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Sizlere Sosyal Politikalar Eylem Planımızın ikincisini takdim etmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz.

İlk eylem planımızı 14 Eylül 2021’de açıklamıştık. Taahhütlerimizi sosyal yardım, 
sosyal hizmet, emekliler, çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve engelliler olmak üzere 
altı başlık altında derlemiştik.

Aynı çatıyı ikinci sosyal politikalar eylem planımızda da koruduk. Her bir başlığı 
genişleterek hedeflerimizi büyüttük. 

DEVA Partisi olarak, ilk günkü taahhüdümüz gibi hiçbir vatandaşımızı geride 
bırakmayacak anlayışla hareket ediyoruz.

Bu eylem planımızla; sosyal devletin gereği, sosyal yardımların ihtiyaç sahipleriyle 
buluşması, vatandaşların nitelikli sosyal hizmet almasının sağlanması, emeklilerin 
aylıklarında yeni düzenleme yapmayı, engellilerin iş gücüne katılımı artıracak 
çözümler öngörüyoruz.

Ali Babacan
DEVA Partisi Genel 

Başkanı
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Çalışma hayatında verimliliği ve çalışma barışını merkeze alarak iyileştirmelerin 
yanında sosyal güvenlik sisteminin de adil ve güçlü hâle getirecek politikalar 
planlıyoruz.

Sosyal politikaları, toplumsal refahımız için birey odaklı adil ve hak temelli bir 
sisteme oturtacağız. En önemlisi, vatandaşlarımızın sosyal yardıma muhtaç 
kalmasının önüne geçecek zenginliği yaratmayı hedefliyoruz.

İnsan haysiyetini merkeze aldığımız eylem planımızın detayları ilerleyen sayfalarda 
yer alıyor. Taahhütlerimizin ne zaman ve nasıl uygulanacağı açıkça ortaya 
konuluyor.

Özgür ve zengin Türkiye’nin yolu, sosyal adaleti sağlamaktan geçiyor.
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Vatandaşlarımıza anayasadan, yerel ve evrensel değerlerden kaynaklı insan onuruna yaraşır 
bir yaşam sürme hakkını tesis edecek sosyal politika uygulamalarını eş zamanlı çalışmalarla 
hayata geçireceğimizi bir önceki eylem planımızda ifade etmiştik. Sosyal politikalar; toplumun 
tümünü ilgilendiren bir disiplin alanı olduğundan dolayı eylem planımızın da zaman içerisinde 
değişen ve gelişen ihtiyaçlara göre güncellenip daha da zenginleşeceğini vurgulamıştık. Bu 
kapsamda saha çalışmalarımız sırasında; vatandaşlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından 
gelen önerileri ve bizzat bizim gözlemlediğimiz ve tespit ettiğimiz sorunlarla ilgili olarak eylem 
planımızın ikincisini de hazırlama ihtiyacı hasıl oldu.

Bir önceki eylem planımızda olduğu gibi konunun tarafları, ilgilileri, akademisyenler, uzmanlar, 
vatandaşlarımız ve teşkilatlarımızla birlikte üzerinde titizlikle çalışarak 90 ve 360 günlük iki 
nolu eylem planımızı siz değerli vatandaşlarımızın ve teşkilat mensuplarımızın ilgisine sunar, 
refah ve huzur dolu yarınlar dilerim.

Selma Aliye Kavaf
 DEVA Partisi 

 Sosyal Politikalar
Başkanı
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SOSYAL YARDIM
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN RESMÎ TATİL SÜRELERİ İÇİN DE GSS (GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI) PRİMLERİNİ ÖDEYECEĞİZ

Sözleşmeli öğretmenler, resmi şekilde ilan edilen tatil süreleri boyunca çalışamamakta ve o sürelerde 
geçimlerini sağlayacak geçici iş bulamamaktadır. Gelir kaybının yaşandığı bu dönemde sigorta prim-
leri de yatmayan sözleşmeli öğretmenlerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanması im-
kansız hale gelmektedir. Bu durumu çözebilmek için sözleşmeli öğretmenlerimizin yaz tatili ve diğer 
resmî tatillere denk gelen süreler için GSS (genel sağlık sigortası) primlerini karşılayacağız.

CİHAZA BAĞLI ŞEKİLDE YAŞAMINI SÜRDÜREN VATANDAŞLARIMIZA SAĞLANAN
ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNİ ARTIRACAĞIZ

Artan barınma, gıda ve diğer yaşam maliyetleri göz önüne alındığında istihdam sürecinde de bulun-
makta zorlanan kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın geçim sıkıntıları artmaktadır.
Çünkü genellikle sürdürülebilir bir iş imkanına da sahip olamamaktadırlar. Bu kapsamda belirli bir 
cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren vatandaşlarımızın almış oldukları ‘‘elektrik tüketim desteğini’’ 
hanedeki kişi sayısına bakmaksızın, harcanması gereken enerji tüketimi miktarına göre artıracağız.

ÇOCUK SANDIĞI UYGULAMASINI YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ

Çok sayıda başlık altında verilen ve belirli bir standarda sahip olmayan çocuklarla ilgili yardımlar 
çoğunlukla yoksul ailelerimiz tarafından başka ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Hem bu durumu düzelt-
mek hem de çocuk yardımlarını kurumsal bir biçimde denetime açabilmek için gelişmiş ülkelerde de 
örneği bulunan ‘’Çocuk Sandığı’’ uygulamasını hayata geçireceğiz.
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SOSYAL HİZMET
ŞEHİT YAKINLARI ÖTV İNDİRİMİ HAKKINI HEM EŞE HEM DE BİR EBEVEYNE TANIYACAĞIZ

Şehit yakınları için %20 oranında öngörülen ÖTV indirimi şehit ailesi içinde yalnızca bir kişiye tanın-
maktadır. Bu durum artık ayrı yaşayan dul eş ve şehidin birinci dereceden yakınları arasında hak 
önceliği belirsizliğine sebep vermektedir. Bu sorunu çözmek için, ÖTV indirim hakkının hem bekar dul 
eşe hem de şehidin bir ebeveynine tanınmasını sağlayacağız.

GAZİLERİMİZİN ENGEL DURUMLARINA GÖRE KONUTLARININ FİZİKİ TADİLATLARINI 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Günümüzün ekonomik koşullarına göre düşük seviyelerde sosyal haklara ve aylık imkanına sahip 
gazilerimiz, konut ve barınma sorunlarını da yaşamaktadırlar. Engel durumlarına göre bakım gerek-
tiren konutlarını, maddi yetersizlikler sebebiyle tadilat yapamayan çok sayıda gazi vatandaşımız 
bulunmaktadır. Bu sorunu çözmek için Gazi vatandaşlarımızın konut tadilat ve bakımlarını engellilik 
durumlarını göz önünde bulundurarak üstleneceğiz.

ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİNİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ

Çocuk İzlem Merkezleri hem adli hem de sosyal süreçlerde çocuğun her şekilde korunması ve maruz 
kaldığı hukuki aşamaları sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için ASPB (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) 
bünyesinde kurulmuş merkezlerdir. Uygulamada uzmanların tavsiyelerine ve ilgili yönetmeliklere 
rağmen süreçlere dahil edilmeyen Çocuk İzlem Merkezlerini aktif kılacak adımlar atacağız. Bunun 
yanında bu merkezlerin kurullarındaki temsiliyet hakkını STK’ları ve baroları da içine alacak şekilde 
genişleteceğiz.
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EMEKLİLER
EMEKLİ AYLIKLARININ BAĞLAMA ORANLARINI ARTTIRACAĞIZ

1999 ve 2008 yıllarında çıkartılan kanun değişiklikleriyle beraber emekli aylıklarının bağlanma oranları 
kademeli olarak düşürülmüş bu da emekli aylıklarının uygun yaşam standartlarından uzak bir sevi-
yede kalmasına sebebiyet vermiştir. Emekli aylıklarının bağlama oranlarını tüm emeklilik statülerini ve 
prim ödeme sürelerini kapsayacak biçimde arttıracağız.

ULUSLARARASI YAŞLI HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN HAZIRLANMASINA 
ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ

Ulusal ve uluslararası çok sayıda STK’nın yıllardır süren çabasına rağmen yaşlı haklarını küresel anlam-
da korumaya alacak bir sözleşme Birleşmiş Milletler nezdinde hazırlanmamıştır. Hem ülkemizde hem 
de dünya genelinde yaşlı haklarıyla ilgili koruyucu bir sözleşmenin hazırlanması için gerekli çalışmaları 
yürüteceğiz.

AKTİF YAŞLANMA PROGRAMINI UYGULAYACAĞIZ

Vatandaşlarımızın yaşlanma sürecinde toplumsal yaşamın içerisinde kalması sosyal dokunun ve 
kültürel mirasın nesiller arasındaki transferini mümkün kılması açısından önemlidir. Ayrıca yaşlılık 
sürecinin sosyal alanlardan uzak geçirilmemesi yaşlı vatandaşlarımızı psikososyal açıdan destekleye-
cektir. Bu doğrultuda yaşlı vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve çalışma hayatından kopmalarına engel 
olacak bir sosyal programı uygulayacağız.
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ÇALIŞMA HAYATI
EVLİLİK VE ÖLÜM İZİNLERİNİN ALT SINIRINI 5 İŞ GÜNÜNE ÇIKARTACAĞIZ

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu arasındaki yapısal farklılıklar, iş 
hayatındaki çalışanların özlük hakları arasında eşitsizliği derinleştiren bir uygulamaya sebep oluyor. 
Kanun değişikliği ve idari denetim yoluyla bu sorunu asgari düzeye indireceğiz.

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VERİ TABANI OLUŞTURACAĞIZ

Ülkemizdeki kayıt dışılıkve istihdam alanlarındaki yapısal bozukluklar iş sağlığı ve güvenliği alanın-
da büyük zafiyetlere sebebiyet vermektedir. Bu alandaki eksik veriler ise denetimlerin sağlıklı 
yapılamamasına yol açmaktadır. Doğru politikaları en etkin ve hızlı biçimde uygulayabilmemiz için tüm 
işyerlerini kapsayacak şekilde veri tabanı oluşturacağız.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞANLARIN YAŞAM STANDARTLARININ
 İYİLEŞTİRECEĞİZ

Mevsimlik tarım işçileri ve aileleri yılın belirli sürelerinde kayıt dışı olarak insani olmayan koşullar altında 
çalışmaktadır. Tarım işçilerinin çalıştıkları süre boyunca okul çapında olan çocukları eğitim hakkından 
mahrum kalmaktadır. Bununla yanında barınma ve ulaşım koşulları nedeniyle yaşam koşulları oldukça 
zor bir hale gelen vatandaşlarımızın bu sorunlarını tamamen çözecek; idari, ekonomik ve hukuki ted-
birleri alacağız. Çalışılan bölgelere yakın hazine arazileri üzerine geçici barınma tesisleri oluşturacağız. 
İşçi ve yakınlarının ulaşım süreçlerinin denetimlerini gerçekleştireceğiz. Kayıt dışı çalışmalarının önüne 
geçecek esnek sigorta uygulamalarını yürürlüğe koyacağız.
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SOSYAL GÜVENLİK
SGK’YI DENETİME AÇIK BİR KURUM HALİNE GETİRECEĞİZ

SGK’nın hiyerarşik yapılanmaya tabi olması aktif fon ve yetkilerinin suistimal edilmesine sebep ol-
maktadır. Buna engel olmak için SGK’yı bakanlığa bağlı bir kurum olmaktan çıkartarak ilişkili bir 
statüye geçireceğiz.

MESLEK HASTALIĞI TANI SÜREÇLERİNİ SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATIŞI ALTINDA 
YÜRÜTECEĞİZ

Meslek hastalığına yakalanma sürecini yaşayan çalışanların hem tanı hem detazmin süreci SGK 
tarafından yürütülmektedir. Bu durum tanı süreçlerinin mali şartlardan etkilenmesine sebep olmak-
tadır. İşleyişteki uygulamayı değiştirerek tanı sürecinin Sağlık Bakanlığına tazmin sürecinin ise SGK’ya 
bağlanmasını sağlayacağız.

KANSER HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN AKILLI İLAÇLARIN BEDELLERİNİ 
KARŞILAYACAĞIZ

Edinme maliyeti yüksek olan akıllı kanser ilaçlarının temin edilmemesi hem tedavi sürelerini uzatmak-
ta hem de hasta vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşürmektedir.
Sosyal ve dışsal maliyetler açısından değerlendirildiğinde her vatandaşımızın sağlığına en kısa sürede 
ve en iyi şartlarda kavuşmasını sağlamak sosyal devletin bizler getirdiği bir sorumluluktur. Bu doğrul-
tuda SGK’nın ödeme listesine almadığı akıllı kanser ilaçlarını karşılayacağız.
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ENGELLİLER
ENGELLİ RAPORLARINA HAKSIZ MÜDAHALEDE BULUNULMASINA ENGEL OLACAĞIZ

ICF; Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından 2000 yılında özürlülük boyutlarının sınıflandırılmasına, 
rehabilitasyon hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesine yönelik olarak geliştirilen, bir sınıflandırma 
endeksi ve kodlama sistemidir.

Engelli vatandaşlarımızın engelli maaşlarından ve ÖTV muafiyetlerinden yararlanması için; asgari düzeyde bazı 
engellilik oranlarına sahip olmaları gerekmektedir. Ancak uygulamadaki hatalar ve raporlandırma sürecinde 
yaşanan zorluklar engelli vatandaşlarımızın engellilik oranlarının kısa sürelerde haksız biçimde değiştirilmesine 
sebep olmaktadır. Bu sorunun iktisadi kaygı güdülmeksizin çözüme kavuşturulması için ilgili birimlerin teknik 
kapasitelerini arttırarak düzenleyeceğiz.

