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BAŞKAN – Sayın Özakcan’a teşekkür ediyoruz. 

Sayın Hamzaçebi... 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, Sayın Başbakan Yardımcısı, Sayın Bakanlar, Plan ve Bütçe 

Komisyonunun değerli üyeleri; oldukça ilerleyen bu vakitte, ben çok fazla zamanınızı 

almadan, çok kısaca bazı konulara değinmek istiyorum. 

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bütçesi 

nedeniyle, Türkiye’deki yoksulluk, kimsesiz çocuklar, yaşlılar, düşkünler, bütün toplumun 

bu kesimlerine ilişkin olarak, mevcut politikalar oldukça değerlendirildi, eleştirildi, 

önerilerde bulunuldu. Gerçekten, Türkiye’de belirttiğim toplumun bu kesimlerine ilişkin 

hizmetleri çok çeşitli kurumlar yerine getirmektedir. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 

Kurumu bunların başında gelmektedir. Öte yandan, sosyal yardımlaşma ve dayanışma 

vakıflarımız vardır. Yine, 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımıza Emekli Sandığı tarafından 

birtakım nakdî ödemeler yapılmaktadır. Yine, bütçe kanunlarının çeşitli tertiplerinden 

yardım alan, vatanî hizmet tertibinden yardım alan çeşitli vatandaşlarımız vardır. Bunları 

alt alta koyarsak, oldukça uzun bir liste oluşur. Bunların hepsi, çok ayrı kurumlar 

tarafından yerine getirilmektedir. Yani, bu alanda sistematik bir yaklaşım gösteremiyoruz, 

henüz ülke olarak böyle bir sistematik yaklaşımı gösteremiyoruz. Sayın Bakanımızın bu 

konudaki çabalarını takdirle karşılıyorum; ancak, Sayın Bakanın bu yöndeki çabalarına 

eğer hükümet olarak veya Meclis olarak sistematik bir yaklaşım göstermezsek, sistematik 

bir örgütlenmeye gitmezsek, bunlar hep münferit çabalar olarak kalacaktır. Bir başka 

kesim, bir başka alan, bu organize olmuş örgütün ilgi alanı dışında kalacağı için, hak ettiği 

desteği, ilgiyi alamayacaktır. Yerel yönetim yasaları birtakım hizmetleri bu konuda 

belediyelere vermiştir. Kamu Yönetimi Temel Yasasının henüz ne olacağını bilemiyoruz; 

eğer hükümet o konudaki görüşünü devam ettirirse, bu alandaki hizmetlerin de yine yerel 

yönetimlere görev olarak verilmesi planlanmaktadır; ancak, bu görevler yerel yönetimlere 

verilse dahi, bu genel müdürlüğün veya merkezde bir otoritenin yine buna ilişkin 

politikaları oluşturan bir birim olarak kalması, mutlaka gerekecektir. 



 

 

2 

Konu bu çerçevede ele alındığında, ramazan nedeniyle ortaya çıkan çadırların 

gerçekte etkin bir sosyal korumanın aracı olmadığı ortaya çıkar. Ramazan nedeniyle, 

hemen her kentte, her yerde X belediyesi iftar çadırı adı altında birçok çadır görüyoruz. 

Bu, aslında, organize olamamış bir sosyal yardım sisteminin bir örneğidir. Sosyal yardımı 

biz sadece nakdî yardım olarak düşünüyoruz -Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 

Kurumunun faaliyetini istisna ediyorum bu konuda- ama, diğer kurumların bu konudaki 

faaliyetini sadece nakdî yardım veya aynî yardım düzeyinde görüyoruz, o kurumların, 

faaliyetlerini bu çerçevede yaptığını görüyoruz. Böyle bir sistematik yaklaşımı getirip, 

bütün bu konuları merkezde bir otoritenin koordinasyonunda, onun koyduğu kurallar 

çerçevesinde yürütecek şekilde düzenlemeliyiz diye düşünüyorum. 

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun bütçesi nedeniyle Sayın Bakanımız 

birtakım konulardaki ödeneklerin yetersiz olduğunu ifade ettiler. Doğaldır, her bakanımız 

buraya gelse, her konuda kendisine verilen bütçenin yetersiz olduğunu ifade edecektir; 

ancak, özellikle bu kurumun bütçesindeki birtakım yetersizlikleri burada telafi etmemizin, 

imkânlar ölçüsünde telafi etmemizin çok uygun olacağını düşünüyorum. Yoksul çocuklara 

harçlık konusu, bir miktar fedakârlıkla veya başka yerlerden yapacağımız ufak tefek 

kesintilerle burada çözümleyebileceğimiz bir konudur diye düşünüyorum. Bu konuda 

vermiş olduğumuz önergeler var; ancak, bu önergelerin oylanıp reddedilmesini doğrusu 

arzu etmiyoruz. Eğer Sayın Bakanım da uygun görürlerse, Komisyonumuz eğer uygun 

görürse, o konuda belli bir makuliyet içerisinde bir çalışma yapıp, bir küçük artırımı 

yaparsak, uygun olur diye düşünüyorum; Sayın Bakanlarımın ve Komisyonun takdirine 

sunuyorum. Onu, daha sonra da, o çerçevede görüşebiliriz. 

İkinci değinmek istediğim konu; Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, gerçekten, zaman 

zaman benim de tanık olduğum güzel çalışmaları yapan bir genel müdürlüğümüz. 

Çalışmaları nedeniyle ve bize bir örneğini sunmuş oldukları bu kitaba yansımış olan 

çalışmaları nedeniyle kendilerini kutluyorum; ancak, bu konuda, Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün görev alanına giren konularda, görevli başka kurumların da olması 

nedeniyle, bir yetki kargaşası, bir görev karmaşası yaşandığını bilelim. Bir yandan bir 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunumuz var. Bu kanunun Kültür ve Turizm 

Bakanlığımıza vermiş olduğu görevler var. Başka yasaların başka kurumlara vermiş 

olduğu görevler var. Tesadüfen, biraz önce Sayın Bülent Baratalı’nın vermiş olduğu bir 

örnek nedeniyle, işte, bir camiin yıllardır restorasyonunun yapılamaması gibi bir örneği de 

burada görmüş olduk. Görev konusunda, yetki karmaşası konusunda bir düzenleme 

yapılmasının, ivedilikle bir düzenleme yapılmasının, vakıf eserlerin korunması açısından 

şart olduğunu düşünüyorum.  

Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi. 

 


