
1

P A R T i  P R O G R A M I Z : A i L E  V E  S O S Y A L  H i Z M E T L E R  P O L i T i K A L A R I

PARTi PROGRAMIMIZ: 
AiLE VE SOSYAL 
HiZMETLER 
POLiTiKALARI



2



3

P A R T i  P R O G R A M I Z : A i L E  V E  S O S Y A L  H i Z M E T L E R  P O L i T i K A L A R I

Aile: Toplumsal Hayatın Temel Taşı  

Aile toplumun doğal ve temel unsurudur. Modernleşme ve 
küreselleşme süreçlerinin yol açtığı birtakım gelişmeler, aile 
kurumunun yapısı üzerinde beklenmedik aşınmalar ve değişimler 
meydana getirmektedir. Bu değişim sürecinde norm haline gelen 
çekirdek aile yapısını, günümüzde tek ebe veynli aileler, çocuksuz 
aileler, tek kişilik aileler takip etmeye başlamıştır. 

Bugün birçok toplum aile kurumunun çözülmesi tehdidi ile karşı 
karşı yadır. Ülkemizde de yaşadığımız toplumsal sorunların önemli 
sebeple rinden biri olan bu tehdit, değerlerin aşınması, bireylerin 
yalnızlaşması ve güvensizliğin getirdiği psikolojik sorunlar ile şiddet, 
bağımlılık, intihar gibi sosyal sorunları beraberinde getirmektedir. 
Bu sebeple, sorunların ortaya çıkmadan önlenmesine yönelik sosyal 
politikaların oluşturulma sında öncelikli unsur aile kurumudur. 
Bu kuruma olan inanç ve güvenin sağlamlaşması, ekonomik ve 
sosyal kalkınma politikalarının hayata geçi rilmesi sürecinde 
önemli bir rol oynayacaktır. 

İçinde bulunduğumuz toplumsal dönüşüm sürecinin 
yönetilmesindeki güçlükler aile politikalarının kadın, çocuk, gençlik 
ve yaşlı politikalarıyla entegre edilmesini zaruri kılmaktadır. Partimiz 
aile politikalarını, ailenin tüm bireylerinin sosyal ve ekonomik açıdan 
güçlendirilmesini öngören sistemli ve bütüncül bir yaklaşımla 
geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Demografik yapıda meydana gelen değişimler, farklılaşan istihdam 
poli tikaları sosyal politikalar içerisinde aile politikalarının önemini 
artırmak tadır. Zira sosyal politikalar kapsamındaki tüm politikalar 
doğrudan ya da dolaylı olarak aileyi etkilemektedir. Refah 
devletlerinde olduğu gibi ülkemizde de eğitim, istihdam, konut, sağlık 
gibi dolaylı politikaların yanı sıra aileye ve aile bireylerine odaklanan 
açık politikaların üretilmesi teş vik edilecektir. Aile üyeleri arasında 
sosyal sorumluluğu güçlendirme gi rişimleri desteklenecektir. 
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Aile politikalarının bir parçası olan doğum sonrası izinler anne, 
baba ve çocuğun ruhsal gelişimini gözetecek şekilde esnetilecektir. 
İzin politika larının çalışanlar arasında memurlar ve özel sektör 
çalışanları şeklindeki farklılaşmasının giderilmesi sağlanacaktır. 

Değişen aile yapılarına rağmen aile hayatının merkezinde olan 
kadınların güvenli ve sağlıklı bir aile-iş yaşamına sahip olmaları için 
güvenceli ve esnek istihdam modellerinin çeşitlendirilmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Erken çocukluk eğitim ve bakımının ulaşılabilir, güvenilir, anne-baba 
ih tiyaçlarına uygun, nitelikli ve ücret destekli olarak düzenlenmesi 
bu im kânlara erişimde sosyal eşitliğin sağlanması açısından önem 
taşımak tadır. Bu bağlamda erken çocukluk eğitimi yalnızca kadın 
istihdamı ile ilişkili olarak değerlendirilmeyerek, nitelikli erken 
çocuk bakımı ve eğiti minin çocukların fiziksel, bilişsel ve duygusal 
gelişimine sağladığı katkı göz önünde bulundurulacaktır. 