Kuracağımız ICF endeksli bu mekanizma ile engelli raporlarının ülke genelinde verilme usulünün belirli bir 
standarda bağlanmasını sağlayacağız.

İTHAL PROTEZ VE ORTEZLERİN SGK KATKI PAYLARINI YÜKSELTECEĞİZ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde 10 yıldır güncellen-
meyen katılım payı oranları sebebiyle vatandaşlarımız vücut dışı protez ve ortez İhtiyaçlarını karşılamakta 
güçlük çekmektedir. Bu doğrultuda mevcut destek oranlarını ekonomik koşulları göz önüne alarak güncelleye-
ceğiz.

BEYAZ BASTON ÖDENEĞİNİ YENİDEN BELİRLEYECEĞİZ

2017 yılında çıkartılan düzenlemeyle görme engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında kul-
landıkları beyaz bastonların ödenek miktarı 22 TL olarak belirlenmiş ve günümüze kadar güncellenmemiştir. 
Günümüzde beyaz baston ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlarımız için daha yüksek tutarda bir 
ödenek sağlayacağız.
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SOSYAL YARDIM

Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 
Türü Açıklama Süre

"Kronik hastalığı 
nedeniyle cihaza bağlı 
şekilde yaşamını 
sürdüren 
vatandaşlarımıza 
sağlanan elektrik 
tüketim desteğini, 
harcanan elektrik 
miktarına 
endeksleyerek 
arttıracağız."

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"SYDV 
Hazine ve 
Maliye Bakanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı"

Yasal ve İdari 
Düzenleme

"Artan barınma, gıda ve 
diğer yaşam maliyetleri göz önüne 
alındığında istihdam sürecinde 
de bulunmakta zorlanan kronik 
hastalığa sahip vatandaşlarımızın 
geçim sıkıntıları artmaktadır. 
Çünkü genellikle sürdürülebilir bir iş 
imkanına da sahip olamamaktadırlar. 
Bu kapsamda belirli bir cihaza 
bağlı olarak yaşamını sürdüren 
vatandaşlarımızın almış oldukları 
elektrik tüketim 
desteğini hanedeki kişi sayısına 
bakmaksızın arttıracağız, harcanması 
gereken enerji tüketimi 
miktarına göre artıracağız"

90 GÜN

"Nafaka alanların 65 
yaş aylığı almasının 
önündeki engelleri 
kaldıracağız."

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"SGK 
Hazine ve 
Maliye Bakanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı"

Yasal ve İdari 
Düzenleme

"2022 Sayılı Kanun 
çerçevesinde nafaka alıyor olsa dahi 
insan onuruna yaraşır bir yaşam için 
65 yaş aylığının da alınmasını adil 
kriterleri göz önünde 
bulundurarak sağlayacağız."

360 GÜN

"Sözleşmeli-ücretli 
öğretmenlerin resmi 
tatil 
süreleri için de 
GSS Primlerini 
ödeyeceğiz."

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"SGK 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı 
SYDV 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı"

Yasal ve İdari 
Düzenleme

"Sözleşmeli öğretmenler, 
resmî şekilde ilan edilen tatil süreleri 
boyunca çalışamamakta ve o 
sürelerde geçimlerini sağlayacak 
geçici iş bulamamaktadır. Gelir 
kaybının yaşandığı bu dönemde 
sigorta primleri de yatmayan ücretli 
öğretmenlerin sağlık hizmetlerinden 
ücretsiz şekilde faydalanması 
imkansız hale gelmektedir. Bu 
durumu çözebilmek için ücretli 
öğretmenlerimizin yaz tatili ve diğer 
resmi tatillere denk gelen süreler için 
GSS primlerini karşılayacağız.

90 GÜN

Çocuklar için 
ailelerimize verilecek 
nakdi yardımlar için 
‘’çocuk sandığı’’ 
uygulamasını 
yürürlüğe koyacağız.

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"SYDV TBB 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı"

Yasal ve İdari 
Düzenleme

Çok sayıda başlık altında verilen ve 
belirli bir standarda sahip olmayan 
çocuklarla ilgili yardımlar çoğunlukla 
yoksul ailelerimiz tarafından başka 
ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Hem 
bu durumu düzeltmek hem de 
çocuk yardımlarını kurumsal bir 
biçimde denetime açabilmek için 
gelişmiş ülkelerde de örneği bulunan 
‘’Çocuk Sandığı’’ uygulamasını 
hayata geçireceğiz.

90 GÜN

Şartlı Eğitim Yardımı 
ödeneklerini her 
kademe için güncel 
ekonomik şartlara 
göre artıracağız.

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"SYDV 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı Hazine ve 
Maliye Bakanlığı"

Yasal Düzenleme

"Şartlı Eğitim 
Yardımı(ŞEY) kapsamında; 
- İlköğretime devam eden erkek 
öğrenci için aylık 90 TL, 
 - İlköğretime devam eden kız 
öğrenci içinaylık 100 TL, 
 - Ortaöğretime devam eden erkek 
öğrenci için aylık 130 TL, 
 - Ortaöğretime devam   eden    kız 
öğrenci  için aylık 150 TL 
Ödenmektedir. Yüksek enflasyon, 
hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısıyla 
eğitim alma hakları riske giren 
çocuklarımızın bu haklarından 
mahrum kalmamaları için her 
kademedeki Şartlı Eğitim Yardımı 
ödemelerini artıracağız."

90 GÜN
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SOSYAL HİZMET

Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 
Türü Açıklama Süre

Şehit yakınları için 
1 defaya mahsus 
tanınan ÖTV indirimi 
hakkını hem eşe hem 
de bir ebeveyne 
tanıyacağız

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"SGK 
Hazine ve 
Maliye Bakanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı"

Yasal Düzenleme

"Şehit yakınları için %20 oranında 
öngörülen ÖTV indirimi şehit 
ailesi içinde yalnızca bir kişiye 
tanınmaktadır. Bu durum artık ayrı 
yaşayan dul eş ve şehidin birinci 
dereceden yakınları arasında 
hak önceliği belirsizliğine sebep 
vermektedir. Bu sorunu çözmek için, 
ÖTV indirim hakkının hem bekar dul 
eşe hem de şehidin bir ebeveynine 
tanınmasını sağlayacağız."

90 GÜN

Şehit yakınları 
ve gazilerin spor 
müsabakalarına 
ücretsiz girişini 
kolaylaştıracak 
idari düzenlemeleri 
gerçekleştireceğiz

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 
SYDV"

İdari Düzenleme

Yasa, şehit yakınları ve gazilerimizin 
spor müsabakalardan ücretsiz 
yararlanabilme hakkını tanısa da 
uygulamada idari eksikliklerde 
dolayı şehit yakını ve gazilerimiz 
bu haklardan yararlanırken idari 
problemlerle karşılaşmaktadır. Bu 
konuyu çözecek teknik ve idari 
adımları atacağız.

