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ÖNSÖZ
Hakikat eksenli değerlerimizde hakkın teslimiyeti en yüce değerdir. Tüm
toplumsal süreçler ve kurumlar; devlet, sivil toplum, ekonomi ve siyaset enstrüman
olarak insanımızın huzur ve sosyal refahı için araçtır. Dolayısıyla ırkı, dini, cinsiyeti, dili,
rengi, mezhebi, düşüncesi, sosyal statüsü, sosyo- ekonomik sınıfı ne olursa olsun
diğerine eşit olarak insan saygındır. Sosyal sınıflamaların kategorize edilmiş hali
üstünlük oluşturamaz. Dezavantajlı sosyal sınıfların temel hak ve hürriyetleri, toplumsal
refah birlik ve adalet için pozitif desteğe ihtiyaç duymaktadır. Sosyal uçurum farklarının
azaltılıp eşitlenmesi için her türlü meşru araç hukuksal çerçevede kullanılmalıdır.
Kişilik ve sosyal yaşam bireyin kimlikler içinde ve kimliklerle birlikte yaşamasıdır.
Birey, kimlikler aracılığıyla sosyal çevreye uyum sağlar. Bunu sağlayan toplumsal
değerlerdir. Toplumu oluşturan farklı kimlikler bir diğeri üzerine baskın olamaz. Farklı
inanış ve yaşam biçimleri toplumsal değerlerle birlikte birer kazanımdır. Kimlik siyaseti,
insan hak ve erdemine aykırı bir tutum olarak sorunlar üretmiştir. Bu nedenle;
‘’Gelecek Partisi siyasetinin sosyal anlayışında kimlikler değerler üstünde değildir...’’
(Abdullah BAŞCI)
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AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1Gelecek Partisi Sosyal Politikalar Başkanlığı, toplumsal refahın sağlanmasını
hedef alıp, sosyal sorunlara çözüm üreterek bu hedefe sevgi ve özveri ile hizmet eden
başkanlıktır. Sosyal sorunların değişiklik gösteren yapısı, sosyal politikanın dinamizmini
ortaya çıkarmaktadır. Sosyal Politikalar Başkanlığının, sosyal sorunlara müdahale
amacı, toplumdaki refahı arttırmaktır. Çalışma alanı ise toplumsal mekanizmaların,
sosyal sorunlarına çözüm bulmaktır. Kapsamının genişliği vurgulanmak istendiğinde;
“toplumun bağımlı çalışan, ekonomik yönden güçsüz ve özel olarak bakım, gözetim,
yardım, desteklenme gereksinimi duyan kesimlerinin ve grupların karşılaştıkları ya da
karşılaşabilecekleri risklere, olumsuzluklara karşı en geniş biçimde korunmalarına
yönelik kamusal politikaları konu alan sosyal çalışmaları yapmaktadır.
Özel olarak korunması gerekenler ise toplum içerisinde var olmaları ve toplumla
bütünleşmeleri özel uygulamalarla mümkün olabilecek kesimlere ilişkin sosyal politikalar
üretilmek durumunda kalınmaktadır. Sosyal politikanın hedef gruplarını toplumda
bağımlı statüde çalışanlar, eski hükümlüler, ekonomik bakımdan güçsüz olan yoksullar
ve kadınlar, gençler, yaşlılar, çocuklar, şehitler yakınları, gaziler,STK’lar, engelliler,
göçmenler ve hayvanlar gibi özel politikalar üretilmesi gereken kesimler meydana
getirmektedir.

SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 2Sosyal Politikalar Başkanlığı görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
 Sosyal Politikalar Başkanlığı Gelecek Partisi Program ve Tüzüğüne uygun
faaliyetler sürdürmekle yükümlüdür.
 Tüm etkinlik ve faaliyetlerini kapsayan aylık ve yıllık faaliyet programını belirler.
Aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlar.
 İl ve İlçe Başkanlıkları bünyesinde bulunan Sosyal Politikalar Başkanlıkları ile
koordineli ve senkronize çalışmayı esas alır.
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 Sosyal Politikalar Başkanlığının planlamış olduğu çalışmaları İl ve İlçe
başkanlıklarına bildirir ve bu faaliyetlerin uygulanmasını takip eder.
 Sosyal Politikalar Başkanlığı çalışmalarına konu olan işle ilgili olan tüm kamu
kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıp STK, Kanaat önderleri
ve Akademik Odalarda toplantı, seminer ve etkinliklere katılım sağlar.
 Sosyal Politikalar Başkanlığı partimizin Politika İzleme Kurulunda (PİK) bulunun
Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Kurulu ile ortak program ve politikalar üretmek
amacıyla koordineli fikir teatisinde bulunur.
 Ülkemizde bulunan mültecilerle ilgili sosyal politikaları takip eder.
 Toplumun her kesimine karşı ve özellikle dezavantajlı bireyler için koruyucu,
önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal politikalar üreterek
uygular.
 İl ve İlçe Başkanlıkları Sosyal Politikalar başkanları ile rutin düzenlenen
toplantılarda bir araya gelir.
 Mağdurlar, kimsesizler ve sokak çocukları ile kötü ve sağlıksız şartlarda yaşayan
vatandaşları, parti teşkilatının yardım amaçlı çalışmalarından ve kampanyalardan
faydalandırmak için gerekli tespit ve organizasyon çalışmalarını yürütür.
 Şehitlerimizin kutsal hatıralarını yaşatmak, şehit yakınları ve gazilerimize yönelik
sosyal politikalar üreterek ve bu politikaları hayata geçirir.
 Ülkemizde aile yapısını ve değerleri tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol
açan faktörleri tespit ederek, sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici
faaliyetler ve projeler üretir. Geliştirilen çözüm önerilerileri ile eğitim programlarını
hazırlar ve faaliyete geçirir.
 Ülkemizde meydana gelen deprem, sel, yangın vb. Doğal afetler nedeniyle
mağdur olan vatandaşlarımızın gıda, giyim, barınma vb. temel ihtiyaçlarının
karşılanmasına öncülük eder.
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 Hayvanlara rahat yaşam alanları ve uygun muamele edilmesini temin eder.
Hayvanların acı, ızdırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarına
ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla projeler üretir.
 Toplumsal refahı artırmak amacıyla paylaşmayı ve dayanışmayı güçlendiren
sosyal faaliyetler ile yardımlaşmayı sağlar.
 Göçlere bağlı olarak nüfus yapısındaki değişimlerin toplum üzerindeki etkilerini
izleyerek, sorun alanlarını tespit eder ve ilgili konu hakkında politika geliştirir.
 Çocukların, gençlerin ve yaşlıların sağlıklı yaşamlarını temin etmek üzere;
çocuklara, gençlere ve yaşlılara yönelik sosyal politikalar üretir ve bu politikaları
hayata geçirir.

SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANININ YETKİ VE SORUMLULUĞU
MADDE 3Sosyal Politikalar Başkanın yetki ve sorumluluk alanları aşağıda belirtilmiştir.

Genel Merkezde Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal
Politikalar Başkanı, İl ve İlçelerde ise Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan
Yardımcısı / İlçe Başkan Yardımcısı yetkili ve sorumludur.
Sosyal Politikalar Başkanı;
 Parti’nin Sosyal Politikalar kademelerinde bulunan ilgili başkanlıklar (İl ve
İlçeler) ile irtibat halinde olup, bölgelerin sosyal yapısı hakkında detaylı
bilgiler elde eder.
 Sel, afet, deprem, yangın gibi doğal afetlerde halka ve mağdurlara parti
tarafından yapılacak yardım çalışmalarını yürütür.
 Gündemdeki sosyal faaliyetleri izleyerek partinin bu faaliyetlere katılmasını
sağlar.
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 Toplumsal eksikler ve partinin halka yönelik sosyal amaçlı yardım, eğitim,
araştırma, spor, çevre kampanyaları ve diğer çalışmaları organize eder ve
faaliyete geçirir.
 Parti üyeleri arasında diyalog, sevgi, saygı ve iletişimi güçlendirir.
 Parti etkinlik ve faaliyetlerinde kullanılacak sosyal dokuya ilişkin
istatistiklerin hazırlanması takip eder.
 Alan ve bölge taraması sonuçlarına göre, risk haritalarının oluşturulmasını
koordine eder.
 Ülkemizde yaşanan aile içi şiddet, töre cinayetleri, intihar, kötü
alışkanlıklar, bağımlılık ve benzeri sorunları nedenleri ve sonuçları
bakımından inceler ve detaylandırır. Bunların önlenmesine yönelik, aileyi
destekleyici ve eğitici programların hazırlanmasına öncülük eder.
 Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için çözüme yönelik proje ve
etkinlikleri koordine eder.
 Çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, şehit yakınları ve gaziler, mağdurlar
ve göçmenler gibi gruplarla ilgili çalışma ve projelere öncülük eder.
 Taşeron yasasının kaldırılmasından sonra sürekli işçi statüsünde bulunan
işçiler, mevsimlik işçiler, muhtarlar ve köy korucuları gibi sosyal
katmanların sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirir.
 Sosyal medya alanını etkin kullanarak, toplumda duyarlılık oluşmasına
öncülük eder.
GELECEK VE Z KUŞAĞI
MADDE 4Ülkemizin en önemli avantajlarından biri sahip olduğu genç nüfustur. ‘Z’ kuşağı
olarak adlandırılan ve dijital çağ döneminde yetişen gençler ile sosyal politikalar alanında
ortak projeler üretmek öncelikli hedeflerimizdendir.
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Gençlerimizin birikimli, düşünen, sorgulayan, evrensel değerleri ve geleneklerimizi
içselleştirmiş, farklılıklara saygılı, şiddet ve ayrışmaya karşı ahlaki bir duruş sergileyen,
modern dünyanın bilgisine hâkim, bilimde ve ilimde yarışan bireylerin yetişmesine sosyal
politikalar başkanlığı katkı sunmayı amaç edinir.
Çocukların ve gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, eşit fırsatlarla
eğitim ve istihdamda yer alabilecekleri, iktisadi toplumsal hayata aktif, üretken bireyler
olarak katılabilecekleri bir ortamın oluşturulması da temel amaçlarımızdandır.
Çocukların ve gençlerimizin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; çocuklara ve
gençlere yönelik sosyal politikalar üreterek bu politikaları hayata geçireceğiz.