Ülkemizde evlilik oranları azalma, boşanma oranları ise artış eğilimi 
göstermektedir. Sorunun temelinde zamanın ruhuyla birlikte ortaya 
çıkan yeni şartlara uyum sağlanamaması vardır. Yaşanan sosyal 
değişiklikleri göz önüne alan pratik ve efektif politikaların oluşması 
sağlana caktır. Kadın, erkek ve çocuklar arasında sorumluluk alınan, 
demokratik ilişkiye dayanan aile modelini önemsiyor ve teşvik 
ediyoruz. Ailenin kut sallığını her bir üyesine mutlu ve huzurlu bir 
yaşam alanı sağlamasında görüyoruz.  

Kadın: Demokratik ve Müreffeh Bir Toplumun Öznesi 

Hedefimiz; kadın ve erkeğin birbirine rağmen değil, birbirine güç 
veren destekçiler olarak hayatın her alanında yan yana ve birlikte yol 
almalarını sağlamaktır. 

Partimiz ırk, dil, inanç ve sınıf temelli ayrımcılıkların karşısında 
durduğu gibi cinsiyet ayrımcılığının da karşısında fırsat eşitliği 
prensibiyle dur maktadır. 
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Kadınların, doğumdan ölüme değin ırk, dil, inanç, sınıf temelli 
ayrımcılıklar ile birlikte cinsiyet ayrımcılığına karşı da herhangi 
bir şarta bağlı ol maksızın eşit haklara sahip olması demokrasinin 
gereğidir. 

Demokratik ve müreffeh bir topluma ulaşma hedefi ile kadınların 
hayat larına ilişkin tercihlerini özgürce yapabilecekleri sosyal, siyasal 
ve ekono mik ortamın oluşması sağlanacaktır. Bu politikalar ile 
kadınlar annelik ve aileye yönelik tercihlerinin yanı sıra meslek ve 
çalışmaya yönelik tercih lerinde de birini diğerine üstün kılmadan eşit 
şekilde desteklenecektir. 

Adaletli bir çalışma hayatı için kadınların güvencesiz çalışma, ücret 
ada letsizliği, zorbalık, iş-özel yaşam dengesinin kurulamaması 
sorunlarına yönelik olarak uluslararası standartların yakalanması 
hedefiyle gerekli düzenlemeler yapılarak takip süreci işletilecektir. 

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı görece erken bir tarihte 
tanınmasına rağmen, kadınlar bugüne kadar siyasette hak ettikleri 
temsil oranına ulaşamamışlardır. Temsilde adalet ilkemizden 
hareketle siyasette kadınların katılımı ve temsili teşvik edilecektir.  

Kadına yönelik şiddet ülkemizin önemli sorunlarından biri olarak 
karşı mızda durmaktadır. Adli tedbirlerin şiddetle mücadelede 
yetersiz kalma sı sorunun psikolojik ve sosyolojik yönüne de dikkat 
çekmektedir. Adli tedbirlerden taviz vermeksizin sorunun kaynağında 
yani zihinlerde çö zümüne yönelik olarak toplumun tüm kamu ve 
sosyal yapılanmalarının katılımı ve işbirliği sağlanacaktır. 
Kadınların yaşadığı sorunlarda ortaklıklar olsa da kadın homojen 
bir ka tegori değildir ve farklı gruplar kendilerine has sorunlar 
yaşamaktadır. Bu çerçevede genel bir kadın politikası belirlenmesinin 
yanında çok yönlü politikalar ile hareket edilerek kadınların 
ihtiyaçlarının en etkin şekilde karşılanması sağlanacaktır. 

Çocuklar: Geleceğin Teminatı 

Hem fiziksel hem psikolojik açıdan sağlıklı bir çocukluk dönemi, 
bireyin hayat seyri açısından oldukça belirleyicidir. 
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Çocukların biyolojik ve psiko-sosyal gelişimi için en önemli 
unsur şüp hesiz ailedir. Aile kurumunun sağlıklı kurulabilmesi ve 
sürdürülebilmesi için psikolojik açıdan gerekli profesyonel denetim, 
eğitim ve desteklerin sağlanması sosyal devletin öncelikleri 
arasında olmalıdır. 