90 GÜN

Gazilerimizin 
engel durumlarına 
göre konutlarının 
fiziki tadilatlarını 
gerçekleştireceğiz.

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 
SYDV 
Yerel Yönetimler"

İdari Düzenleme

Günümüzün ekonomik koşullarına 
göre düşük seviyelerde sosyal 
haklara ve aylık imkanına sahip 
gazilerimiz, konut ve barınma 
sorunlarını da yaşamaktadırlar. Engel 
durumlarına göre bakım gerektiren 
konutlarını, maddi yetersizlikler 
sebebiyle tadilat yapamayan 
çok sayıda gazi  vatandaşımız 
bulunmaktadır. Bu sorunu çözmek 
için gazi vatandaşlarımızın 
konut tadilat ve bakımlarını 
engellilik durumlarını göz önünde 
bulundurarak 
üstleneceğiz.

360 GÜN

Aile yapısındaki 
dönüşümleri daha iyi 
belirlemek için her 
yıl gerçekleştirilen 
periyodik 
araştırmaların 
kapsamını 
genişleterek daha sık 
aralıklarla kamuoyu ile 
paylaşacağız.

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı" TÜİK İdari Düzenleme

Ailelerimizin; sosyal, ekonomik, 
kültürel ve tarihsel değişimlerini ilgili 
parametlerle takip ederek toplumsal 
değişimleri ve eğilimleri kamuoyuyla 
paylaşacağız.

360 GÜN

"Çocuk İzlem 
Merkezlerinin sayısını 
ve kurulundaki 
temsilci çeşitliliğini 
arttıracağız."

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

Adalet Bakanlığı İçişleri 
Bakanlığı

İdari Ve Yasal 
Düzenleme

Çocuk izlem merkezleri hem adli 
hem de sosyal süreçlerde çocuğun 
her şekilde korunması ve maruz 
kaldığı hukuki aşamaları sağlıklı 
şekilde sürdürebilmesi için ASPB 
bünyesinde kurulmuş merkezlerdir. 
Uygulamada uzmanların 
tavsiyelerine ve ilgili yönetmeliklere 
rağmen süreçlere dahil edilmeyen 
Çocuk İzlem Merkez’lerini 
aktif kılacak adımlar atacağız. 
Bunun yanında bu merkezlerin 
kurullarındaki temsiliyet hakkını 
STK’ları ve baroları da içine alacak 
şekilde genişleteceğiz.

90 GÜN
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Bakıma muhtaç kişinin 
bakım hizmetini 
sağlayan birinci 
derecede yakınlarına 
bakım eğitimlerini ve 
psikolojik yönlendirme 
desteklerini ücretsiz 
olarak sağlayacağız

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"SYDV 
Sağlık Bakanlığı" İdari Düzenleme

"Evde bakım hizmetlerini üstlenen 
vatandaşlarımız mali olarak 
karşılanması güç olan psikolojik 
destek hizmetlerine ulaşmakta 
zorluk yaşamaktadır. 
Ayrıca bakıma muhtaç kişinin 
değişen ve gelişen ihtiyaçlarına 
cevap vermekte zorlanabilmektedir. 
Vatandaşlarımızın bu gibi 
problemlerin üstesinden 
gelebilmelerini sağlayacak bakım 
eğitimi ve psikolojik destek 
hizmetlerini ücretsiz olarak 
sağlayacağız."

90 GÜN
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EMEKLİLER

Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 
Türü Açıklama Süre

"2008 yılındaki 
düzenlemeyle 
yeniden belirlenen 
Aylık Bağlama 
Oranlarını arttıracağız"

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"SGK 
Hazine ve 
Maliye Bakanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı"

Yasal Düzenleme

"1999 ve 2008 
yıllarında çıkartılan kanun 
değişiklikleriyle beraber emekli 
aylıklarının bağlanma oranları 
kademeli olarak düşürülmüş bu da 
emekli aylıklarının uygun yaşam 
standartlarından uzak bir seviyede 
kalmasına sebebiyet vermiştir. Aylık 
bağlama oranlarını tüm emeklilik 
statülerini ve prim ödeme sürelerini 
kapsayacak 
biçimde artıracağız."

360 GÜN

Güncelleme 
katsayısının 
hesaplanmasında 
dikkate alınan yıllık 
büyüme oranlarının 
etkisini arttıracağız.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"SGK 
Hazine ve 
Maliye Bakanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı"

Yasal Düzenleme

"Emekli aylıkları hesaplanırken 
dikkate alınan güncelleme 
katsayısının en önemli kriterini yıllık 
büyüme oranları oluşturmaktadır. 
Günümüzde mevcut 
düzenlemelerden dolayı yıllık 
büyüme oranlarının yalnızca %30’u 
göz önünde bulundurulmaktadır. 
Emeklilerimize refah kaybı yaşatan 
bu uygulamaya son vererek 
güncelleme katsayısı hesaplanırken 
dikkate alınan yıllık büyüme 
oranlarını arttıracağız."

360 GÜN

Yaşlı haklarına ilişkin 
devletleri bağlayıcı 
niteliklere sahip 
olacak Uluslararası 
Yaşlı Hakları 
Sözleşmesi’nin 
hazırlanmasına 
öncülük edeceğiz

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"Birleşmiş Milletler 
Dışişleri Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı SYDV 
TÜİK"

İdari ve Yasal 
Düzenleme

Ulusal ve uluslararası çok sayıda 
STK’nın yıllardır süren çabasına 
rağmen yaşlı haklarını küresel 
anlamda korumaya alacak bir 
sözleşme Birleşmiş Milletler 
nezdinde hazırlanmamıştır. Hem 
ülkemizde hem de dünya genelinde 
yaşlı haklarıyla ilgili koruyucu bir 
sözleşmenin hazırlanması için gerekli 
çalışmaları yürüteceğiz.

360 GÜN

Yaşlılarımızın dijital 
materyalleri kullanma 
becerilerini arttıracak 
teknoloji okur yazarlığı 
eğitimlerini vereceğiz.

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

Milli Eğitim Bakanlığı 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı

İdari Düzenleme

Teknolojik ve dijital gelişmelerin 
hızla ilerleme kaydettiği günümüzde 
yaşlı vatandaşlarımız sahip olduğu 
hakları ve imkanları takip etmekte 
zorlanmaktadır. Yaşanılan bu 
dezavantajlı durumun giderilerek 
yaşlı vatandaşlarımızın sahip olduğu 
haklar konusunda bilinçlenmesini 
sağlayacak dijital okur yazarlık 
eğitimlerini yaşlı vatandaşlarımıza 
ücretsiz olarak sunacağız.

90 GÜN

Yaşlılık sürecinin; 
sosyal, kültürel ve 
istihdam alanlarında 
sürdürülebilir olmasını 
sağlayacak aktif 
yaşlanma programını 
uygulayacağız.

