




AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI:

GÜVENLİ YURTTAŞ, GÜVENLİ TOPLUM,
GÜVENLİ GELECEK

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI (ADS) NEDİR?
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İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nin 11. Maddesinde, “Güçlü 
sosyal devletin ilk adımı olarak Aile Destekleri Sigortası Kurumu 
kurulacaktır. Vatandaşlarımıza asgari bir gelir düzeyi mutlaka 
sağlanacaktır. Bu bağlamda Aile Destekleri Sigortası uygulama-
ya konulacak, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeye-
cektir. Vatandaş, devlet yardımlarını ‘lütüf’ değil, hakkı olarak 
alacaktır” sözünü vermiştik. ADS’nin temel amacı budur. 

Asgari ücret temel alınarak belirlenecek yoksulluk sınırının al-
tında geliri olan aileler, ADS kapsamına alınacak. Aile gelir des-
teği, ailenin yoksulluk sınırına uzaklığına göre hesaplanacak. 
Eğer aile yoksulluk sınırının çok altındaysa aile gelir desteği de 
ona göre belirlenecek. 

ADS’de aile yapısının özelliklerine göre de ek destekler var. 
Ailede yaşlı, engelli, çocuk, genç v.b. için ayrıca ek destekler 
tanımlanarak gerçekçi bir destek politikası oluşturulacak. 

Verilecek desteklerle aileler yoksulluk sınırının üstüne çıka-
rılacak. 



ADS’NİN MEVCUT UYGULAMALARDAN
FARKI NEDİR?
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AKP iktidarı yoksulluğu aşmayı değil, idare etmeyi seçti. Bu 
nedenle son 19 yıldır yoksulluk geriletilemedi. Tam tersine, in-
sanlar muhtaçlaştırılarak yoksulluğun bir siyasi istismar alanı 
olarak kalması politikası izlendi. ADS yoksul hane sayını azalt-
mayı, yurttaşları yoksulluk sisteminden çıkarmayı ve aileleri 
sigortaya ulaştırmayı amaçlıyor. ADS’nin mevcut uygulamalar-
dan farkları:

• ADS yoksul hane ve yurttaş sayısını azaltacak.

• ADS yoksulluk sınırı altındaki haneleri ve yurttaşları 
yoksulluk sisteminden çıkaracak. 

• ADS ile “her ailede bir sigortalı” olacak. Bu ailelerde-
ki bireyler istihdamda öncelikli olarak tanımlanacak.  
Bazı düzenleme ve teşviklerle istihdama katılımları 
sağlanacak.  

• ADS, Aile Destekleri Sigorta Kurumu ile yönetilecek. 
Bu kurum yardımları tek elde toplayacak, disiplin altı-
na alacak. Tıpkı yerel yönetimlerimizin başardığı gibi, 
keyfiliği, medyatik hayırseverliği, aileleri sürekli yetki-
lilerle temasa zorlayarak rencide eden zihniyeti orta-
dan kaldıracak.

• ADS iktidarın değil sosyal devletin bir uygulaması ola-
rak muhtaçlık zihniyetini ortadan kaldıracak.



ADS şemsiyesi altında yedi başlık bir arada, birbirini destekler 
biçimde işletilecek: 1. Aile Gelir Desteği, 2. Aile Yardımları, 3. 
Gençler, 4. Kadınlar, 5. Engelliler, 6. Yaşlılar, 7. Çocuklar. 

Aile yoksulluk sınırının altındaysa, sınıra uzaklığına göre bir 
nakdi destek belirlenecek: Aile Gelir Desteği (AGD). Yine ai-
lenin yapısına göre diğer başlıklarda tanımlanan ek destekler 
de AGD’ye eklenecek. AGD, doğrudan hanede yaşayan kadına 
sağlanacak karta yatırılacak.

ADS KAPSAMINDA HANGİ DESTEKLER VAR?

ADS ŞEMSİYESİ
Güvenli Toplum, Güvenli Yurttaş, Güvenli Gelecek
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YOKSULLUK SINIRI NASIL BELİRLENECEK?
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ADS’de asgari ücret temelli bir yoksulluk sınırı belirlenecek. 
Bu yoksulluk sınırı ADS’nin kapsamına girecek hane ve yurttaş-
ların büyüklüğünü de belirleyecek.

Asgari ücret, “muhtaçlık sınırının” belirlenmesinde devletin 
kullandığı yasal çerçeveyle de uyumludur. 2222, 3294, 5510 
sayılı kanunlara referansla devletin belirlediği “muhtaçlık sı-
nırı” da asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Muhtaçlık sı-
nırı, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin 
aylık net tutarının 1/3’ünden az olanları kapsar. 