Bu doğrultuda, annenin gebelik döneminden itibaren başlayan ve 
eğitim ve sağlık alanlarında sosyal sınıf gözetmeksizin sunulan 
hizmetlerin yük sek nitelikte ve ulaşılabilir olması gerekmektedir. 

Çocuklara yönelik ihmal ve istismarları sebepleri ve sonuçları 
itibarıyla çok yönlü ve detaylı bir biçimde ele alarak önleyici program 
ve uygula malar geliştirilmeli, bu olumsuz yaklaşımlara ve suçlara 
ilişkin gerçek an lamda caydırıcı tedbirler hayata geçirilmelidir.

Korunmaya muhtaç, risk altındaki çocuklara yönelik risk haritaları 
oluştu rulup; psikolojik destek, bakım ve eğitim hizmetleri, önleyici 
tedbir amacı gözetilerek yeniden kurgulanmalıdır 

Bir insan hakkı ihlali olarak gördüğümüz çocuk işçiliği ülkemizin 
kay bedilen potansiyeli ve geleceğidir. Çocuk işçiliğinin sonlandırılması 
hususunda mevcut yasal düzenlemelerin gerektirdiği hak ve 
görevle rin gündelik hayatta sonuç alınana dek tavizsiz uygulanması 
sorumlu luğumuzdur. 
Eğitimde fırsat eşitliği çocuklarımız için sağlamamız gereken 
olmazsa olmaz koşullardandır. Çocuklarımızın yeteneklerini ortaya 
çıkarıp geliş tirebileceği ezber ve sınavlara boğulmamış çok yönlü bir 
eğitimden geç melerini sağlamak önceliklerimiz arasındadır. 

Çocuk ve ergenlerin günlük yaşantısında önemli bir yer tutan 
dijital dün yanın, özgürlüğü kısıtlamadan ve fakat zarar görmelerini 
engelleyici ted birlerle denetlenmesi gerekmektedir. 

Spor, sanat, e-spor ve medya üretimi gibi konularda yetenekli çocuk 
ve ergenlerimizin eğitim ve gelişimlerinin olumsuz etkilenmeyeceği 
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düzey de desteklenmesi ve teşvik edilmesi çağı yakalamış bir toplum 
olmamız da önemli bir unsur olacaktır. 

Eğitim sistemi sınav sistemine dönüşmemelidir. Çocukların ve 
gençlerin sürekli yarış halinde ve sınav kaygıları ile boğuşan bir ruh 
haline bürün melerine sebebiyet verilmemelidir.

Gençler: Türkiye’nin Bugünü 

Ülkemizin en önemli avantajlarından biri sahip olduğu genç nüfustur. 
Bu avantajın değerlendirilebilmesi ve dezavantaja dönüşmemesi için 
hazır lanacak politikalar oldukça önemlidir.

Gençlerimizin birikimli, düşünen, sorgulayan, evrensel değerleri ve 
ge leneklerimizi içselleştirmiş, farklılıklara saygılı, şiddet ve ayrışmaya 
karşı ahlaki bir duruş sergileyen, modern dünyanın bilgisine hâkim 
bireyler ol masını arzuluyoruz. 

Gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, eşit fırsatlarla 
eğitim ve istihdamda yer alabilecekleri, iktisadi toplumsal hayata 
aktif, üretken bireyler olarak katılabilecekleri bir ortamın oluşturulması 
gençlik politikalarımızın en temel amaçlarındandır. 

Ergenlik çağından itibaren görülmeye başlanan bağımlılıklarla en üst 
dü zeyde mücadele edilmeli ve gençlerimizle bu bataklık arasına set 
olun malıdır. Bu alanda gerekli psiko-sosyal desteklerin toplumun her 
kesimi nin kolayca erişebileceği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde uyUşturucu madde kullanımında son yıllarda görülen 
endişe verici artış dikkat çekmektedir. Geleceğimizin teminatı 
olarak gördüğü müz gençlerimizi madde bağımlılığının pençesinden 
kurtarmak ve aile lerine destek vermek amacıyla gerekli tedbirleri 
almak ve doğru politika ları oluşturmak ana önceliklerimizden biri 
haline getirilecektir. 

