İNSANİ KALKINMA, NİTELİKLİ
TOPLUM
Nitelikli Eğitim
Sağlıklı Nesiller
Aile, Çocuk ve Dinamik Nüfus
Sosyal Koruma ve Yoksullukla Mücadele
Kadın
Gençlik
Kültür ve Sanat
Spor
Çalışma Hayatı
Sosyal Güvenlik

İNSANİ KALKINMA, 			
NİTELİKLİ TOPLUM
AK Parti daha 2001 yılında yola çıkarken, 4 önemli alanı, Eğitim, Sağlık,
Adalet ve Emniyet’i, en önemli sorun alanları olarak belirlemiş, bu alanlarda
yoğunlaşacağını ilan etmişti.
13 yıllık AK Parti iktidarları döneminde, Eğitim, Sağlık, Adalet ve Emniyet en
köklü reformları yaptığımız, tarihi değişim ve dönüşümleri başardığımız alanlar
oldu.
Türkiye’nin geleceği olan, umudu olan çocuklarımızın en kaliteli, yaygın
eğitimi almaları için, en modern eğitim imkanlarından yararlanmaları için, gelişmiş
ülkelerle rekabet edecek bir donanım ve birikime ulaşabilmeleri için eğitime en
büyük yatırımı yaptık.
İnsan onuruna yaraşır bir sağlık sistemini kurmak için sağlıkta sessiz devrim
gerçekleştirdik.
Vatandaşlarımızın huzurunu, refahını artırmak adına, adalet ve emniyet
alanlarında Türkiye’yi farklı bir kulvara taşıdık.
Devletin, kimsesizlerin kimsesi olmasını sağladık. Yoksullukla mücadele
ederken, tüm yoksullarımıza, muhtaçlara, dezavantajlı kesimlere ulaşma yolunda
dünyanın gıptayla izlediği politikaları başarıyla uyguladık.

7

NİTELİKLİ EĞİTİM
AK Parti olarak, eğitimi kalkınmanın temel aracı olarak gördük ve bu alana
ilişkin hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Bir yandan eğitimin altyapısına yönelik
önemli yatırımlar yaparken diğer yandan eğitim sistemimizle ilgili köklü reform ve
düzenlemeler gerçekleştirdik.
AK Parti hükümetleri döneminde eğitimin fiziki ve teknolojik alt yapısını
geçmişle mukayese edilemeyecek oranda iyileştirilip geliştirdik.

Neler Yaptık
KESİNTİSİZ EĞİTİME SON VERDİK
Zorunlu eğitimi, 3 kademeli olmak üzere 12 yıla çıkardık ve müfredatı bu
doğrultuda yeniledik.

BÜTÜN ÇOCUKLARI OKULLA BULUŞTURDUK
Taşımalı eğitim, şartlı eğitim yardımları, ücretsiz ders kitabı temini
gibi uygulamalar ve okullaşma yönündeki özel projeler yoluyla eğitimin tüm
kademelerinde, özellikle de kız çocuklarının okullaşma oranlarında ve ortalama
eğitim süresinde artış sağladık.

BAŞÖRTÜSÜ OKULLARDA SERBEST
Öğretim elemanları, öğretmenler ile yükseköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için
başörtüsü serbestisi getirdik.

KATSAYI ZULMÜNE SON VERDİK
Meslek ve imam hatip liselerine uygulanan katsayı adaletsizliğini kaldırdık.
Müfredatın demokratikleşmesini sağladık. Seçimlik derslerin sayısını
artırarak öğrencilerimize ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tercih imkânı tanıdık.

FARKLI DİLLERİN ÖĞRETİLMESİNİ SAĞLADIK
İlköğretim ve ortaöğretimde farklı dil ve lehçelerin seçmeli ders ile öğretim
imkânını sağladık, yükseköğretimde ise lisansüstü programları açtık.
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KUR’AN-I KERİM VE SİYER-İ NEBİ SEÇMELİ DERS
Hz. Muhammedin Hayatı, Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler derslerini
isteğe bağlı seçmeli dersler olarak müfredata dâhil ettik.
Eğitim sistemimizde özgürlükler yönünde attığımız adımların yanı sıra fiziki
altyapı açısından da önemli gelişmeler sağladık.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YAYGINLAŞTI
Okul öncesi eğitimde 2002-2003 öğretim yılında öğrenci sayısı 320 bin iken,
2013-2014 öğretim yılında üç kattan fazla artışla 1 milyonu aşmıştır. Aynı dönemde
okullaşma oranı yüzde 12,5’ten yüzde 43,5’e yükselmiştir.