Asgari ücretin 2825 TL olduğu 2021 koşullarında kişi başı geli-
ri 942 TL ve altında olanlar “muhtaçlık sınırında” yaşamaktadır.

Burada “muhtaçlık sınırı” kavramının yerine “yoksulluk sınırı” 
ifadesi siyaseten daha doğrudur. Hane ve yurttaşları “muhtaç” 
olarak tanımlamak, hak temelli sosyal devlet anlayışıyla çelişir. 



ADS KAPSAMINA GİRECEK HANE ve
YURTTAŞ SAYISINA NASIL ULAŞILACAK?
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ADS kapsamına girecek hane ve yurttaş sayıları için, Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği ayni ve nakdi destek 
bilgileri değerlendirilecek. 

Buna göre, 2020 yılında ülke genelinde yapılan düzenli ve sü-
reli yardımlardan toplam 6.630.682 hane faydalanmıştır. Bu 
hanelerden 2.450.080 hane düzenli yardım, 2.733.721 hane 
süreli yardım almıştır. 1.436.799 hane ise hem düzenli hem 
de süreli yardımlardan faydalanmıştır. Düzenli yardım alan-
ların en yoksul ihtiyaç sahipleri olduklarını öngörebiliriz. Bu 
durumda hem düzenli hem süreli yardım alan 1.436.799 ha-
nenin daha da yoksul olduğunu söyleyebiliriz. Bu tespitler ADS 
kapsamına girecek kategorilerin öncelik sırası için önemlidir.

Ortalama hane büyüklüğü 3,30 olduğuna göre toplam, 
6.630.682 hane yaklaşık 21.881.250 yurttaş anlamına geliyor. 
Bu sayılar, kapsama girebilecek hane ve yurttaş sayısına dair 
genel bir tahmindir.

ADS’den yararlanacak haneleri belirlerken, CHP’li büyükşehir 
belediyelerinin sosyal destek verilerinden de yararlanılacak. 
Son dönemde CHP’li büyükşehir belediyelerinin hazırladıkları 
Yoksulluk Haritaları, daha sağlıklı ve güncel verilere ulaşmak 
bakımından destekleyicidir. 



ENGELLİ MAAŞLARI, EVDE BAKIM MAAŞI ve 
YAŞLILIK MAAŞLARI DEVAM EDECEK Mİ?
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Mevcut durumda yaklaşık 2 milyon kişiye ödeme yapılmakta-
dır. ADS ile, 

• Mevcut engelli maaşlarına ve evde bakım yardımı öde-
melerine kesinlikle dokunulmayacak ve kurulacak yeni 
yapıya entegre edilecek.

• Mevcut ödemeler azaltılmayacak. Engelli aylıkları ve 
bakım yardımları belirlenirken, engellinin hane içinde 
fert başına düşen geliri değil, kendi gelir durumu  esas 
alınacak. Engelli bakımını üstlenen kadın sigortalıların 
sayısı artacak, emeklilik hakları güvence altına alına-
cak.  

• Aynı durum 65 yaş üstü olan ve hiçbir sosyal güvence-
si bulunmayanların yaşlılık maaşları için de geçerli. Bu 
maaşlar da ADS sistemine entegre edilecek. Bu grupla-
rın hayat kalitelerini arttırmak için onlara sunulan sos-
yal hizmetler boyutu ayrıca iyileştirilecek.



KAYNAK SIKINTISI YAŞANACAK MI?
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Bu sorunun yanıtı kesinlikle “HAYIR”. 2020 yılında yaklaşık 2 
trilyon TL para harcayan bir devletimiz var. Dolayısıyla ADS’nin 
hayata geçirilmesi bir maliyet sorunundan öte bir zihniyet so-
runudur. Teknik değil tercihlerle ilgilidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020 yılında yaptığı 
toplam sosyal yardım tutarı 69 milyar TL’dir. Sosyal yardımla-
rın GSYİH içerisindeki payı sadece yüzde 1,2’dir. Bakanlık son 
derece dağınık ve keyfi olarak 45 ayrı destek programı yürüt-
mektedir. Bu alanda ciddi bir disipline ihtiyaç vardır. ADS ve 
özellikle de Aile Gelir Desteği (AGD), bu disiplini getirecek en 
önemli araçlar olacaktır. Mevcut bütçe kaynakları içerisindeki 
tercihler ve kaynak aktarımıyla dahi ADS kolaylıkla hayata ge-
çirilebilir. Ayrıca, kaynak için, 

• Bütçe kamu yararını gözetir biçimde yeniden oluşturu-
lacak ve kaynak yaratılacak. 

