bir artış trendine girmiş, 3413 sayılı Yasayla kamu kurumlarına 

istihdamlarında binde 1 tutarında SHÇEK yurtlarında bulunan çocuklardan 18 yaşını bitirmiş 

olanların istihdamını zorunlu kılıyor. Örneğin, 1997’de bu şekilde istihdam edilen kişi sayısı 1 

342 iken, 1998’de birden 2684’e çıkıyor. Bu, çok önemli bir artış. 1999’da 2178 kişi oluyor. 

2000’de 1 825 kişi… 2000, IMF ile birlikte uygulanan istikrar programının ilk yılıdır, faiz dışı 

fazla için demek ki bu istihdamdan tasarruf yapılmaya çalışılmış. Bu programların, sosyal 
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boyutunun olmadığı çok açık. 2001 yılında 2 265, 2002’de 1 662, 2003 yılında 2083, 2004 

yılında 703 kişi. 2005 yılında, Ekim ayı itibariyle, geçen yıla göre bir artış var, 1 100 kişi. 

Toplama baktığımızda son derece yetersiz. Bir kere bu çocuklarımızın istihdamları için bir 

oran koymaya da gerek yok, hepsinin sayısı nihayet 2-3 binler civarında dolaşıyor ve şu 

anda da sanırım 3 bin civarında çocuğumuz buralarda işe girmeyi bekliyor. Gelin, hiçbir 

istisna, kural, oran, vesaire koymaksızın bu 3 bin çocuğumuzu kamu kurumlarına 

yerleştirelim.  

 

 Kurumun ödeneklerini artıralım 

Geçen yıl SHÇEK bütçesi görüşülürken CHP olarak 3 tane önerge verdik. Bunlardan 

bir tanesi kabul edildi, öğrenci harçlıkları konusunda yüzde 100 artış sağlayan önergemiz, 

iktidar grubunun da desteğiyle kabul edildi. Ama, diğer iki önergemiz kabul edilmedi. Bu iki 

önergeden bir tanesi, yapımı süren, inşaatı devam etmekte olan rehabilitasyon merkezlerinin 

tamamlanabilmesi içindi. İkincisi de, kurumun ihtiyaç duyduğu personel için, kısa zamanda 

personel alımı mümkün olmadığından, onun hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilmesi için bir 

önerge idi. Bu iki önerge geçen yıl kabul edilmedi. Sayın Bakan bütçe sunuş konuşmasında 

bu bütçenin 71 trilyon lira daha eksik olduğunu söylüyor, o kadar daha kaynağa ihtiyacımız 

var diyor. Biz, belirttiğimiz iki konuda önergelerimizi bu sene tekrar edeceğiz, sizlerin 

takdirine sunacağız. Ama, esas olan Sayın Bakanın talep ettiği 71 trilyon liranın 

karşılanmasıdır.  

 

 Faiz dıĢı fazla için çocukların sağlığından bile fedakarlık ediliyor 

2004 yılı kesinhesabı incelediğimizde, 2004 yılında birçok kurumun bütçesindeki artış 

oranının bir önceki yıla göre yüzde 20’yi aşarken, SHÇEK’in bütçe artışının yüzde 10,98’de 

kaldığını görüyorum. Yani, SHÇEK’e Hükümetimiz 2004 yılında, diğer kurumlarda yaptığı 

artışın yarısını yapmıştır. Ama mesela, Karayolları Genel Müdürlüğüne bakıyorum, örnek için 

söylüyorum, 2 milyar YTL ödenek öngörülmüş iken, yıl içinde yapılan aktarmalarla bu 

ödenek 3,4 YTL’ye çıkmıştır. Yani, neredeyse yüzde 75 civarında bir artış var. Tabiî ki 

Karayolları önemli bir kuruluşumuz, karayolu Türkiye'nin ihtiyacı, yatırım yapması gerekir. 

Ama, bu ihtiyacı gözetirken buradaki kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların ihtiyacını 

gözardı etmek, herhalde doğru değildir. Yani, faiz dışı fazla vermek için SHÇEK’yi bile buna 

kurban etmek, bu Hükümetin gerçekten “IMF politikalarına biz sosyal boyut katacağız” 

şeklindeki söyleminin havada kaldığını, buna inanmadığını, faiz dışı fazla için borç ödemek 

için toplumun sağlığından, çocukların sağlığından bile fedakarlık ettiğini görüyoruz. 

 

Konuşma metninin tamamına http://www.tbmm.info/mehmetakifhamzacebi adresinden 

ulaşılabilir.  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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