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı" SGK İŞKUR SYDV İdari ve Yasal 

Düzenleme

"Vatandaşlarımızın yaşlanma 
sürecinde toplumsal yaşamın 
içerisinde kalması sosyal dokunun ve 
kültürel mirasın nesiller arasındaki 
transferini mümkün kılması açısından 
önemlidir. Ayrıca yaşlılık sürecinin 
sosyal alanlardan uzak geçirilmemesi 
yaşlı vatandaşlarımızı psikososyal 
açıdan destekleyecektir. Bu 
doğrultuda yaşlı vatandaşlarımızın 
sosyal, kültürel ve çalışma 
hayatından kopmalarına engel 
olacak bir sosyal programı 
uygulayacağız."

90 GÜN
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ÇALIŞMA HAYATI

Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 
Türü Açıklama Süre

4857 Sayılı Kanun 
çerçevesinde özel 
sektör çalışanlarına 
verilen evlilik ve ölüm 
izinlerinin alt sınırını 5 
iş gününe çıkartacağız

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı" SGK İdari ve Yasal 

Düzenleme

657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ve 4857Sayılı İş Kanunu 
arasındaki yapısal farklılıklar, iş 
hayatındaki çalışanların özlük hakları 
arasında eşitsizliği derinleştiren bir 
uygulamaya sebep oluyor. Kanun 
değişikliği ve idari denetim yoluyla 
bu sorunu asgari düzeye indireceğiz.

90 GÜN

Özel sektörde çalışma 
saatleri içerisindeki 
mola sürelerinin 
iyileştirilmesi 
için denetleme 
mekanizması 
oluşturacağız.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"SGK 
İŞKUR" İdari Düzenleme

Ara dinlenme süresi, 4 saat ya da 
daha kısa süreli olan işlerde ise 15 
dakika; 4 saatten başlayarak 7.5 
saate kadar süreli olan işlerde 30 
dakika ve 7.5 saatten daha fazla 
süreli olan işlerde ise bir saat olarak 
uygulanmaktadır. Ancak kayıt 
dışılığın da etkisiyle işletmelerde bu 
kuralların uygulamaya geçirilmeme 
sorunu kendisini gösteriyor. 
SGK içerisinde idari düzenleme 
yoluyla kuracağımız özel yetkili bir 
birimle iş gücü piyasalarında insan 
onuruna yaraşır çalışma koşullarını 
oluşturacağız

90 GÜN

İş güvenliği 
uzmanlarının 
ücretlerini kamu 
denetimindeki 
fon havuzlarından, 
denetleyecekleri iş 
yerlerini de bağımsız 
bir merkezden 
almalarını sağlayacak 
yapı denetim fon 
sistemine geçiş 
yapacağız.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı" SGK İdari ve Yasal 

Düzenleme

"İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
işveren tarafından finanse edilen 
bir mekanizmadır. Bu durum 
uygulamada iş sağlığı ve güvenliği 
uzmanlarının bağımsızlığına engel 
olmaktadır. Bu durumun 
yaşanmaması adına İG uzmanlarının 
hakedişlerini  kamu denetiminde 
almalarını sağlayacak fon havuzu 
sistemini uygulamaya koyacağız."

360 GÜN

Ulusal iş sağlığı ve 
güvenliği veri tabanı 
oluşturacağız.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"SGK 
İŞKUR" İdari Düzenleme

"Ülkemizdeki kayıt dışılıkve istihdam 
alanlarındaki yapısal bozukluklar 
iş sağlığı ve güvenliği alanında 
büyük zafiyetlere sebebiyet 
vermektedir. Bu alandaki eksik 
veriler ise denetimlerin sağlıklı 
yapılamamasına yol açmaktadır. 
Doğru politikaları en etkin ve hızlı 
biçimde uygulayabilmemiz için 
tüm iş yerlerini kapsayacak 
şekilde veri tabanı oluşturacağız."

360 GÜN

"İş güvenliği 
uzmanlarını 
destekleyerek eğitim 
seviyelerini 
yükselteceğiz."

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"Milli Eğitim Bakanlığı 
Üniversiteler" İdari Düzenleme

Önlisans mezunu İG uzmanlarının 
beşeri sermayelerini yükselterek 
mezun oldukları eğitim programlarını 
lisansa tamamlayarak mesleki 
yeterlilik seviyelerini arttıracağız.

360 GÜN

İş güvenliği 
uzmanlarının 
yaptığı işlerle ilgili 
‘’mesleki sorumluluk 
sigortasını’’zorunlu 
hale getireceğiz.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı" SGK İdari ve Yasal 

Düzenleme

"Mesleki sorumluluk sigortası, 
mesleki hataları ya da ihmalleri 
sebebiyle oluşabilecek üçüncü şahıs 
tazminatlarını karşılar. 
Hem kapsam hem de sorumluluk 
yönünden geniş bir alanda 
hizmet veren İG uzmanlarının 
sigortalanmasını sağlayarak hem 
çalışanları hem de işverenleri 
olası risklere karşı güvence altına 
alacağız."

90 GÜN
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Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 
Türü Açıklama Süre

İş güvenliği 
uzmanlarının 
sektörlere göre 
uzmanlaşmasını 
sağlayacağız.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"SGK 
İŞKUR 
Meslek odaları"

İdari Düzenleme

"İG uzmanlarının riskli veya az 
riskli işyerlerinde genel olarak 
yetkili kılınması uygulamada 
bazı problemlerin yaşanmasına 
sebebiyet vermektedir. 
Risk ve teknik uzmanlık seviyelerine 
göre İG uzmanlıklarının kategorize 
edilmesini sağlayarak sektörel 
denetimleri uygulamaya 
geçireceğiz"

360 GÜN

172 ve 173 Sayılı 
İLO Sözleşmeleri’ni 
imzalayarak yürürlüğe 
koyacağız.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı" İLO SGK İŞKUR Yasal Düzenleme

172 Sayılı Turizm Çalışanlarının 
Çalışma Koşullarına ve 173 Sayılı 
İşçi Alacaklarının Korunmasına 
İlişkin Sözleşme’leri onaylayarak iş 
kanunumuzu uluslararası standartlar 
seviyesine uyumlu hale getireceğiz.

360 GÜN

"İş kulüplerini 
tüm illerimizde 
yaygınlaştıracağız. 
Yerelde istihdamı 
en etkin şekilde 
sağlayacağız."

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"Yerel yönetimler 
SYDV 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

İdari Düzenleme

İş kulüpleri İŞKUR bünyesinde 
bazı illerimizde bulunan ve 
dezavantajlı tüm kesimlerin iş 
sahibi olması amacıyla faaliyet 
yürüten organizasyonlardır. 
Ülkemizdeki dezavantajlı nüfusunun 
niteliği ve niceliği itibariyle bu 
organizasyonların yeterli sayıda ve 
yeterlilikte olmadığını görüyoruz. Bu 
sorunu çözmek için iş kulüplerinin 
tüm illerimizde bulunmasını 
sağlayacağız.