Gençlerin kabiliyetlerinin bulunduğu, eğitim aldıkları, talep ettikleri 
alan larda yüksek verimlilik gösterecekleri gerçeğinden hareketle, 
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kendileri açısından da tatmin edici şekilde istihdamlarının sağlanması 
hem genç ler hem de ülke açısından hayati önem taşımaktadır. 

Bu nedenle genç işsizliği ile etkin şekilde mücadele edilmeli ve 
gençlerin önündeki bu endişe verici engel ortadan kaldırılmalıdır.  
Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik olarak sert ve tavizsiz önlemler 
alınacaktır. 

Genç girişimcilerin ticari hayata atılmaları hem bürokratik hem 
de eko nomik açıdan kolaylaştırılmalıdır. Gençlerin katma değer 
üretebileceği geniş ve verimli alanlar açılmalı, yenilikçi fikirlere 
olanaklar sağlanmalıdır.

Yerel ve evrensel değerlerin farkında olan ve bunlara sahip çıkan, 
hem sosyokültürel hem de teknik açıdan kendini geliştirmiş, 
sorumluluk ala bilen, yenilikçi, üretken enerjisini doğru yöne kanalize 
edebilen gençle rimizin, ülkemizin aydınlık ve müreffeh bir geleceğe 
umutla bakabilmesi için lokomotif güç olduğuna inanıyoruz.

Yaşlılar: Toplumsal Vefa ve Tecrübe Saygı 

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizin de değişen demografik 
yapı sında, doğumda beklenen yaşam süresinin artması ve 
doğum hızının azalmasına bağlı olarak yaşlı nüfusun artışı dikkat 
çekmektedir. Nüfus piramidindeki göstergeler, ilerleyen yıllarda hızla 
yaşlanacak nüfusuyla Türkiye’nin erişkin toplumdan yaşlı toplum 
sınıfına yaklaştığını göster mektedir. 

Yaşlı nüfus oranındaki artış, bu kesimin psikolojik, sosyal, 
kültürel ve eko nomik açıdan çözümlenmesi gereken sorunlarını da 
belirgin hale getir mektedir. Yaşlılar konusu özellikle önümüzdeki 
yıllarda daha önce tecrü be etmediğimiz bir sorun alanı olarak 
ülkemizin gündemine gelecektir. Partimiz bu konuya özellikle 
öncelik vermektedir. 

Konum ve statülerinin güvence altında olduğu geniş aile yapısının 
çekir dek aile yapısına dönüşümünden etkilenen en önemli grup olan 
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yaşlıla rın insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürmelerini sağlamak 
hususunda kendimizi sorumlu görmekteyiz. 

Yaşlıların bakım, gözetim ve korunma ihtiyaçlarının karşılanması, 
yaşlıla rımız için bir hak, devletimiz için ise bir görevdir. Özellikle 
sosyal güvenlik sistemine dâhil olmayan yaşlılar, yoksulluk 
tehlikesiyle karşı karşıya kal maktadır. Ekonomik yoksulluk 
beraberinde sosyal ve kültürel hayat yok sunluğunu yaşatmaktadır.

Yaşlılarımızın iki temel problemini oluşturan yoksulluk ve 
yoksunluğun giderilmesine yönelik yaşlı dostu sosyal politikaların 
merkezine insan onuruna yaraşır hayat prensibini yerleştirmeyi 
hedefliyoruz. 

Bugüne dek emek ve tecrübeleriyle ülkemizin refahına, fikrî ve 
kültürel katkıla rıyla toplumsal zenginliğimize katkıda bulunmuş 
insanlarımızın yaşlılıklarında da sosyo-ekonomik gelişmeden hak 
ettikleri payı almaları sosyal adalet dü şüncesinin bir yansıması 
olduğu kadar toplumsal vefamızın da bir gereğidir. 