DEMOKRATİK VE MÜREFFEH BİR TOPLUMUN ÖZNESİ KADIN
MADDE 5Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit
biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal politikalar üretmek.
Hedefimiz; kadın ve erkeğin birbirine rağmen değil, birbirine güç veren destekçiler olarak
hayatın her alanında saygı ile 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 durmaktadır.

TOPLUMSAL BÜTÜNLÜĞÜMÜZ ENGELLİLER VE YAŞLILAR İÇİN POLİTİKA
MADDE 6Engellilerin ve yaşlıların toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarını sağlamak
üzere; engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal politikalar üretilerek hayata geçirilecektir.
Engelli ve yaşlıların öncelikle aile içinde bakımı ve desteklenmesi amacıyla İl ve İlçe
Sosyal Politikalar Başkanlıklarımızla koordineli olarak çevremizdeki, engelli ve yaşlıları
ziyaret ederek psikolojik destek verilecektir. Bu sayede partimizin engelli ve yaşlılarla ilgili
sosyal politikaları toplumsal ve sosyal refahı artıracaktır.

ŞEHİTLERİMİZ, ŞEHİT YAKINLARI ve GAZİLERİMİZ
MADDE 7Aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit düşen kahramanlarımızın
geride bıraktıkları değerli aileleri ve gazilerimize her zaman sahip çıkacak, destek
verecek projeler ile yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz.
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Kahraman şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit aileleri ve gazilerimizin
mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla sosyal politikalar üreterek bu
politikaları hayata geçireceğiz.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ve KANAAT ÖNDERLERİ
MADDE 8Küreselleşme süreciyle birlikte başlayan ve günümüzde yaygınlaşarak devam
eden sivil toplum kuruluşlarının önemi giderek artmaktadır. Kamu ve özel sektörden
sonra üçüncü sektör olarak rol oynayan sivil toplum kuruluşları bir çok alanda etkin
olabilmekle birlikte yönlendirme ve kamuoyu oluşturma görevlerinide ifa eder.
Dünya siyaseti ekonomik ve sosyal politikaların oluşumunda önemli rol oynayan
ve stratejik iletişim aracı olarak kamuoyu oluşumuna yardımcı olan, ülkelerin iç ve dış
politikalarına katkı sağlama gücüne erişmiş olan sivil toplum kuruluşları ve kanaat
önderleri ile iç içe olacağız.

GELİR ADALETİ VE SOSYO-EKONOMİK DÜZEN
MADDE 9Refah, evrensel ilkeler ve haklar temelinde toplumun bütün kesimlerine adil bir
şekilde dağıtılacaktır. Yoksulluk ve muhtaçlık tanımları netleştirilecek, muhtaçlık ölçütleri
standartlaştırılacak, ihtiyacı olan kişilere düzenli yardımı ve güvenceli bir yaşam statüsü
sunmayı öngören ve dünyada da başarılı uygulama örnekleri olan Asgari Gelir Desteği
sistemine geçiş çalışmaları yapılacaktır. Böylelikle sosyal yardım sisteminin hak temelli ve
kurumsal hale gelmesini sağlayarak, iktidara göre değişen sosyal yardım sisteminin sebep
olduğu sorunları ortadan kaldıracaktır.

