İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın

“Zorda olana, darda kalana fakire fukaraya, garip ve
gurebaya ulaşmak, yalnızca devlete yüklenen anayasal
bir görev ya da sorumluluk değildir. Bu, aynı zamanda
mensubu olduğumuz köklü medeniyetin bize bıraktığı
değerli bir miras, vicdani bir vecibe, insani ve
ahlaki bir ödevdir.”

Recep Tayyip ERDOĞAN
Genel Başkanımız
Cumhurbaşkanımız
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İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın temellerini attığı, köklerini medeniyetimizin “İnsanı
yaşat ki devlet yaşasın” felsefesinde bulan “sosyal devlet”
anlayışımızla milletimizin insani gelişmişlik düzeyini arttırmayı
hedefledik. Yoksullukla mücadelemizde de sosyal politikaları temel
alanımız olarak gördük.
AK Parti olarak “Sosyal Politika” anlayışımızı;
• İnsan odaklı,
• Ekonomik kalkınmayı destekleyen,
• Sosyal adaleti sağlayan,
• Bireyi, aileyi ve toplumu güçlendiren,
• Çoğulcu, bütünleştirici ve katılımcı demokrasiyi esas alan,
• Sürdürülebilir insanca kalkınmaya odaklanan,
• Toplumsal dayanışmayı güçlendiren,
• Toplum kesimleri arasında güven ve birlik tesis eden
temellere dayandırıyoruz.
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde, aziz milletimizden aldığımız güç ile
milletimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal politikalar üretmeye
devam etmekteyiz.
Bu süreç, 16 yıllık kutlu yürüyüşümüzde en temel öncelik
alanlarımızdan olmuştur ve olmaya devam edecektir.

AK PARTİ GENEL MERKEZ
SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI
MAYIS 2018
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NEDEN
SOSYAL POLİTİKA?
Sosyal politika, toplumların bir arada yaşamalarının formülünü
oluşturmaktadır. Bireylerin karşı karşıya kaldıkları sosyal veya mesleki
riskler karşısında korunması, toplum dışına itilen bireylerin topluma
tekrar entegrasyonu, toplumsal dengenin muhafazası ve sosyal
dışlanmanın azaltılarak adil bir bölüşüm sağlanması dünyadaki ilk
sosyal politika uygulamalarından beri sosyal refahın temel hedeflerini
oluşturmuştur.
Esasen, sosyal politika adil bölüşümün konuşulduğu, toplumsal
üretimin yeniden paylaşıldığı ve zengin ile yoksul arasındaki gelir
farkının azaltıldığı demokratik bir uzlaşı zeminidir. Sosyal politikalar
yoluyla milli kaynaşma ve milli refah hedeflenir.
Günümüzün küreselleşen dünyasında toplumsal kalkınma, yalnızca
ekonomik gelişmeyle sağlanamaz. Ekonomik büyüme ancak buna
eşlik edecek insani gelişme, sürdürülebilir sosyal kalkınma ve
insani refah modeli ile kalıcı hale getirilebilir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMANIN ANAHTARI:
SOSYAL POLİTİKALAR
Sosyal kalkınmanın gizli anahtarı olan sosyal politikalar ülkemizin 2023
hedefleri için kritik önem taşımaktadır.
Sosyal politikalar; sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik,
sosyal sigortalar, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi temel hizmet
alanlarında milletimizin yaşam kalitesini eş zamanlı olarak yükseltmeyi
gerektirmektedir.
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HEDEF KİTLEMİZ
vatandaşlarımız olsa da, esasen
tüm bireyler sosyal politikanın
hedef kitlesidir. Sağlıklı bir
sosyal politika tüm toplum
kesimlerinin yararınadır, sosyal
dengenin korunmasının garantisidir, milletimizin toplumsal
huzuru ve barışının anahtarıdır.
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“Sosyal devlet” anlayışı; etkin sürdürülebilir sosyal politikaların
uygulanmasına imkân sağlar. Vatandaş eksenli “sosyal devlet”
anlayışıyla milletimizle el ele, omuz omuza yürüyoruz.