Yaşlılığı bir sorun olarak değil fırsat olarak gören, yaşlılarımızı 
ekonomik ve sosyal kalkınmamıza aracı eden gümüş ekonomi 
stratejisi, dönemsel ihtiyaçlara göre revize edilerek uygulanacaktır. 
Bu strateji gereği çalışma isteği olan yaşlıların mesleki formasyon 
eksikliklerinin giderilerek iş bul malarına yardımcı olma, çalışma 
hayatında gri tavanı (terfi edememe), yaşa dayalı ayrımcılığı önleme, 
iş hayatının olumsuz koşullarına karşı koruma, gelir güvencesi 
sağlama, girişimcilik faaliyetlerini destekleme politikalarının çalışma 
hayatı düzenlemelerinde yer alması sağlanacaktır. 

Yaşlılık döneminde karşı karşıya kalınan riskler beraberinde 
başkalarına bağımlı olmayı getirmektedir. Yaşlıların ekonomik 
yoksulluğunu ortadan kaldıracak sosyal politikalar ile yoksulluk 
kaynaklı sosyal dışlanmaların önüne geçilecektir. 

Toplumsal bir süreç olarak yaşlanmanın negatif etkilerini azaltma 
sorum luluğunda yalnızca devletin değil o toplumu oluşturan 
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fertlerin de etkin olması ahlâkî bir gerekliliktir. Bakıma muhtaç 
yaşlılara yönelik evde ba kım hizmetlerinde profesyonellerin ve 
bakıcı aile fertlerinin birlikte so rumluluk aldığı ortak modelleri 
optimal hâle getirilecektir. 

Bakım hizmetlerinin profesyonel ve yetkin kişiler eliyle 
verilebilmesi için, ihtiyaca yönelik eğitim programları teşvik 
edilecek, bu alandaki işgü cünün beceri ve niteliği artırılacaktır. 
Profesyonel bakım elemanlarının istihdamı, gerek evde, gerekse 
kurumsal alanda sağlanacaktır. Evde ve kurumda sağlanan bakım 
hizmetleri, tıbbi, sosyal ve manevî yönleriyle standart modeller 
ekseninde geliştirilecektir.

Gönüllülüğe dayalı evde bakım hizmetlerinde bakıcılar maddi ve 
sos yo-kültürel olarak teşvik edilecektir. Bakıma yönelik 
değişik hizmet mo delleri (sürekli yarı zamanlı, belirli süreli tam 
zamanlı) bireysel ve ailevî ihtiyaçlara binaen geliştirilecek ve 
yaygınlaştırılacaktır. Bakım hizmetle rinin tıbbi ve sosyal kalitesinden 
taviz verilmeksizin talep üzerine bakıma muhtaç bireyin ve bakıcı 
aile fertlerinin inancını dikkate alan kişi ve aile odaklı manevî destek 
hizmetleri verilecektir. 

Özellikle yerel yönetimlerin, yaşlı danışma hizmetleri, yaşlı kulüpleri, 
yaşlı konseyleri, yaşlılara yönelik sosyal organizasyonlar gibi 
faaliyetlere ön celik vermeleri sağlanacaktır. 
Yaşlılara yönelik güvenli ve sağlıklı çevrenin oluşturulmasına, aktif 
yaş lanma davranışlarının geliştirilmesine, kuşaklararası iletişime 
yönelik genç ve yaşlı nüfusun ortak projelerine destek olunmasına, 
kendilerine ve topluma olabildiği kadar katkı sağlayabilecekleri 
ortamlar sunulması na, yaşlı bireylerin hem kendilerini değerli 
hissedecekleri, hem de toplu ma katkı sunabilecekleri projeler 
geliştirilmesine önem verilecektir. 

Yaşlı politikalarını; yaşlı insanların pasif hedefler olduğunu var 
sayan ‘ih tiyaca dayalı’ yaklaşımdan, çevresel, sosyal ve hukuki 
engellerin olma dığı, erişilebilirliğin ve ulaşılabilirliğin sağlandığı, 
insanlara yaşlandıkça hayatın her alanında fırsat eşitliği ve muamele 
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hakkı tanıyan ‘hak temel li’ bir anlayışa kaydıran Aktif Yaşlanma 
yaklaşımının günün ihtiyaçlarına göre hayat bulması sağlanacaktır. 