360 GÜN

Mevsimlik tarım işçisi 
olarak çalışanların 
başta; konaklama, 
sağlık ile umumi 
ve kişisel temizlik 
olmak üzere yaşam 
standartlarının 
iyileştirilmesine 
ve çocukların 
eğitim ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik 
yerel yönetimlerle iş 
birliği ve koordinasyon 
halinde çalışmalar 
yapacağız.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"Yerel yönetimler 
SYDV 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
İŞKUR"

İdari ve Yasal 
Düzenleme

"Mevsimlik tarım işçileri ve aileleri 
yılın belirli sürelerinde kayıt dışı 
olarak insani olmayan koşullar altında 
çalışmaktadır. 
Tarım işçilerinin çalıştıkları süre 
boyunca okul çapında olan 
çocukları eğitim hakkından 
mahrum kalmaktadır. Bununla 
yanında barınma ve ulaşım koşulları 
nedeniyle yaşam koşulları oldukça 
zor bir hale gelen vatandaşlarımızın 
bu sorunlarını tamamen çözecek; 
idari, ekonomik ve hukuki tedbirleri 
alacağız. Çalışılan bölgelere yakın 
hazine arazileri üzerine geçici 
barınma tesisleri oluşturacağız. İşçi 
ve yakınlarının ulaşım süreçlerinin 
denetimlerini gerçekleştireceğiz. 
Kayıt dışı çalışmalarının önüne 
geçecek esnek sigorta 
uygulamalarını yürürlüğe koyacağız.

360 GÜN

Özel sektörde iş 
sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarının 
uluslararası 
standart olan ISO 
45001 ile uyumlu 
hale getirilmesini 
hedefleyeceğiz. İş 
sağlığı ve güvenliğini 
sağlamaya yönelik 
atılacak adımlarda 
vergi indirimi 
sağlayacağız.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

"SGK 
TÜİK 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı"

İdari ve Yasal 
Düzenleme

Kuruluşların güvenli ve sağlıklı iş yeri 
ortamına kavuşmasını uluslararası 
ölçekte sağlayan ancak gönüllülük 
prensibine dayalı olarak uygulanan 
kalite standartının yaygınlaşmasını 
sağlayacağız.

360 GÜN
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Ayrımcılık tazminatının 
üst sınırını 
yükselteceğiz.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"Adalet Bakanlığı 
SGK" Yasal Düzenleme

Ayrımcılık tazminatı, işverenin eşit 
davranma yükümlülüğünün ihlali 
durumunda işçiye dört aya kadar 
brüt ücreti tutarında verilebilecek 
olan tazminattır. Ancak ayrımcılık gibi 
dikkate değer bir suçun 4 ay gibi üst 
bir sınıra tabi tutulması zarar gören 
çalışanın gördüğü zararın telafisini 
sınırlamaktadır. Bu doğrultuda 
caydırıcılığı düşük bu uygulamayı 
yeniden ele alarak tazminattaki üst 
sınırı düzenleyeceğiz

90 GÜN
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Hedef Sorumlu Bakan-
lık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türü Açıklama Süre

Vatandaşlarımızın çalışma 
hayatlarında çırak ve 
staj olarak geçirdikleri 
süreleri geriye dönük 
borçlanabilmelerine olanak 
sağlayacağız.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

SGK Hazine ve 
Maliye Bakanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı

Yasal Düzenleme

Çalışma hayatına stajyer veya çırak 
olarak başlayan vatandaşlarımız için 
ödenen kısa dönemli sigorta primleri 
emeklilik için hesaplanan sigorta prim 
gün sayısının başlangıcı olarak kabul 
edilmemektedir. Çalışma hayatının önemli 
bir başlangıç evresi olan staj ve çıraklık 
döneminin dikkate alınmaması çok sayıda 
vatandaşımızın emeklilik hakkından 
faydalanmasına engel olmaktadır. Bu 
sorunu çözmek için çalışma hayatında 
yer alan stajyerlik veya çıraklık dönemleri 
için geriye dönük borçlanma imkanını 
tanıyacağız.

90 GÜN

Sosyal güvenlik etiği ve 
engellilik bilinci ile ilgili 
seçmeli dersleri eğitim 
müfredatına ekleyeceğiz.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"SGK 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı"

İdari ve Yasal 
Düzenleme

Sosyal güvenlik sistemi hem 
toplumun hem de bireylerin 
risklerden korunmasını sağlayacak 
bir mekanizmadır. Aynı şekilde 
doğuştan ya da sonradan edinilen 
engellilik hali de sosyal güvenlik 
ve politikalar sisteminin önemli 
bir ayağını oluşturmaktadır. Her 
iki meseleyle de ilgili erken  yaşta 
bilinçlenmenin sonraki nesillerde 
toplumsal duyarlılığı beraberinde 
getireceğini düşünüyoruz. Bundan 
dolayı sosyal güvenlik etiğini 
ve engellilik konularını eğitim 
sistemimize entegre edeceğiz.

360 GÜN

SGK’nın bağlı statüsünü 
ilişkili statüye çevireceğiz. 
SGK’yı yetkileri ve fon 
bağımsızlığı arttırılmış, 
denetime açık bir kurum 
haline getireceğiz

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"SGK 
Cumhurbaşkanlığı 
TBMM"

İdari ve Yasal 
Düzenleme

"SGK’nın hiyerarşik yapılanmaya 
tabi olması aktif fon ve yetkilerinin 
suistimal edilmesine 
sebep olmaktadır. Buna engel olmak 
için SGK’yı bakanlığa bağlı bir kurum 
olmaktan çıkartarak ilişkili bir statüye 
geçireceğiz"

360 GÜN

Raporlama hataları 
nedeniyle doğabilecek 
anlaşmazlıklar için 
bağımsız bir denetleme 
ve uygulama mekanizması 
kuracağız. (Arabuluculuk, 
uzlaştırmacılık)

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"SGK 
Adalet Bakanlığı"

İdari ve Yasal 
Düzenleme

"Sosyal güvenlik alanında Malpraktis 
yani yanlış teşhis, tedavi ve tanı çok 
sayıda anlaşmazlıklara sebep olarak 
kamu zararını arttırmaktadır. 
SGK ve vatandaşlarımızın uzun 
süren adli süreçlere maruz kalmasına 
sebep olan bu durumun sona 
erdirilmesi için tarafların sorunlarını 
çözecek önleyici bir programı 
uygulamaya koyacağız"

360 GÜN

Meslek hastalığı tanı 
süreçlerinin Sağlık Bakanlığı 
çatışı altında yürütülmesini 
sağlayacağız.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı" SGK Sağlık Bakanlığı İdari ve Yasal 

Düzenleme

Meslek hastalığına yakalanma 
sürecini yaşayan çalışanların 
hem tanı hem detazmin süreci 
SGK tarafından yürütülmektedir. 
Bu durum tanı süreçlerinin mali 
şartlardan etkilenmesine sebep 
olmaktadır. İşleyişteki uygulamayı 
değiştirerek tanısürecinin Sağlık 
Bakanlığına tazmin sürecinin ise 
SGK’ya bağlanmasını sağlayacağız