“Sosyal devlet” anlayışımızın merkezine insan, eksenlerine
ise hak ve adaleti yerleştirerek milletimizden aldığımız güç
ile sosyal politikalarımızı kuvvetlendiriyoruz.
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2002 ÖNCESİ “ESKİ TÜRKİYE”NİN
SÖZDE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI
Anayasamıza göre, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve sosyal
güvenlik devletin sorumluluğundadır ve “sosyal devlet”
olmanın gereğidir. Böyleyken, 2002 yılına kadar hiçbir dönemde
devletin “sosyal devlet” olma vasfı ortaya çıkmamış ve
uygulanmamıştır.
“Sosyal devlet” kavramı, vizyonsuz siyasetçilerin “Kim ne
verirse, benden beş fazlası” yaklaşımıyla seçim öncelerinde
hatırladıkları boş bir söylemden ibaret kalmıştır.
Popülist politikalarla, “süper emeklilik”
gibi temelsiz vaatlerle, köhnemiş altyapıyla
ve kötü idarecilikle sosyal politika kurumları
zayıflatılmıştır. Böyle olunca da sosyal
politikaların kapsamı dar, imkânları
kısıtlı, kurumları köhne ve bütçesi de
sürdürülemez hale gelmiştir.

2002 yılına gelindiğinde Türkiye; hastalarımızın hastanede
rehin kaldığı, yaşlılarımızın emekli maaşı kuyruğunda hayatlarını
kaybettiği, işsiz kalan vatandaşlarımızın ödenek alamadığı,
hastanelerin bir röntgen için bir yıl sonrasına randevu verdiği,
dar gelirli vatandaşlarımız için ev almanın hayal olduğu,
yoksulun temel ihtiyaçlarının karşılanmadığı, özetle “sosyal
devlet” anlayışının olmadığı bir ülkeydi.
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KUYRUKLARDA ÇEKİLEN
ÇİLEYE SON VERDİK
AK Parti’nin devraldığı 2002 öncesi “Eski Türkiye”;
• Finansal ve idari açıdan sürdürülemez, batmış bir sosyal
güvenlik bütçesi,
• Şişmiş ve suistimal edilen bir Yeşil Kart sistemi,
• Kalitesiz bir kamu sağlık hizmetleri ağı,
• Hastaların ve yakınlarının hastanelerde rehin alındığı bir
sağlık sistemi,
• Parçalı ve dağınık kurumsal yapılar,
• İşlevsiz bir sosyal yardımlaşma sistemi (Fak-Fuk-Fon),
• Daraltılmış ve çok sınırlı sosyal yardımlar
ile idare edilmeye çalışılan bir ülkeydi.

1999 Yılı SSK Hastanesi

2018 Yılı Hastanesi
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2002 SONRASI “YENİ TÜRKİYE”DE
MİLLETİMİZİ SOSYAL
POLİTİKALARLA TANIŞTIRDIK
“SOSYAL DEVLET” ANLAYIŞINI İNŞA ETTİK
İktidara geldiğimiz 2002 yılından itibaren, sosyal politikalarda
devralınan enkazı dönüştürmek ve “sosyal devleti” ayağa kaldırmak
için Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde kapsamlı sosyal politika reçeteleri ürettik.
AK Parti olarak kuruluşumuzdan bugüne
kadar sosyal politikalarımızı insan
merkezli ve çözüm odaklı bir anlayışla
oluşturduk.
Alt ve orta gelir grubunun,
ihtiyaç sahiplerinin, toplumsal
katılım konusunda engeli olan
vatandaşlarımızın, yoksul ve fırsat eşitsizliği yaşayan insanımızın
talep ve beklentilerine göre sosyal politika ilkelerimizi belirledik.
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
1990’lı yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde temellerini atmış
olduğu, hizmeti vatandaşımızın ayağına götüren, bürokratik engelleri
kaldıran ve sosyal içerme temelli sosyal politikalar vizyonu ile son 16
yılda Türkiye ölçeğinde, sessiz devrim niteliğinde reformlar hayata
geçirdik.
AK Parti olarak 3 Y’yi Türkiye’den silmek için gece gündüz çalıştık:
• Yasakları siyasi istikrar,
• Yolsuzluğu kalkınma ve şeffaflaşma,
• Yoksulluğu da sosyal politikalarımız
sayesinde aşıyoruz.
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AK PARTİ İLE
BÜYÜYEN VE GÜÇLENEN EKONOMİ
2002

2017 / 2018**

Fark

Bütçe Büyüklüğü

119 Milyar TL

763 Milyar TL**

6,5 katına
çıkardık

GSYH (Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla)

350,5 Milyar TL

3,1 Trilyon TL

8,5 katına
çıkardık

3,492 Dolar

10,593 Dolar

3 katına
çıkardık

Net Doğrudan Yabancı
Sermaye Girişi

939 Milyon Dolar

9,1 Milyar Dolar

10 katına
çıkardık

Merkez Bankası
Döviz Rezervi

26,8 Milyar Dolar

114
Milyar Dolar

4,3 katına
çıkardık

Kişi Başı Milli Gelir

Enflasyon

% 29,7

% 10,6

%70 oranında
azalttık

Vergi Gelirlerinin Faiz
Ödemelerine Giden Miktarı

% 85,7

% 10,9

%90 oranında
azalttık

İhracat
Faiz Oranı
IMF’ye Olan Borç
Yıllık Kamu Yatırımı
YILLIK ORTALAMA BÜYÜME
(2003-2017)