Engelliler: Engelsiz Bir Hayat İçin Politikalar 

Engelli/dezavantajlı bireylerin en temel sorunları, toplumsal hayata 
adap te olamamalarından kaynaklanmaktadır. Çoğu zaman sosyal 
yaşamlarının ihtiyaçlarını asgari düzeyde bile karşılamakta zorluk 
çeken engelli bireyler, zamanla kendilerini toplumdan soyutlamayı 
tercih etmektedir.  

Sosyal devletin en önemli ögelerinden olan “tüm vatandaşlara eşit 
hak ve imkânlar sunmak” ifadesi, toplumun tüm yönleri ve tüm 
kesimlerini kap samı altına alacak şekilde politikalara yansıtılmasını 
zaruri kılmaktadır. Türkiye nüfusunun yüzde 12,29’unu oluşturan 
engelli bireylerin, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaktan öte sosyal 
hayata katılımları noktasında atılımlara gerek duyulmaktadır. 

Engelli bireyler topluma sunulan bütün imkânlardan eşit biçimde 
fayda lanacak ve topluma yük veren değil, toplumla birlikte 
sorumluluk üstlenip bütün süreçlere katılım gösteren kişiler 
haline gelecektir. 

Bütün iktisadi sosyal politika tasarımları ve uygulamaları, 
kapsayıcılık ve erişilebilirlik ilkeleri ile imkânları kısıtlı nüfus grupları 
dikkate alınarak geliştirilecektir. Yerel yönetimler ve sivil kuruluşlar ile 
iş birliği yapılarak kentsel alanlar, işyerleri, okullar başta olmak üzere 
tüm kamusal alanlar da gerekli yapısal düzenlemelerin yanı sıra
engellilerin de herkes gibi eşit ve erişilebilir hizmet almaları 
sağlanacaktır. 

Engelli bireylerin çalışma hayatına aktif katılımlarını sağlama 
noktasında, işyerleri için uygulanan engelli kotalarının etkili bir 
biçimde uygulanması sağlanacaktır. Çalışma koşullarının engelli 
bireylere uygun olarak tasar lanması ve çalışma yaşamında daha 
etkin olabilmeleri için mesleki reha bilitasyon hizmetleri sunulacaktır. 
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Engellilerin evde bakımını destekleyen mevcut uygulamalar 
iyileştirile cek ve engellilerin toplumsal, siyasal, kültürel ve iktisadi 
hayata katılımını sağlayacak bir perspektif inşa edilecektir. Ayrıca 
engellilerin evde bakımı uygulamalarında sadece mali yönden 
denetimle yetinilmeyecek, engel lilerin bakımının niteliğini geliştirmek 
üzere psiko-sosyal rehberlik ve da nışmanlık hizmetleri sağlanacaktır.

Yoksullukla Mücadele: İnsan Onuruna Uygun Bir 
Hayatın Asgari Şartlarının Sağlanması 

Refah artışının nihaî amacı, temel insan haklarının başında gelen 
barın ma, beslenme, eğitim ve sağlık alanlarında insanî gelişmişlik 
standartla rına ulaşmaktır. Devlet, toplumla yaptığı sözleşme gereği 
bu standartları sağlamakla, bireylerin ekonomik ve sosyal olarak geri 
kalmış olma hissi ne kapılmasını önleyecek bir ortam yaratmakla 
sorumlu ve yükümlüdür. İnsanî gelişmişlik standartlarının toplumun 
her bir bireyine kamu iradesi tarafından sunulması sosyal devlet 
ilkesinin bir gereğidir. Bunun piyasa ekonomisi modeli içinde ve 
sürdürülebilir olarak gerçekleştirilebilmesi nin yolu ise bireylerin 
insanlık onuruna yaraşır geçim kaynaklarına ve girişim fırsatlarına 
özgürce erişebilmesini sağlayacak sosyal ve ekonomik ortamın inşa 
edilmesi ve kalıcı kılınmasıdır.
Devlet, sahip olduğu kaynaklarla bu temel hakları bireyden herhangi 
bir talebin gelmesini beklemeden vatandaşına sunmak suretiyle, asli 
görev lerinden birini yerine getirmek zorundadır. 