360 GÜN

SGK tarafından ödeme 
kapsamında olmayan 
ve kanser hastalıklarının 
tedavisinde kullanılan 
akıllı ilaçların bedellerini 
karşılayacağız.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"Sağlık Bakanlığı 
SGK 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı"

İdari Düzenleme

"Edinme maliyeti yüksek olan akıllı 
kanser ilaçlarının temin edilmemesi 
hem tedavi sürelerini uzatmakta 
hem de hasta vatandaşlarımızın 
yaşam kalitesini düşürmektedir. 
Sosyal ve dışsal maliyetler 
açısından değerlendirildiğinde 
her vatandaşımızın sağlığına en 
kısa sürede ve en iyi şartlarda 
kavuşmasını sağlamak sosyal 
devletin bizler getirdiği bir 
sorumluluktur. Bu doğrultuda 
SGK’nın ödeme listesine almadığı 
akıllı kanser ilaçlarını karşılayacağız."

90 GÜN
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Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 
Türü Açıklama Süre

İtfaiye erlerinin fiili 
hizmet zamlarını 
60 günden 90 
güne çıkartacağız. 
İtfaiyecilik mesleğinde 
statü birliğini 
oluşturacağız.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı" SGK Yasal Düzenleme

Yüksek riskli meslek gruplarına 
göre prim gün sayısına çalışılan yıl 
başına eklenen fiili hizmet zamlarını 
itfaiyecilik mesleğine sahip olanlar 
için artıracağız.

90 GÜN

İş güvenliği uzmanlığı 
eğitim programlarını 
süre ve içerik 
yönünden yeniden 
düzenleyeceğiz

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"SGK 
Milli Eğitim Bakanlığı"

İdari ve Yasal 
Düzenleme

Teknolojinin ve iş alanlarının 
hızla değiştiği, üretim şekillerinin 
yeniden belirlendiği günümüzde 
İSG uzmanlarının mevcut koşullara 
hızla uyum sağlaması iş kazalarının 
önlenmesi için hayati öneme sahiptir. 
Bunun için;1, 2 ve 3 yıllık sürelerle 
tehlike durumuna göre yinelenen 
eğitimleri daha sıklaştırarak eğitim 
sürelerini artıracağız.

90 GÜN

Esnaf Ahilik 
Sandığı’na dahil 
esnaflarımızın kısa 
çalışma ödeneğinden 
faydalanmalarını 
sağlayacağız.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"SGK 
Hazine ve 
Maliye Bakanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı"

Yasal Düzenleme

Esnaf Ahilik Sandığı ya iflas ya da 
kalıcı olarak işletmenin kapatılması 
durumlarında devreye giren ödeme 
sistemidir. Pandemi ve doğal afet 
gibi mucbir sebeplerden dolayı 
geçici işletme kaybına uğrayan 
esnaflarımız ise bu ödeme 
sisteminden prim ödemelerine 
rağmen faydalanamamaktadır. 
Bu sorunu çözebilmek için mücbir 
sebeplerden kaynaklı geçici işletme 
kayıplarında da destek verilmesini 
sağlayacağız.

90 GÜN

Esnaf Ahilik 
Sandığı uygulaması 
çerçevesinde 
esnaflarımızın 
ödeyeceği katkı 
payını %1.5 oranına 
indireceğiz.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"SGK 
Hazine ve 
Maliye Bakanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı"

Yasal Düzenleme

"Esnaf ahilik sandığı uygulamasına 
esnaflarımız %2, SGK ise %1 oranında 
katkı sağlamaktadır. Zorunlu sigorta 
kollarından olan bu uygulamanın 
uygun koşullara erişebilmesi için 
katkı oranlarını hem esnaf hem de 
SGK için %1.5 olarak belirleyeceğiz."

90 GÜN

Kısa çalışma ödeneği 
ve işsizlik ödeneği 
alan vatandaşlarımızın 
bu süreler için 
geriye dönük hizmet 
borçlanmasını 
mümkün hale 
getireceğiz.

"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

"SGK 
Hazine ve 
Maliye Bakanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı"

Yasal Düzenleme

Kısa çalışma ödeneğinden ve 
işsizlik sigortasından yararlanılan 
dönemleri tıp kı askerlik ve doğum 
borçlanmasında olduğu gibi mücbir 
sebeplerden dolayı çalışamama 
halleri arasında sayacağız. 
Böylece çalışanlarımızın gayri iradi 
olarak geçirmiş oldukları işsizlik 
dönemlerinin telafi edilmesine 
olanak sağlayacağız.

90 GÜN
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ı ENGELLİLER

Hedef Sorumlu 
Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türü Açıklama Süre

Engelli ve kronik rahatsızlığı 
bulunan çalışanların evden 
çalışabilmelerine olanak 
sağlayacak düzenlemeleri 
gerçekleştireceğiz

"Aile ve 
Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı"

"SYDV 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı SGK 
İŞKUR"

İdari Düzenleme

Engelli ve kronik rahatsızlığı 
bulunan çalışanlar için uygun alt 
yapı şartlarını sağlayarak uzaktan 
da çalışabilmelerine olanak 
sağlayacağız.

90 GÜN

Engelli raporlarına haksız 
müdahalede bulunulmasına 
engel olacağız. Ülke genelindeki 
tüm sağlık kuruluşlarında engelli 
raporlarının hazırlanmasını 
uluslararası ‘’ICF’’ standartlarına 
bağlayacak, bununla ilgili denetim 
ve izleme kurulu oluşturacağız.

"Aile ve 
Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı"

"Sağlık Bakanlığı 
SGK 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı"

İdari ve Yasal 
Düzenleme

"ICF; Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) 
tarafından2000 yılında özürlülük 
boyutlarının sınıflandırılmasına, 
rehabilitasyon hizmetlerinin etkin 
bir şekilde yürütebilmesine yönelik 
olarak geliştirilen,bir sınıflandırma 
endeksi ve kodlama sistemidir. 
Engelli vatandaşlarımızın 
engelli maaşlarından ve ÖTV 
muafiyetlerinden yararlanması 
için; asgari düzeyde bazı 
engellilik oranlarına sahip olmaları 
gerekmektedir. Ancak uygulamadaki 
hatalar ve raporlandırma 
sürecinde yaşanan zorluklar 
engelli vatandaşlarımızın engellilik 
oranlarının kısasürelerde haksız 
biçimde değiştirilmesine sebep 
olmaktadır. Bu sorunun iktisadi 
kaygı güdülmeksizin çözüme 
kavuşturulması için ilgili birimlerin 
teknik kapasitelerini arttırarak 
düzenleyeceğiz. Kuracağımız ICF 
endeksli bu mekanizma ile engelli 
raporlarının ülke genelinde verilme 
usulünün 
belirli bir standarda bağlanmasını 
sağlayacağız."