157,6
Milyar Dolar

4 katına
çıkardık

% 12

%80 oranında
azalttık

23,5 Milyar Dolar

0 TL

Sıfırladık

5,7 Milyar TL

40 Milyar TL

7 katına
çıkardık

36,1 Milyar Dolar
% 64

% 5,9
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“GÜÇLÜ EKONOMİ”
GÜÇLÜ SOSYAL DEVLET
Güçlü sosyal politikalar uygulamanın, kapsamlı
bir refah devleti kurmanın dünyaca kabul
edilmiş tek bir yolu var; Siyasi ve ekonomik
istikrar.
Ekonomik kalkınma ve katma değer üretmeden
geliştirilecek bir sosyal politika ile ancak
yoksulluğu bölüşmek mümkün olabilir.
“Sosyal devlet” ilkesini dışarıda tutan ve zengin ile yoksul arasındaki
gelir farkını keskinleştiren bir ekonomik kalkınma ise adil, insani ve
sürdürülebilir olmaktan uzak kalır.
AK Parti olarak, 16 yıldır sağladığımız siyasi istikrarla güçlü bir
ekonomik kalkınma trendini yakaladık. Bu sayede, önceki yıllarda
faize, IMF’ye, görev zararlarına, bütçe açıklarına giden milli kaynakları
kurtardık. Buradan elde ettiğimiz tasarruf ve gelirleri de sosyal
politikalar aracılığıyla insanımıza aktardık.

KAYNAKLARI RANTİYEDEN ALDIK,
İNSANIMIZIN HİZMETİNE SUNDUK.
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GÜÇLENEN EKONOMİ İLE
GELİŞEN SOSYAL POLİTİKALAR
2002

2016*/ 2017 / 2018**

Sosyal Yardım ve Hizmetlere
Ayrılan Toplam Bütçe

1,6 Milyar TL

50,8 Milyar TL**

Sağlığa Ayrılan Bütçe

15 Milyar TL

127 Milyar TL**

Eğitime Ayrılan Bütçe

11 Milyar TL

134 Milyar TL**

SGK Kapsamındaki Vatandaş Sayısı
(Genel Sağlık Sigortalılar Dahil)

46 Milyon

78,8 Milyon

Genel Sağlık Sigortası Dahil
Sosyal Güvenlik Kapsamı

% 69,9

% 98,7

Sosyal Güvenlik Bütçesi Açığı

% 28,4

% 6,8

Günlük 1 Doların Altında
Gelirle Yaşayanların Oranı

% 0,03

Sıfırladık

Günlük 2,5 Doların Altında
Gelirle Yaşayanların Oranı

% 3,04

Sıfırladık

Günlük 4,3 Doların Altında
Gelirle Yaşayanların Oranı

% 30,3

% 1,6

Engelli Aylığı (%70 Üzeri)

24,48 TL

615 TL**

Net Asgari Ücret

184 TL

1 603 TL**

65 Yaş Üstü Aylığı

31,70 TL

261 TL**

0,44

0,404*

Gini Katsayısı (Gelir
Dağılımındaki Adaletsizliği Ölçer)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (UNDP)
GELİŞMİŞLİK
SINIFLANDIRMAMIZ

Fark
32 katına
çıkardık
8,4 katına
çıkardık
12 katına
çıkardık
%40 oranında
artırdık
%78 oranında
azalttık

%95 oranında
azalttık
25 katına
çıkardık
8,7 katına
çıkardık
8,2 katına
çıkardık

ORTA İNSANİ YÜKSEK İNSANİ
GELİŞME*
GELİŞME
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HEDEFİMİZ:
İNSAN ODAKLI SOSYAL
POLİTİKALAR
Sosyal politikalarımızın belirlenmesinde,
ilk önceliğimiz vatandaşlarımızın talep ve
beklentileri olmuştur.
Her bireyin farklı ihtiyaç ve yoksunlukları
olacağı gerçeğiyle, sosyal politika
uygulamalarını çeşitlendirerek her
vatandaşımızın faydalanmasını sağladık.
İnsanı merkeze alan bir anlayışla, ihtiyaçlara ve kategorilere göre yeni
uygulamalar geliştirdik.
Sosyal politikalarda;
• En güçlü koruyucu mekanizma olan ailenin güçlendirilmesini,
• Geleceğimizi kuracak çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu
büyümesini,
• Tecrübeleriyle bizlere rehberlik eden yaşlılarımızın refahının
sağlanmasını,
• Toplumsal yaşamın her alanına engelli vatandaşlarımızın tam
ve eşit olarak katılımının temin edilmesini,
• Kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan
güçlenmesini, iş-aile yaşamında huzur ve refaha kavuşması ve
fırsat eşitliğinin tesisini,
• Yoksul vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik açıdan
güçlendirilmesini,
• Şehitlerimizin yakınlarının, gazilerimizin ve onların ailelerinin
haklarının koruma altına alınmasını
başlıca amaç ve hedeflerimiz olarak belirledik.
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SOSYAL POLİTİKALARDA
SESSİZ DEVRİM YAPTIK
16 yıllık iktidarımız boyunca

“İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın”
ilkesi ile sosyal politika ve sağlık hizmetlerinde
insan odaklı birçok adım attık:

• Sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinin altyapısını yeniledik.
• Milletimize hastane, eczane, doktor başta olmak üzere hizmet
sunucusunu seçme hakkı getirdik.
• Sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirdik.
• Genel sağlık sigortası ile tüm vatandaşlarımızı sağlık hizmetleri
kapsamına aldık.
• Sosyal politikalara ayrılan kaynak ve bunlardan faydalanan
vatandaşlarımızın sayısını artırdık.
• Sosyal politika uygulamalarını çeşitlendirdik.
• Ekonomik karadeliklerin kapatılması ile tasarruf edilen kamu
kaynaklarıyla insana yatırım yaptık.
• Faiz bütçesi değil sosyal bütçe yaptık.
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SOSYAL YARDIMLARDA
“HAK TEMELLİ”
BİR ANLAYIŞ
Hayırseverlik, gönüllülük ve vakfetmek bizim kültür ve inancımızın
temel unsurudur. Ancak bireyin sorumluluğu sadaka, devletin görevi
ise “sosyal devlet” olmak, “sosyal koruma” şemsiyesi kurmaktır.
Son 16 yılda, sosyal yardımlar başta olmak üzere, tüm sosyal
politikalarımızı “hak temelli” bir anlayışla ve “sosyal devlet”
ilkesi üzerine kurduk. Sosyal ve ekonomik olarak zayıf bireylerin
desteklenmesini vatandaşlık temelli bir hak olarak geliştirdik ve
geliştirmeye devam ediyoruz.

HALKA HİZMET HAKK’A HİZMETTİR.

16

Sosyal Politikalar Başkanlığı

“İNSANİ GELİŞME”DE
ÇAĞ ATLADIK
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporlarına
göre Türkiye; İnsani Gelişme Açığını en hızlı kapatan
ülkelerin başında gelmektedir.

TÜRKİYE İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ
DEĞERLERİ (2002-2016)
0,76
0,74
0,72
0,7
0,68

0,767

0,66
0,64
0,62

0,653

0,6

2002

2016

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) verilerine göre 2002
yılında “Orta İnsani Gelişme” sınıfında sayılan ülkemiz AK Parti sosyal
politikaları sayesinde “Yüksek İnsani Gelişme” sınıfına yükselmiştir.
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32 KATINA
ÇIKARDIK

1,6 MİLYAR TL

AK Parti hükümetleri olarak, “sosyal
yardım” uygulamasını kurumsal hale
getirdik. Barınmadan aileye, doğumdan
eğitime, sağlıktan engellilere ve muhtaç asker
ailelerinden kadınlara kadar birçok alanda
sosyal yardım ve hizmetler üretiyoruz. Tüm bu
hizmetleri, vatandaşlık temelli hak yaklaşımı
ile sunmaktayız.