• Mevcut sosyal yardım harcamalarının etkin yönetimi, 
çok başlılığın önlenmesi, işleyiş harcamalarının düşü-
rülmesi, sosyal yardımlardaki yolsuzluk ve usulsüzlük-
lerin kaldırılması da kaynak yaratacak.

• Kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam sorunlarının 
azaltılmasıyla elde edilecek ek gelirlerle kaynak yara-
tılacak. 

• Ayrıca yerel yönetimlerin yürüttükleri son derece 
önemli sosyal yardım programları var. Bu programlar 
ve  merkezi iktidarın arasındaki tamamlayıcı bir işbölü-
mü, bu alandaki kaynak sorununu azaltacak. 



ADS, AİLEYİ MERKEZE ALARAK
GENÇLERİ GÖRMEZDEN Mİ GELİYOR?
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Yoksulluk sınırı altındaki ailelerde yaşayan gençlere pozitif ay-
rımcılık uygulanacak. Gençler:

• Hayata daha etkin başlayabilsinler diye istihdamda ön-
celikli kategoride değerlendirilecekler. 

• Pozitif ayrımcılık ile eğitim ve çalışma hayatını kapsa-
yan teşviklerden yararlanacaklar.

• Eğitimini başarıyla sürdürdükçe ciddi destek görecek-
leri gibi, çalışma hayatına erişimde de öncelikli sayıla-
caklar. 

• Kültür, seyahat destekleri gibi desteklerle daha aktif 
ve nitelikli bir hayata kavuşacaklar.



ADS, TEK KİŞİLİK HANELERİ YOK MU SAYIYOR? 
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Bu sorunun yanıtı da net bir “HAYIR”. TUİK verilerine göre Tek 
Kişilik Hanehalkı sayısında istikrarlı bir artış söz konusudur. 
Önümüzdeki yıllarda da bu artış devam edecektir. 2014’de 
yüzde 13,9 olan sayı 2020’de yüzde 17.9’a çıkmıştır. Bu hane-
ler ADS sistemine entegre edilecek.

Ayrıca Aile Destekleri Sigortası kapsamında kurulacak “Yeni 
Başlangıçlar Fonu” ile eşinden boşanan kadınlara taşınma ve 
ev kurma desteği verilecek. Kadın çalışmıyorsa istihdama ka-
tılmaları için belediyeler tarafından eğitim ve iş bulma desteği 
verilecek.



ADS’NİN YOKSULLUK SORUNUNU ÇÖZMESİ
MÜMKÜN MÜDÜR?
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ADS’nin amaçladığı yoksulluktan çıkış, yoksulluğu ortadan kal-
dırma ana stratejisinde başarılı olabilmek için tamamlayıcı re-
formlar da uygulanacak. ADS’nin yoksulluk sorununu çözme-
sini destekleyecek istihdamı artırıcı üretim reformu, emeklilik 
reformu, vergi reformu ve sosyal hizmetler reformu gerçekleş-
tirilecek.  

Üretim reformu, istihdamı artıracak şekilde üretimin arttırıl-
masıyla işsizliğin azalmasının ve çalışma alanında örgütlü hak 
arayışının güçlendirilmesiyle mevcut ücretlerin artmasının yo-
lunu açacak. Böylece yoksulluk sınırının altında kalan hanele-
rin sayısı azaltılacak.

Vergi reformuyla, bölüşüm politikaları düzenlenecek. Vergi di-
limlerinin yeniden belirlendiği, kayıt dışının ortadan kaldırıldı-
ğı ve daha da önemlisi ülkemizi dolaylı vergi cenneti olmaktan 
çıkaracak bir vergi reformuyla, yoksulluk sınırı altında kalanla-
rın sayısı azalacak.

Emeklilik reformu yapılması şarttır. Bu alanda sadece “eşit işe 
eşit ücret” anlayışıyla uyumlandırma çalışmaları yapılması ye-
terli olmayacaktır. En düşük emekli maaşının asgari ücretle sa-
bitlenebildiği bir reform gereklidir. 



Sosyal hizmetler reformu da tamamlayıcı bir düzenlemedir. 
Yerel yönetimlerimizin sosyal hizmetler alanındaki yaratıcı 
çalışmalarından da yararlanarak kapsamlı bir sosyal hizmet-
ler reformu gerçekleştirilecek. Böylece insanları ayni ve nakdi 
yardımlara bağımlı kılan anlayışın ötesine geçilecek. Sözgeli-
mi tüm öğrencilerimize öğle yemeği hizmeti sunarak ailelerin 
yükünü hafifletmek, sosyal hizmetlerin gücünü gösterir. En-
gellilere yapılan nakdi ödemeler kadar, gündüz bakım evleri 
açabilmek de sosyal hizmet kapasitesini gösterir. 








