


Sosyal yardımların hızlı, adil ve insan onuruna 
yakışır şekilde sağlanması için yapısal dönüşümleri 
gerçekleştireceğiz.

Yoksulluğun DEVASI olacağız
Yoksul yurttaşlarımıza aile bazlı “Asgari Gelir Desteği” sağlayacağız.

Her yoksul aileye bir sosyal hizmeti uzmanı sağlayacağız. 

Yaşlı bakım sigortasını hayata geçireceğiz.

Yoksul ailelerde yeni doğan bebeklere 1 yıl boyunca başta; süt ve bebek maması olmak 
üzere gıda desteği vereceğiz.

Sosyal yardımları ve hizmetleri sosyal güvenlik sistemi ile uyumlu hale getireceğiz.

Ekonomik ve Sosyal Konseyi kurumsal yapısına kavuşturarak düzenli olarak 
toplayacağız. 

Farklı kurumlar tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımları tek çatı altında toplayacağız.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubelerini kolay ulaşılabilen ve sorunlarının 
çözüldüğü yerler haline getireceğiz. 

Sosyal hizmet merkezlerinin sayısını ve niteliğini arttıracağız.

Sosyal yardım alan yurttaşlarımızın yoksulluk sarmalından kurtulabilmeleri için ‘’özel 
istihdam programını’’ uygulamaya koyacağız.

Yoksul ailelerimize kış aylarında ısınma yardımı yapacağız.



Kimse Korkmasın 
DEVA Partisi geliyor

Çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için farklı 
kategorilerde verilen tüm sosyal yardımların miktarını arttıracağız.

Gençler için yeni bir eğitim, sosyal yardımlaşma ve çalışma modeline 
imkan sağlayacak; yaşlı bakım ve çocuk koruma merkezlerinin bir arada 
bulunduğu tesisler kuracağız.

Sokakta yaşayan, kimsesiz tüm çocukları sosyal koruma altına alarak 
huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlayacağız.

‘’Aileye dönüş’’ ve ‘’koruyucu aile’’ projelerini destekleyeceğiz.

Çocuk işçiliğine sebep olan ekonomik ve sosyal problemleri ortadan 
kaldıracağız.



Aç ve Açıkta 
kimse kalmayacak

Dar gelirli ailelere ucuz ve düşük kirayla konut temin edeceğiz.

Şehit yakını ve gazilerin konut ihtiyaçlarını karşılayacağız.

Yoksul ailelerimize kış aylarında ısınma yardımı yapacağız.

İşsizlik ödeneğinden yararlanan insan sayısını, yararlanma süresini ve 
ödeme miktarını artıracağız.



Çalışanın ve İşsizin 
DEVASI olacağız

Kayıtdışı istihdamın önüne geçeceğiz.

İş kazalarını önleyecek, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak dönüşümleri 
gerçekleştireceğiz.

Sendikalaşmayı ve toplu iş sözleşmesi yapılmasını destekleyeceğiz.

Esnek çalışma modellerini sosyal güvenlik sistemleriyle uyumlu hale 
getireceğiz.

“Kıdem tazminatı sistemini” taraflarla diyalog çerçevesinde gözden 
geçireceğiz.

Yeni bir sosyal güvenlik ve koruma 
kalkanı oluşturacağız.



Emeklilerin 
Devası olacağız

Emekli aylıklarını satın alma gücünü koruyacak şekilde artıracağız. 

Düşük emekli aylığı alan emeklilerimize daha yüksek tutarda bayram 
ikramiyesi vereceğiz.

Ölüm aylığı alanlara verilen bayram ikramiyeler üzerinden yapılan kesintiyi 
kaldıracağız.

Emeklilerle ve bankalar arasındaki promosyon şartlarını emekliler lehine 
düzenleyeceğiz.

Emekli aylıklarına vergi iadesi yerine getirilmiş ek ödeme oranlarını 
yeniden gözden geçireceğiz.

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını çözüme kavuşturacağız. 

Daha uzun süre çalışanın daha fazla emekli aylığı almasını sağlayacağız‘

’Yıpranma Payı’’ uygulamasını ‘’tehlikeli işler’’ sınıfında çalışanlar için daha 
adil bir hale getireceğiz. Risk seviyesi yüksek işlerde çalışanların hizmet 
sürelerine eklenen prim gün sayısını arttıracağız.



Tüm Engelleri 
kaldıracağız

Engelli yurttaşlarımızın engellilik seviyesine göre almış olduğu maaşları her 
kademe için iyileştireceğiz.

Evde bakım aylığı alanların, genel sağlık sigortası primlerini ödeyeceğiz, varsa 
geçmişe yönelik borçlarını sileceğiz.

Engellilerin; konaklama, bakım ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde 
yararlanabileceği, kısa süreli bakım evleri ve yaşam merkezleri oluşturacağız.

Atamalarda ve özel sektör denetimlerinde; engelli istihdam kontenjanlarını 
önceliğimiz haline getireceğiz.

Engelli yurttaşlarımızın; toplu ulaşım araçlarına, iş yerlerine, kamu binalarına, 
konutlara ve tüm sosyal alanlara sorunsuz şekilde erişebilmesi için gerekli olan alt 
yapı çalışmalarının tümünü gerçekleştireceğiz.

Engelli erişimini sağlayabilmek için; kamuya, özel sektöre ve STK’lara ekonomik 
destek paketi sağlayacağız.

Engellilerimizin hem kamuda hem de özel sektörde kolay bir şekilde iş bulmasını 
sağlamak için beşeri sermayelerini arttırıcı; mesleki eğitim ve sertifika 
programlarını düzenleyeceğiz.

Engelli yurttaşlarımızın yasal ve insani hakkı olan çalışma hürriyetini elde etmesi 
için, kamu ve özel sektörde engelli istihdamına ilişkin belirlenen kontenjanların 
doldurulmasını sağlayacağız.

Engellilerin yararına çalışan STKları destekleyeceğiz.