2002

50,8 MİLYAR TL

SOSYAL YARDIM VE
HİZMETLERİN BÜTÇESİNİ
32 KATINA ÇIKARDIK

2018

SOSYAL YARDIM VE HİZMET
HARCAMALARINI 32 KATINA
ÇIKARDIK

• Sosyal yardım yapılan hane sayısını 3 milyona, faydalanan birey
sayısını ise 9,3 milyona çıkardık.
• Gıda yardımlarına 200 Milyon TL kaynak ayırdık.
• İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere eğitimin farklı kademelerinde,
yaklaşık 2 milyon 500 bin çocuğumuza destek sağladık.
• Yaşlı ve engellilerimizin aylıklarını arttırarak bir buçuk milyon
vatandaşımıza sosyal destek sunuyoruz.
• Evde bakım yardımı kapsamında ağır engeli bulunan
vatandaşlarmıza aylık 1.068 TL destek veriyoruz.
• Eşi vefat eden ihtiyaç sahibi kadınlarımıza 2 ayda bir 500 TL
destek veriyoruz.
• İhtiyaç sahibi asker ailelerimize aylık 250 TL destek sağlıyoruz.
• Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize aynı ve nakdî destekler
veriyoruz.
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SAĞLIKTA REFORM YAPTIK
HASTANELERDEKİ
KUYRUKLARI KALDIRDIK
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya
devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”
düsturu ile sağlık alanında Cumhuriyet
tarihinin en kapsamlı reformlarını yaptık.
2003 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm
Programı ile sağlık sistemini baştan
sona yeniledik. Sağlığa erişimi artırdık,
hastanelerdeki kuyrukları kaldırdık.
• Sağlık bütçesini 9,7 kat artırıp 127 Milyar TL yaptık.
• Kişi başı sağlık harcamalarını 2002’de 284 TL iken 2015’te
1,345 TL’ye çıkardık.
• 16 yılda 2 bin 774 yeni sağlık tesisini vatandaşların hizmete
açtık.
• 4 ilde yapımı tamamlanan, 17’sinde inşaatı devam
eden, 5 tanesinde ihale süreci devam eden, 6 tane de
planlaması hazırlanan toplamda 32 Şehir hastanesi ile
Kampüs Hastane dönemini başlattık
• Ambulans sayısını 618’den 5 bin 996’ya çıkardık.
• Köhnemiş sağlık ocağı sistemini kaldırıp aile hekimliğini
getirdik.
• Cumhuriyet tarihinde ilk kez “evde sağlık hizmetleri”ni
başlattık.
• Ülkemizde bebek ölüm hızını binde 31,5’tan binde 7,3’e;
anne ölüm oranlarını ise yüzbinde 64’ten yüzbinde
14,7’ye düşürdük.
• Bu reformların doğrudan sonucu olarak ülkemizde doğumda
beklenen ortalama yaşam süresi son 16 yılda 72,5’ten 78’e
yükseldi.
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“Bir olacağız,
iri olacağız,
diri olacağız,
hep birlikte
Türkiye olacağız.”
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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EĞİTİM YATIRIMLARINI 12 KATINA
ÇIKARDIK, FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLADIK
Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için
bütçeden en fazla payı eğitime ayırdık. Eğitimde
yasakları kaldırdık. Cumhuriyet tarihimizde kara
bir leke olan başörtüsü yasağına son verdik.
Eğitimde fırsat eşitliğini sağladık. 28 Şubat’ın
oluşturduğu mağduriyetleri giderdik.

• Eğitime ayrılan bütçeyi 16 yılda tam 12 katına çıkardık.
DERSLİK SAYISINI 2 KATINA ÇIKARDIK
2002-2003
2017-2018
347 Bin Derslik
629 Bin 166 Derslik

• Derslik başına düşen öğrenci sayısını
ilköğretimde 36’dan 24’e; ortaöğretimde ise
31’den 23’e indirdik.
• 2003-2017 arasında ilk ve ortaöğrenimdeki
23,5 Milyon çocuğumuzun annelerine 4,6
Milyar TL ödeme yaptık.
• 2002 yılında ilköğretimde kız
çocuklarımızın net okullaşma oranı
%88 iken, 2017 yılında bu oranı %96’ya
çıkardık.
• 2002 yılında 13 TL olan ilk ve ortaöğretim
bursunu 204 TL’ye yükselttik.
EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE
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SOSYAL GÜVENLİK
REFORMU YAPTIK
Sosyal güvenlik reformu
ile üç ayrı sosyal güvenlik
kurumu olan SSK, BAĞKUR
ve Emekli Sandığı’nı
Sosyal Güvenlik Kurumu
ile tek çatı altında
topladık.

• Vatandaş odaklı sosyal güvenlik hizmetlerini çeşitlendirdik ve
artırdık.
• AK Parti’den önce “on yıla kalmaz batar” denilen sosyal güvenlik
sisteminin bütçesini sürdürülebilir bir dengeye oturttuk.
• 2002’de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın %2,3’ü oranında olan sosyal
güvenlik açığını %0,8’e düşürdük.
• Genel sağlık sigortası ile tüm vatandaşları ve ülkemizdeki
yabancıları sağlık güvencesi kapsamına aldık.
• 18 yaşına kadar her çocuğa ücretsiz sağlık hizmeti sağladık.
• Liselerde okuyan öğrenciler için 20, üniversitede okuyanlar için
25 yaşını doldurana kadar ailesi üzerinden sağlık hizmeti alma
hakkını getirdik.
• 6552 ve 6736 sayılı Kanunlarla işveren ve sigortalılarımızın prim
borçlarını yapılandırdık, ödeme kolaylığı getirdik.
• Hizmeti vatandaşın ayağına götürmek için 534 SGK Merkezi açtık,
71 SGK Merkezinin ise kuruluş çalışmlarını sürdürüyoruz.
• E-Sigorta ile tüm SGK işlemlerini tek tık ile internet üzerinden
yapılabilir hale getirdik, e-Devlet’e geçtik.
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İNSANCA BÖLÜŞMEK İÇİN
KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ
DEDİK
Savaştan kaçan Suriyeli kardeşlerimize
kapılarımızı ve gönlümüzü açtık.
3,4 Milyon kişi ile dünyada en
fazla Suriyeli sığınmacı barındıran
ülkeyiz.

