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SOSYAL POLİTİKA GÜNDEMİ (03.09.2022) 

İktidar seçimlere yaklaştıkça geçici (süreli) sosyal yardımları arttırıyor 

Partimizin Aile Destekleri Sigortası’nı güncelleyerek örgütümüz ve özellikle Kadın 

Kolları vasıtasıyla toplumla paylaşması, iktidar partisini telaşlandırmış görünüyor. 

İktidar, “Türkiye Aile Destek Programı” adı altında bir süreli yardım programı 

açıklayarak, partimizin projesini sulandırmak, itibarını düşürmek çabasına yöneldi. 

Başlangıçta 15 milyar liralık bir destek öngörülüyor, önümüzdeki yılın 2023 Temmuz 

ayına kadar (Seçimlerin hemen sonrası!) ailelere 450, 500, 550 ve 600 hane başına 

aylık destek öngörülüyordu. Program ödemeleri, yıllık 5400-7200 arasında 

değişiyordu. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın açıklamasına göre iktidar, Türkiye 

Aile Destek Programı’na 25 milyar lira daha ekledi. Aylık ödemeler 850-1250 TL 

aralığına yükseltildi.  

Türkiye Aile Destek Programı’na 4 milyon hanenin başvurması yoksulluğun 

boyutlarını sergilemesi bakımından da önemli bir veridir! 

Bakan Derya Yanık, bugüne kadar başvuran 4 milyon haneden 1,6 milyonuna onay 

verildiği bilgisini paylaşmıştı. Temmuz ayından bu yana ise 831 bin haneye 427,9 

milyon TL ödenmiş durumda. 

Bir başka gelişme de Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanan ailelerin Elektrik 

Tüketim Desteği (ETD) kapsamına da alınmaları. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 

75 kw karşılığı 108 TL, 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı 144 TL, 4 kişilik hanelere 

125 kw karşılığı 180 TL, 5 kişilik ve üzeri hanelere 150 kw karşılığı 216 TL Elektrik 

Tüketim Desteği verilecek. ETD zaten mevcut bir uygulamayken, bu destekten 

yararlanmayan ama Türkiye Aile Destek Programı’na alınan haneler de bu destekten 

yararlanacak.  

2021 yılında Elektrik Tüketim Desteği’nden yararlanan hane sayısı 2,476,399, ödeme 

miktarı da 2,575,604 TL idi. 
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İktidar bu sene ayrıca bir 3 milyar TL’lik bütçesi olan Doğalgaz Tüketim Desteği de  

başlatmış durumda. Tutar yıllık 450-1150 TL arasında ödeniyor. Destek kapsamında 4 

milyon haneye yardım yapılması amaçlanıyor… 

Çalışan yoksulluğunun dolaylı itirafı!  

Bakan Yanık, “Türkiye Aile Destek Programı’na hane başına düşen aylık geliri net 

asgari ücretin üçte birinden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 

emeklileri ile bunların dul ve yetimleri de faydalanabilecek” demişti. 

Daha da vahimi Bakan’ın Program’dan özel sektör çalışanlarının ve esnafın da  

yararlanabilecekleri müjdesini vermesi: “Hane başına düşen aylık geliri net asgari 

ücretin üçte birinden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve 

diğer çalışanlar da programdan yararlanabilecek.” 

SGK’nin Asgari Ücretin altında maaş alan emekli sayısını açıklamamasının 

nedeni de Bakan Yanık’ın sözleriyle anlaşılıyor 

SGK’nın asgari ücretin altında maaş alan emeklilerin sayısını gizlemesi, demokratik 

bir hukuk devletinde kabul edilemez bir davranıştır. Çalışan yoksulluğuna dair 

rakamların bilinmesi, soruna dair çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi için de 

elzemdir. 

Genel Başkanımızın talimatı üzerine, Meclis’in açılmasının ardından 

milletvekillerimiz konunun üzerine giderek kamuoyunun dikkatini daha da fazla 

çekmeye çalışacaklar.  

