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Kız yetiştirme yurtlarının fahişe, erkek yetiştirme yurtlarının işe hırsız yuvası olduğunu 
söylemek ya da bu anlama gelecek beyanlarda bulunmak bile tek başına araştırılması gereken 
çok ciddi ve vahim bir iddiadır. Kreş ücretleri 35 bin liradan 100 bin liraya çıkarılmış ve yeni 
düzenleme adı altında kapı dışarı edilen çocuklar ve velileri çaresiz duruma düşürülmüşlerdir. 

Sonuçta, korunmaya muhtaç çocukların iyi bir şekilde yetiştirilmesi, topluma kazandırıl
ması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için devletin bütün imkânlarıyla bu çocuklara sahip çı
kabilmesi zorlaşmıştır. Korunmaya ve bakıma muhtaç sakatlarımız ile yaşlılarımızın da aynı 
şekilde devletin güvencesine ihtiyaçları vardır. Kuruluşlarda barındırılmakta olan çocuk ve genç-' 
lerin Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, toplum içinde kendi kendilerine yeterli birer kişi ola
rak yetiştirilip yetiştirilemeyecekleri, kamu vicdanında şüphe yaratmıştır. Kurum, bu kadro
nun elinde belli doğrultuda bir politik örgütlenme alanı haline getirilmeye çalışılmaktadır. 

Adı geçen Kurumda tahribat ve yozlaşma daha büyük boyutlara ulaşmadan konunun ay
dınlatılması ve araştırılması gerekmektedir. 

Bu düşüncelerle, Anayasanın 98 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Eşref Erdem 
Ankara 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göste
receği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

önerge üzerinde Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; An
kara Milletvekili Sayın Eşref Erdem ve arkadaşlarının verdiği önerge üzerine, burada ileri sü
rülen iddialarla ilgili görüşlerimizi ifade etmek istiyorum. 

Evvela böyle bir önergeyi verdikleri için teşekkür ederim. Sebebi de şudur : Unutulmuş 
bir kurum, bir genel müdürlük; burada kimler yaşar, niçin yaşar, ne kadar insan yaşar ve han
gi sebeple insanlar bu sosyal hizmet kurumlarında yaşamak mecburiyetinde kalır... Bu konuya 
Yüce Meclisin alâkasını çektikleri için teşekkür ediyorum; ama, bir üzüntümü de ifade etmek 
isterim. Meclise bu konular getirilirken, evvela, burada iddia edilen hususların ne ölçüde ger
çek olduğu konusunda o kurumlarda bir inceleme yapılsa ve ondan sonra buraya getirilseydi, 
herhalde, burada, daha müşahhas olaylar üzerinde, değerlendirmeye dayanan olaylar üzerinde 
konuşma fırsatını bulurduk. Ama, bu şekilde de olsa, kısaca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünün bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve burada zikredilen id
diaları cevaplamak istiyoruz. 

önergenin birinci kısmında da belirtildiği gibi, 2828 sayılı Yasayla bu Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmuş, böylece, gerek bünyevî şartlardan, 
gerekse çevre şartlarından doğan sebeplerden dolayı devletin korunmasına ve gözetimine bıra
kılmış olan kişilerle ilgili hizmetler, sosyal hizmet politikaları, bu kurumca yürütülmektedir. 
Ama, başta da ifade ettiğim gibi, bugüne kadar, maalesef, bu kurumun ehemmiyeti toplumu-
muzca yeterince anlaşılamamış; sadece, bayramlarda, senede iki defa, üç defa, belli resmî ze
vatın ya da hayırsever çok az sayıda kişinin ziyaret ettiği kurumlar olmaktan öteye gidememiştir. 
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