• Suriyeli kardeşlerimizi “geçici koruma” kapsamına aldık,
onlar için sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte toplam 31
Milyar Dolar harcama yaptık.
• Sosyal Uyum Programı ile Suriyeli kardeşlerimizin
barınma, gıda, eğitim, sağlık ve istihdam sorunlarına
çözümler üretiyoruz.
• 258 bin Suriyeli kardeşimizi geçici barınma
merkezlerimizde ağırlıyoruz.
• Yarım milyonu aşkın Suriyeli öğrencimize eğitim hizmeti
veriyoruz.
• Suriyeli kardeşlerimize ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz.
20 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti verdik ve 800
bin ameliyat gerçekleştirdik. 1 milyon Suriyeli kardeşimizi
ise yatılı olarak tedavi ettik.
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SOSYAL POLİTİKALARDA
SİVİL TOPLUM
Sosyal politikalarımızı sivil toplum ve gönüllü kuruluşlar ile iş
birliği içerisinde sürdürüyoruz.
Bizim medeniyetimiz; insanımızın ekonomik ve sosyal
sorunlarına yaklaşırken “Komşusu aç iken tok yatmayan” bir
anlayışı esas alır. Milletimiz, bu hassasiyetinden dolayı tarihimiz
boyunca köklü sosyal yardım kurumları ortaya çıkartmıştır.
Osmanlı’dan miras aldığımız vakıf kültürü ile hayırseverliği
toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz; politikalarımızı
kurumsallaşmış adil bölüşüm temelli sosyal yapı üzerine
kuruyoruz.
16 yıldır hükümetlerimiz ile kapsamlı ve hak temelli kurumsal
sosyal politikalar üretirken, “üçüncü sektör” olan sivil toplum
örgütlerimiz ve gönüllü kuruluşlarımızı da bu alanda en önemli
paydaşlarımız bildik, onların ürettiği sosyal politikayı devletin
ürettiği sosyal politikaların tamamlayıcısı olarak destekledik.
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NÜFUS VE KALKINMA

2017 yılı itibarıyla 7,6 Milyar olan dünya nüfusunun 2050 yılında 9
Milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. Gelişmiş ülkelerin en büyük
sorunu doğurganlık hızlarının düşmesi, genç nüfus oranının azalması
ve yaşlı nüfus oranlarının artmasıdır. Bu ülkelerde doğurganlık hızının
düşmesi hem çalışma yaşamındaki nüfusun azalması hem de yaşlı
nüfus için yapılan sağlık ve bakım masraflarının katlanması sonucunu
doğurmaktadır. Bu ise ekonomik büyümeye zarar vermekte, kalkınmayı
direkt olarak etkilemekte ve sosyal refah rejimlerini sürdürülemez
kılmaktadır.

Yaşlanan bir nüfus sürdürülebilir kalkınmanın ve
ekonomik büyümenin önündeki en büyük engeldir.

TÜRKİYE NÜFUSU, 2013-2075
Milyon Kişi

93 Milyon 475

95000
90000

89 Milyon 172

85000
80000
75000
70000

2013

2049

2075

Ülkemiz 80 milyona yakın
nüfusu ile dünyada en yüksek
nüfusa sahip 19’uncu ülkedir.
TÜİK’in yapmış olduğu nüfus
projeksiyonlarına göre,
ülkemizin nüfusu 2050 yılında
en yüksek seviyeye ulaşarak
93 milyona çıkacak; bu
tarihten sonra azalışa geçerek
2075 yılında 89 milyona
gerileyecektir.