SOSYAL YARDIMLAR
MADDE 10Sosyal yapının gelişmesi ve değişmesinde büyük önem taşıyan sosyal yardımlar
aynı zamanda sosyal kalkınmanında önemli bir aracıdır. Günümüzde, sosyal hizmetlerin
fonksiyonları sadece muhtaç ve yoksul bireylere hizmet götürme görevi değildir. İnsan
kaynaklarının geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve yerel düzeyde toplumların
kalkınmasının gerçekleştirilmesinde de sosyal hizmetlere önemli görevler düşmektedir.
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Sosyal politika uygulamalarının topluma sunumunda devlet, aile ve istihdam piyasaları
arasında sağlıklı bir denge gözetilecek, sosyal yardımlara bağımlılığın azaltılması ve
sosyal yardım alanların istihdama yönlendirilmesi 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 önceliğimiz olacaktır.

HAYVANLARIMIZ
MADDE 11Hayvanlarla bir arada yaşamanın hayatımıza pozitif katkısı olacak…
Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak, yardıma muhtaç hayvanlara destek için farkındalık
yaratan çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hayvanlar ve sokak hayvanları konusunda önemli
ihtiyaç alanlarını belirleyip çözüme yönelik adımlar atacağız. Toplumsal fayda odaklı,
yaratıcı projeler geliştirerek sokak hayvanlarına dair en temel sorunlar olarak ortaya
çıkan Beslenme – Barınma ve Sahiplendirme konularına çözüm üreteceğiz.

DOĞAL AFETLER
MADDE 12Afetler, toplum açısından tehdit unsuru oluşturan, büyük can ve mal kayıpları ile
sonuçlanabilen ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşebilen olası durumlardır. Afetlerin
nerede ve ne zaman gerçekleşebileceği çoğu zaman tahmin edilebilir olmamakta ve
gerçekleşmesi halinde yıkıcı etkisi toplumun tüm kesimlerinde derinden hissedilmektedir.
Sonuçları bağlamında değerlendirildiğinde afetler, pek çok insanı dezavantajlı konuma
sürükleyebilmekte ve bu insanlarda profesyonel bir yardım alma ihtiyacını ortaya
çıkarabilmektedir. Bu noktada, afetlere ilişkin gerekli koruyucu tedbirlerin alınması ve
afet yaşanması durumunda ihtiyaç duyulan yardımların sunulması adına görev düşen
gruplardan biriside sosyal politikalardır. Sosyal politikalar, gerek afet öncesinde
yürütmüş oldukları koruyucu ve önleyici çalışmalar, gerekse de afet sonrasında
gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler ile afet alanına ilişkin olarak görev ve sorumluluk
üstlenmektedirler. Bu amaç doğrultusunda sosyal politikalar afet öncesinde ve
sonrasında vatandaşlarımıza her daim elini uzatacaktır.

9

GÖÇMENLER VE MÜLTECİLER
MADDE 13Sosyal politikalar doğrudan insanı konu odağına almaktadır. Bu nedenle kapsamlı
çalışma alanının yanında çeşitli, müracaatçı gruplar ile çalışma sorumluluğu da
doğurmaktadır. Göçmenler ve Mülteciler, ülkelerinden ayrılmalarına neden olan
sorunların yanında, ayrılma sırasında ve gittikleri ülkelerde de pek çok sorun
yaşamaktadırlar. Mültecilik konusunda yaşanan bütün süreçlerin birbiriyle bağlantısı
bulunmakta ve bir aşama diğerini etkilemektedir. Mültecilerin sorunlarına sosyal ve
örnek bir yaklaşımla yönelmek gerekmektedir. Göçmenler ve mültecilik alanında
sorunların çözümü için sosyal politikalar uygulamalarının neler olabileceğini belirlemek
için aralıksız çalışmalar sürdürülecek. İnsan Hakları ilkeleri ve sosyal adalet kavramı
sosyal politikalar açısından önem taşıyarak sosyal politikanın temelini oluşturmaktadır.
Göçmenler ve mülteciler konusuna ilişkin sosyal politika müdahalesini genelci bir
uygulamaya dayandırırarak, var olan durumları bütün yönleri ile incelenecektir. Böylece
bütüncül bir bakış açısı ile problem çözme sürecine yansıtacağız.

YÜRÜRLÜK
MADDE 14Bu yönetmelik Parti Başkanlık Kurulu’nun (PBK) önerisi ile Parti Yönetim
Kurulu’nun (PYK) 23/12/2020 tarihli toplantısı ve 20 nolu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe
girmiştir.
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