Bu kapsamda Partimizce, ülkemizde sorun odaklı olarak uygulanan 
sos yal politika uygulamaları terk edilerek evrensel sosyal politika 
ilkelerinin başında gelen hak temelli yapıya dönülecektir. 

Gelir Adaleti: Sosyo-Ekonomik Düzenin Ahlâkî Temeli 

Refah, evrensel ilkeler ve haklar temelinde toplumun bütün 
kesimlerine adil bir şekilde dağıtılacaktır. Yoksulluk ve muhtaçlık 
tanımları netleşti rilecek, muhtaçlık ölçütleri standartlaştırılacak, 
ihtiyacı olan kişilere dü zenli yardımı ve güvenceli bir yaşam statüsü 
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sunmayı öngören ve dün yada da başarılı uygulama örnekleri olan 
Asgari Gelir Desteği sistemine geçilecektir. Böylelikle sosyal yardım 
sisteminin hak temelli ve kurumsal hale gelmesini sağlayarak, 
iktidara göre değişen sosyal yardım sistemi nin sebep olduğu 
sorunları ortadan kaldıracaktır. 

Sosyal yardımların siyaset malzemesi olarak kullanıldığı algısı yok 
edile rek atılan adımların ve yararlanıcıların itibarı artırılacak, sosyal 
yardımlar siyasi anlamda bir tehdit unsuru oluşturmayacaktır. 
Asgari Gelir Desteği sayesinde tematik sosyal yardımların yerine 
tek bir sosyal yardım ile hem sadeleşme sağlanarak mükerrerlikler 
önlenecek hem de bürokratik en geller ortadan kaldırılacaktır.

Sosyal Yardım Kültürü: Atıl Yardım Anlayışından 
Üretken Katkı Anlayışına Geçiş 

Ülkemizde sosyal yardım uygulamalarında temel problemlerden 
birini istihdam ile bağlantısının güçlendirilememiş olması 
oluşturmaktadır.

Konunun aile bağlamının dışında genç, kadın, yaşlı gibi birey 
bağlamında ele alınarak, ailenin genel sosyo-ekonomik durumu 
ve yapısı incelenme den, birbirinden bağımsız faaliyetler olarak 
yürütülmeye çalışılması ise başka bir yanlışlığı ortaya çıkarmaktadır. 

Aile bazında, tüm bireylerin iktisadi ve sosyal hayata katılımlarının 
önün deki engellerin haritası ortaya çıkarılmadan verimsiz bir şekilde, 
farklı kurumlar tarafından hizmetler sunulmaya çalışılmaktadır. Netice 
itiba rıyla, sosyal yardımlar ile yoksunluk ve yoksulluktan kurtulma 
hedefinde ilerleme sağlanamamakta, buna bağlı olarak aile huzuru 
ve bütünlüğü korunamamaktadır. 

Ayrıca sosyal yardımlar özelinde, hedef kitleye ulaşım noktasında 
yaşa nan sorunlar, yardımların etkin bir biçimde sunulmasını 
engellemektedir. Sosyal politikaların popülist politikalardan uzak 
tutularak, bilimsel yön temlerle hazırlanacak projeksiyonlar, evrensel 
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ilkeler ve bilimsel veriler doğrultusunda net ve ölçülebilir hedefler 
gözetilerek oluşturulması, hem toplumsal barışımız için hem de siyasi 
ahlâkımızın yeniden tesisi için mutlak bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Sosyal politika uygulamalarının topluma sunumunda devlet, aile ve 
istih dam piyasaları arasında sağlıklı bir denge gözetilecek, sosyal 
yardımlara bağımlılığın azaltılması ve sosyal yardım alanların 
istihdama yönlendi rilmesi için sosyal yardım-istihdam bağlantısı 
güçlendirilecektir. Yardım alanların sahip oldukları eğitim, sağlık ve 
ruhsal durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak hızlı bir şekilde 
istihdama katılmasını sağlamak temel öncelik olacaktır.
 