Projeksiyonlara göre, ülkemizin genç nüfus oranı 2023 yılından itibaren
kademeli olarak azalmaya, yaşlı nüfus oranı ise artmaya başlayacaktır. 2016
yılında %8,2 olan yaşlı nüfus oranımızın 2075 yılında %27’ye yükseleceği
beklenmektedir. Ülkemizin genç nüfusu en büyük zenginliğimizdir. Ancak
2016 yılında %16 olan genç nüfus oranımızın 2075 yılında %10’a düşeceği
beklenmektedir.
Bu göstergeler; nüfus artış hızımızın ve doğurganlık oranımızın azalması
sonucu Türkiye’nin üretken nüfusunu kaybetme riski altında olduğunu
gözler önüne sermektedir. Uyguladığımız kapsamlı sosyal politikalar ve sağlık
hizmetleri sonucu vatandaşlarımızın uzayan ortalama yaşam süresi de yaşlı
nüfusumuzun artışında etkili olmaktadır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
İÇİN NÜFUS POLİTİKAMIZ
AK Parti olarak uyguladığımız kapsamlı sosyal politikalar
sisteminin en büyük destekçileri ekonomideki istikrarımız
ve üretken nüfusumuzdur. Nüfus artış hızımızın düşmesi
sonucunda üreten değil tüketen, genç değil yaşlı bir nüfus haline
dönüşmemiz ise Yeni Türkiye’nin refah modelinin önündeki en
büyük engellerden biridir.
Bu nedenledir ki; hem kalkınmamızı hem de sosyal
politikalarımızı sürdürülebilir kılmak için nüfus politikalarımız
stratejik önem taşımaktadır: Nüfusumuzun yenilenmesi için
altın oran olan 2,1 doğurganlık hızını korumak ve artırmak
zorundayız. Ülkemizin demografik krize sürüklenmemesi için,
toplum nüfusumuzun artması ve çalışma yaşındaki aktif nüfus
oranının yüksek tutulması gerekmektedir.
1970