Konuyla ilgili 26 Eylül’de Birgün Gazetesi’nde bir yazı kaleme (Çalışma Bakanı 

Bilgin’e açık mektup: Emekli aylıkları neden gizleniyor? (birgun.net))  alan Aziz 

Çelik’in tespitleri önemli: 

“SGK Başkanlığı ısrarla asgari ücret altında aylık alan emekli sayısına ilişkin bilgi 

vermiyor. SGK’ye yaptığım son bilgi edinme başvurum reddedildi. Milyonlarca 

emeklinin asgari ücret altında emekli aylığı aldığı biliniyor ama SGK Başkanlığı bu 

bilgileri vermiyor. Bu gizliliğin sebebi nedir?” 

https://www.birgun.net/haber/calisma-bakani-bilgin-e-acik-mektup-emekli-ayliklari-neden-gizleniyor-403947
https://www.birgun.net/haber/calisma-bakani-bilgin-e-acik-mektup-emekli-ayliklari-neden-gizleniyor-403947
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CHP Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı, 8 Ekim’de “Yaşlılara Yönelik 

Sosyal Politikalar” Çalıştayı düzenliyor 

CHP Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı’nın 8 Ekim’de parti Genel Merkezinde 

düzenleyeceği çalıştaya 45’e yakın katılımcı davet edildi. Çalıştayda Yerel Yönetimler 

ve Yaşlı Dostu Kent, Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon ve Yaşlılara Yönelik Sosyal 

Politikalar; Aktif yaşlanma, Katılımcılık ve Dijital Okuryazarlık başlıklarıyla üç ayrı 

komisyon oluşturulacak. Çalıştayın sonuç bildirgesinin hazırlanmasının ardından, 

Partimizin “Aktif Yaşlanma Politika Belgesi’ni” tamamlayarak kamuoyuyla 

paylaşması planlanıyor.  

Aile Destekleri Sigortası’nın kamuoyuyla paylaşılması çalışmaları devam ediyor 

28 Eylül tarihinde Medyascope TV’de Prof. Haluk Levent ve Prof. Öner Günçavdı ile 

CHP’nin yoksullukla mücadele stratejisi ve Aile Destekleri Sigortası’nı konuştuk. 

Programın linki: 

Ağır Ekonomi (178): Türkiye'deki yoksulluk ve CHP'nin “aile sigortası” uygulaması - 

Medyascope 

Partimizin yoksullukla mücadele stratejisinin üç tamamlayıcı bileşeni olan Aile 

Destekleri Sigortası, Sosyal Hizmetler Devrimi ve Kadın İstihdamını Politikyol için 

yazdım. Yazının linki: 

Aile Destekleri Sigortası (ADS), Sosyal Hizmetler Devrimi ve Kadın istihdamı | 

PolitikYol Haber Sitesi 

 

İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin yan kuruluşu olan Olof Palme Center’dan 

(OPC) bir heyet kabul edildi 

Kabul edilen heyet, Olof Palme Center’dan Micael Fagerberg (OPC Uluslararasi 

Bölum Başkanı), Thomas Carlstedt (OPC Siyasi Partilerle Ortakliklar Sorumlusu) ve 

Helin Sahn’dan (OPC Ortadogu ve Kuzey Afrika Sorumlusu) oluştu. Kabulde 

İsveç’teki son seçimler ve Türkiye’deki son siyasi gelişmeler konusunda görüş 

alışverişi gerçekleştirildi. 

https://medyascope.tv/2022/09/28/agir-ekonomi-178-turkiyedeki-yoksulluk-ve-chpnin-aile-sigortasi-uygulamasi/
https://medyascope.tv/2022/09/28/agir-ekonomi-178-turkiyedeki-yoksulluk-ve-chpnin-aile-sigortasi-uygulamasi/
https://www.politikyol.com/chpnin-yoksullukla-mucadele-stratejisinin-tamamlayici-bilesenleri-aile-destekleri-sigortasi-ads-sosyal-hizmetler-devrimi-ve-kadin-istihdami/
https://www.politikyol.com/chpnin-yoksullukla-mucadele-stratejisinin-tamamlayici-bilesenleri-aile-destekleri-sigortasi-ads-sosyal-hizmetler-devrimi-ve-kadin-istihdami/