90 GÜN

Yaşlı ve ulaşım imkanı olmayan 
vatandaşlarımızın sağlık 
kurulu raporlarını evlerinden 
alabilmelerini sağlayacak hizmeti 
hayata geçireceğiz.

"Aile ve 
Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı"

"Sağlık Bakanlığı 
SYDV SGK" İdari Düzenleme

"Mevcut durumda yalnızca 3 ilde 
uygulanan evde sağlık kurulu 
raporu alma hizmetini 81 ilimizde 
yaygın olarak sağlayacağız.Yatağa 
bağımlı olma şartının çerçevesini 
degenişleteceğiz."

90 GÜN

Engelli vatandaşlarımız için 
ithal protez ve ortezlerin SGK 
katkı paylarını güncel ekonomik 
şartlara göre yükselteceğiz.

"Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı"

"SGK 
Hazine ve 
Maliye Bakanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı"

İdari ve Yasal 
Düzenleme

5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu çerçevesinde 10 yıldır 
güncellenmeyen katılım payı oranları 
sebebiyle vatandaşlarımız vücut 
dışı protez ve ortez İhtiyaçlarını 
karşılamakta güçlük çekmektedir. Bu 
doğrultuda mevcut destek oranlarını 
ekonomik koşulları göz önüne alarak 
güncelleyeceğiz.

90 GÜN

İhtiyaç sahibi görme engelli 
vatandaşlarımızınyararlanmış 
olduğu beyaz baston 
ödeneklerinigüncel ekonomik 
şartlara göre yeniden 
belirleyeceğiz.

"Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı"

"SGK 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı İŞKUR"

İdari ve Yasal

"2017 yılında çıkartılan düzenlemeyle 
görme engelliihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın günlük 
yaşamlarında kullandıkları beyaz 
bastonların ödenek miktarı 22 TL 
olarak belirlenmiş ve günümüze 
kadar güncellenmemiştir. 
Günümüzde beyaz bastonihtiyacını 
karşılamakta güçlük çeken 
vatandaşlarımız için dahayüksek 
tutarda bir ödenek 
sağlayacağız."

90 GÜN
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Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 
Türü Açıklama Süre

Engelli veya hasta 
vatandaşlarımızın: 
Enflasyongibi çeşitli 
ekonomik koşullara 
göre temin edilmesi 
güç hale gelen; bez, 
mama, medikal 
malzeme gibi 
ihtiyaçlarını ayni olarak 
karşılayacağız.

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"SYDV SGK 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı"

İdari Düzenleme

"SGK tarafından son zamanlarda 
gönderilen tebliğve yönetmeliklerle 
engellilerin ve yatalak hastaların; bez 
ve mama gibimedikal ihtiyaçlarının 
nakdi olarak ödenmeye başlandığı 
görülmüştür. Piyasa koşullarının 
ev alım gücünün çok altında olan 
bu nakit ödeme uygulamasından 
dolayı engelli ve yatalak hastalar 
ihtiyaçları olan malzemeleri 
karşılayamamaktadır. Bu sorunu 
çözmek için uygulamayı eski haline 
getirerek medikal ihtiyaçların ayni 
şekilde ödenmesini 
sağlayacağız."

90 GÜN

Engelli erkek evlatların 
yetim maaşından 
faydalanması için 
gerekli olan asgari 
%60 engellilik oranını 
%40’a düşüreceğiz.

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"SGK 
Hazine ve 
Maliye Bakanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı"

Yasal Düzenleme

"Yetim maaşından erkek 
evlatların ancak 25 yaşına kadar 
yararlanabilmesi şartının tek istisnası 
olan %60 engellilik oranı şartının alt 
sınırını engelli maaşı alma şartının alt 
sınırı olan %40 oranına indireceğiz."

90 GÜN

Özel eğitim 
hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması 
nı gelişmiş mobil 
platformlarla 
sağlayacağız.

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"SYDV 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Yerel Yönetimler"

İdari Düzenleme

"Taşımalı eğitim, eğitim için nakit 
destekler gibi uygulamaların dahi 
yetersiz kaldığı, coğrafi ve sosyal 
şartların eğitime olanak 
sunmadığı durumlar için, Hem 
engelli hem de diğer ihtiyaç sahibi 
çocukların eğitime ulaşmasını 
sağlayacak mobil fiziki şartlara 
sahip eğitim platformları kuracağız."

90 GÜN

Ebeveynlerin 
yanlarında bakmakla 
yükümlü oldukları 
engelli bireyler 
bulunmadan da 
refakatçi kartlarını 
kullanmalarını 
sağlayacağız.

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı" SYDV İdari Düzenleme

Engelli vatandaşlarımıza bakmakla 
yükümlü birinci dereceden 
yakınlarına verilen refakatçi 
kartlarıyla, hak sahipleri ulaşım gibi 
bazı sosyal haklara sahip olmaktadır. 
Hayatın olağan akışı içerisinde tedavi 
süreçlerinde bulunan engellilere 
refakat eden vatandaşlarımızın bazı 
zamanlarda yan yana bulunamaması 
onların haklarını kullanmasına engel 
olmaktadır. Bu sorunu çözebilmek 
için refakatçi kartlarını kullanan 
vatandaşlarımızın yanlarında 
bakmakla yükümlü  oldukları engelli 
bireylerin bulunması zorunluluğunu 
kaldıracağız

90 GÜN

Engelli ve yaşlı 
vatandaşlarımızın 
İhtiyaçlarına daha hızlı 
cevap verebilmek 
için Engelli ve Yaşlı 
Genel Müdürlüğü’nü 
yeniden 
yapılandırarak yaşlılık 
ve engellilik alanlarını 
ayrı müdürlüklere 
bağlayacağız.

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"Engelli ve Yaşlı Genel 
Müdürlüğü" Yasal Düzenleme

Yaşlılık ve engellilik hallerinin 
daha özel biçimde ele alındığı ve 
bürokratik katmanların azaltılarak 
işlemlerin hızlandırıldığı bir 
mekanizmayı Engelli ve Yaşlı 
Genel Müdürlüğü bünyesinde 
sağlayacağız.

90 GÜN
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Bağımlıların tedavi 
edilmelerini ve sosyal 
entegrasyonlarını 
sağlayacak kurumların 
sayısını ve bütçesini 
arttıracağız.

"Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı"

"Sağlık Bakanlığı 
SYDV 
İçişleri Bakanlığı"

İdari ve Yasal 
Düzenleme

Artan bağımlı sayısına rağmen 
AMATEM, ÇAMATEM ve 
diğer bağımlılıkla mücadele 
eden kuruluşlarının yetersiz 
kaldığı görülmektedir. Bu 
doğrultuda bağımlı nüfusu hem 
topluma kazandırmak hem de 
bağımlılıklarından kurtarabilmek 
için bağımlılıkla mücadele eden 
kuruluşların ve STK’ların sayısını ve 
niteliklerini arttıracağız.

360 GÜN
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