1990

2000

2010

2016

2017

2023*

2050*

2075*

Nüfus Artış Hızı

%2,51

%2,29

%2,0

%1,60

%1,35

%1,24

%0,98

%0,2

%-0,4

Doğurganlık Hızı

6,3

4,36

2,45

2,07

2,10

2,10

1,85

1,65

1,85

Yaşlı Nüfus Oranı

%4,4

%4,3

%6

%7,2

%8,3

%8,5

%10,23

%20,8

%27,6

* Tahmin edilen veriler
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HEDEFİMİZ: ÜRETKEN
NÜFUSUMUZU KORUMAK
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla,
ülkemizin doğurganlık hızının altın oranın (2.1) altına düşmemesi,
demografik krize sürüklenmemesi ve sürdürülebilir bir nüfus için,
aile başına düşen çocuk sayısının en az 3 olması gerekmektedir. Bu
kapsamda, AK Parti olarak etkin nüfus politikaları uyguluyoruz:
Çalışan ve üreten nüfusumuzu artırmak için aktif nüfus
politikalarını destekliyoruz.
• Kadınlarımızı iş hayatı ve aile arasında tercih yapmaya zorlamıyor,
her ikisini de bir arada sürdürmeleri için tedbirler alıyoruz.
• Her aileye birinci çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL, sonraki
her çocukta 600 TL doğum yardımı yapıyoruz.
• Doğum yapan sigortalı anneye verilen geçici iş göremezlik ödeneği
ve emzirme ödeneğini artırdık.
• Doğum izinlerini 16 haftaya, çoğul gebelik halinde 18 haftaya
çıkardık.
• Kadınlarımız için esnek çalışma saatleri getirdik.
• Doğum sonrasında yarı zamanlı çalışma hakkını getirdik.
• Yarı zamanlı çalışan annelerin ücretinin yarısını Hazineden
karşılıyoruz.
• Babalık izni hakkını getirdik.
• Evlat edinen anne-babalara da aynı hakları tanıdık.
• Çalışan kadınlarımızın çocuk bakımlarını kolaylaştırmak için
tedbirler aldık.
• Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelere kreş ve gündüz bakım
evleri açma zorunluluğu getirdik.
• Finansal bir teşvik olarak çocuk sayısına göre artan asgari
geçim indirimi uygulamaya başladık.
• Engelli çocuğu olan annelere daha erken emekli olma hakkı
sağladık.
• Ev kadınları ve çalışan annelere erken emeklilik düzenlemeleri
yapıyoruz.
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GÜÇLÜ SOSYAL POLİTİKALARLA
SAĞLIKLI YAŞLANMA
Ülkemizde uyguladığımız kapsamlı sosyal politikalar sonucunda
insanımızın ortalama yaşam süresini 72,5 yıldan (2002) 78 yıla
(2017) çıkardık. OECD ülkeleri arasında ortalama yaşam süresini en
fazla arttıran ülkeyiz.
Geleceğimiz için genç ve üretken bir nüfusu arzu ederken,
yaşlılarımıza da daha kaliteli bir yaşam sürebilecekleri
politikalar üretiyoruz. Yaşlılarımıza dönük sosyal politikalarımız;
milletimizin her ferdine insanca bir yaşam sunma hedefimizin
bir parçasıdır. Yaşlıların topluma katılımlarını garanti altına
almayı ifade eden “sağlıklı yaşlanma” ve “aktif yaşlanma”
politikalarını AK Parti olarak ülkemize kazandırdık.
Yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak;
• Aktif yaşlanma programları,
• Yaşlı dostu şehirler,
• Üniversitelerde geriatri bölümleri,
• Evde bakım hizmetleri,
• Evde sağlık hizmetleri
gibi politikalar üretiyoruz.
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SOSYAL POLİTİKALARDA
AK YILLARIN İFTİHAR TABLOSU
• Sosyal devlet anlayışını hayata geçirdik.
• 2011 yılında kurduğumuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile
sosyal politikalarda tek çatı ve eşgüdümü sağladık.
• Orta İnsani Gelişmişlik seviyesinden Yüksek İnsani
Gelişmişlik sınıfına atladık.
• Günde 1 Dolar ve 2,15 Dolar altında gelirle yaşayan
vatandaşımız kalmadı.
• 2002 yılında nüfusun % 30,3’ü, günlük 4,3 doların altında
yaşıyorken, bu oranı 2017 yılında % 1,62’ya indirdik.
• Sosyal yardımlar ve hizmetler için harcanan miktarı 2002
yılına göre 31 kat arttırarak 50,8 Milyar TL’ye çıkardık. Bu artış
dünya çapında bir rekor olmuştur.
• 2006’da hayata geçirdiğimiz Sosyal Güvenlik Reformuyla
sosyal güvenlikte tek çatı, tek bütçe ve etkili yönetim
anlayışını getirdik.
• AK Parti olarak sosyal politikalarımız sayesinde gelir
adaletsizliğini düzelttik.
• Her evin sofrasına, her vatandaşımızın yaşamına
dokunduk, gönüllerini kazandık.
• İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal koruma zırhını
güçlendirdik.
• Sosyal yardımlar konusunu bir devlet görevi ve
“vatandaşlık hakkı” anlayışı ile kurumsallaştırdık.
• Sosyal politikalarımızda aileyi merkeze aldık.
• Eğitim, sağlık, ekonomik kalkınma ve güvenlik konularını
bütüncül bir bakış açısıyla ele aldık.
• İnsani kalkınma hedeflerini, siyasi istikrar ve ekonomik
kalkınmanın ayrılmaz bir bütünü olarak gördük.
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DAHA GÜÇLÜ
SOSYAL POLİTİKALAR
İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ
AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak yaşlılar,
engelliler, gençlik çalışmaları, sağlık ve sosyal güvenlik, çocuk, kadın ve
aile, şehit yakınları ve gazilerimiz olmak üzere kurduğumuz danışma
kurulları ile sosyal politikalara vizyon, politika ve ufuk çizme konusunda
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2023 Sosyal Politika Vizyonu çerçevesinde
belirlenen eylem planı ve stratejiler ile hedefimiz daha güçlü, yerinde ve
kapsamlı sosyal politikalar üretmektir.
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SOSYAL POLİTİKA
EL KİTAPÇIKLARIMIZ
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Türkiye’de “sosyal devleti” inşa eden,
insanımıza en ileri sosyal politikaları
sunmak için bizlere vizyon çizen;
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a,
16 yıldır Hükümetlerimizde yer alan
Sayın Bakanlarımıza,
Sayın Milletvekillerimize,
Her alanda hizmet eden
AK Parti Ailemize,
Bu hizmeti sunmak için bizlerden
desteğini esirgemeyen Aziz Milletimize
şükranlarımızı sunuyoruz.
AK PARTİ GENEL MERKEZ
SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI
MAYIS 2018
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ÖNEMLİ TELEFONLAR

112

144

HIZIR ACİL SERVİS

SOSYAL YARDIM HATTI

444 38 33

İŞKUR İLETİŞİM MERKEZİ

444 75 87

ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ

155

MERKEZİ HASTANE
RANDEVU SİSTEMİ

182

SAĞLIK BAKANLIĞI
İLETİŞİM MERKEZİ

184

SİGARA BIRAKMA HATTI

171

156

122

CENAZE HİZMETLERİ

AİLE, KADIN, ÇOCUK, ENGELLİ VE
SOSYAL HİZMETLER DANIŞMA HATTI

183

SAĞLIK BAKANLIĞI
EVDE BAKIM HİZMETİ

POLİS İMDAT

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
DANIŞMA VE DESTEK HATTI

191

YEŞİLAY DANIŞMANLIK
MERKEZİ

444 79 75

ALO AFAD

170

JANDARMA İMDAT

188
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NOTLAR
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NOTLAR
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NOTLAR
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