İLKÖĞRETİMDE OKULLAŞMA YÜZDE 107
İlköğretimde 2002-2003 öğretim yılında öğrenci sayısı 10 milyon civarında
iken 2013-2014 öğretim yılında 11 milyonu aşmıştır. Aynı dönemde okullaşma
oranı ise yüzde 96’dan yüzde 107’ye ulaşmıştır.

ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA YÜZDE 103
Ortaöğretimde 2002-2003 öğretim yılında öğrenci sayısı 3 milyon iken, 20132014 öğretim yılında bu sayı 5,4 milyona yükselmiştir. Aynı dönemde okullaşma
oranı 80’den yüzde 103’e yükselmiştir.

MEB BÜTÇESİNİ 8 KAT ARTIRDIK
Milli Eğitim Bakanlığımızın 2002 döneminde toplam bütçesini 8’e katlayarak;
7,4 milyar TL’den 2015 yılında 62 milyar TL’ye çıkardık.

ÖĞRETMEN VE DERSLİK SAYISI 2 KATTAN FAZLA ARTTI
Geçtiğimiz dönemde istihdam ettiğimiz toplam 558 bin öğretmen ile bugün
toplam öğretmen sayımızı 911 bine; yaptığımız toplam 234 bin derslik ile toplam
derslik sayımızı 562 bine çıkardık.

EĞİTİMİ TEKNOLOJİYLE TANIŞTIRDIK
Öğrencileri bilgi toplumuna hazırlama hedefimiz çerçevesinde FATİH
(Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesini başlattık.
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Taşımalı eğitim uygulaması kapsamında 2013-2014 eğitim-öğretim yılında
831 bin kişinin taşınmasını, taşınan öğrencilerin yüzde 97’sine aynı zamanda öğle
yemeği verilmesini sağladık.

ENGELLİLERE ÖZEL EĞİTİM
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin taşınmasına 2004-2005 eğitimöğretim yılında başladık ve 6 bin 900 öğrencinin taşınmasını sağladık. 2013-2014
eğitim ve öğretim yılında ise bu kapsamda ücretsiz taşınan öğrenci sayısı 56 bini
aşmıştır.

KİTAPLAR ÜCRETSİZ
2003 yılından itibaren ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine toplamda 1,9
milyar adet ücretsiz kitap dağıtımı yaptık.

EĞİTİME NAKDİ DESTEK
2005 yılında başlatılan şartlı nakit yardımından yararlanan öğrenci sayısını,
2014 yılında 2,4 milyona ulaştırdık.

BURS VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISI 3 KAT ARTTI
Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından sağlanan burs imkânından yararlanan
öğrenci sayısını 2002-2014 döneminde 95 binden 270 bine yükselttik.
İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burs tutarını 2014 yılında
146 TL’ye yükselttik. Böylece burs tutarını son 12 yılda yaklaşık 12 katladık. 2015
yılında da yaklaşık 320 bin öğrenciye burs vereceğiz.

YURTDIŞINDA OKUL SAYISINI ARTIRDIK
Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın
ve soydaşlarımızın çocuklarına yönelik açılan okul sayısını 2002-2014 döneminde
23’ten 66’ya yükselttik.
Özel sektörün eğitim finansmanındaki payının artırılması amacıyla 2014
yılında özel okullarda öğrenim gören öğrencilere 2.500 ile 3.500 TL arasında
değişen tutarlarda destek sağladık.
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YÜKSEKÖĞRETİMDE OKULLAŞMA 3 KATA YAKIN ARTTI
2002-2003 öğretim yılında yükseköğretimde örgün öğrenci sayısı 1,2 milyon
iken, 2013-2014 öğretim yılında bu sayı 2,6 milyona yükselmiştir. Bu durumun
sonucu olarak yükseköğretimde brüt örgün okullaşma oranı yüzde 19’dan yüzde
50’ye ulaşmıştır.
Açık öğretime devam eden öğrenciler dahil edildiğinde brüt toplam
okullaşma oranı ise aynı zaman dilimi içerisinde yüzde 29’dan yüzde 97’ye
yükselmiştir.

ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI YÜZDE 100 ARTTI
Üniversitelerde öğretim elemanı sayımız ise aynı dönemde yüzde 100’e
yakın artış göstererek 74 binden yaklaşık 142 bine ulaşmıştır.

100 YENİ ÜNİVERSİTE KURDUK
2002 yılında 76 olan üniversite sayısını 176’ya ulaştırdık. Dönemimizde
49’u vakıf ve 51’i devlet üniversitesi olmak üzere toplam 100 yeni üniversite
kurulmasını sağladık. 81 İlimizin tamamını üniversiteye kavuşturduk.

ÜNİVERSİTELERE KAYNAK
Yükseköğretimde yaşanan genişlemeye bağlı olarak üniversitelere aktarılan
kamu kaynaklarında da ciddi artışlar gerçekleştirdik. 2002 yılında Üniversitelere
aktarılan toplam ödenek 2,5 milyar TL iken; 2015 yılında 18,3 milyar TL’ye
ulaştırdık.

YURT KAPASİTESİ YÜZDE 81 ARTIRILDI
2002 yılında üniversite okumak isteyen her 100 kişinin sadece 21’i için yeterli
kapasite var iken, bu kapasite 2014 yılına gelindiğinde yüzde 81 artış göstererek
38’e yükselmiştir.
Yurt-Kur’un yeni yurt yatırımlarını önemli ölçüde artırdık ve yatak
kapasitesini 2002 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 100 düzeyinde bir artışla 183 bin
seviyesinden 360 bin seviyesine ulaştırdık.
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İSTEYEN HER ÖĞRENCİYE BURS YA DA KREDİ
Üniversite öğrencilerimize sağladığımız kredi ve burs miktarlarında
da önemli artışlar gerçekleştirdik. Talep eden her öğrenciye öğrenim kredisi
sağlanması uygulamasına geçtik.

KREDİ VE BURSLARDA BÜYÜK ARTIŞ SAĞLADIK
Kredi ve burs miktarlarını da 2002 yılındaki 45 TL’den, 2015 yılında 330 TL’ye
yükselttik.

ÜNİVERSİTEDE ARTIK HARÇ YOK
Üniversite harçlarını kaldırdık.

Neler Yapacağız
EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ DÜZENLEYECEĞİZ
Eğitim fakültelerini, milli eğitim sistemindeki yeni yapılanmaya göre bölüm,
anabilim dalı ve öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş bir
şekilde yeniden yapılandıracağız.
Eğitim fakültelerinin müfredatını yenileyeceğiz.

EĞİTİM FAKÜLTELERİNE ÇİFT ANADAL
Eğitim fakültesi öğrenci veya mezunları için eğitim fakültesi dışındaki
fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma imkânı sağlayacağız.
Eğitim fakülteleri ile diğer öğretmen adayı yetiştirilen yükseköğretim
kurumlarının ve formasyon programlarının öğrenci kontenjanlarını, öğretmen
ihtiyaç analiz ve projeksiyonlarını dikkate alarak belirleyeceğiz.

KPSS DEĞİŞECEK
Kamu Personeli Seçme Sınavında bütün alanlardaki öğretmen adayları için
alan sınavı yapacağız.
Oyun tabanlı öğrenmeyi etkin hale getireceğiz.
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YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE AĞIRLIK
Öğrencilerimize yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil
öğretimine öncelik vereceğiz. Bu amaca yönelik olarak öğretme sistematiğini ve
müfredatı gözden geçirecek, dil öğrenimini etkin hale getireceğiz.

FATİH YAYGINLAŞACAK
FATİH projesi aracılığıyla tüm öğrencilere eğitimde fırsat eşitliğini
sağlayacağız.
Uzaktan eğitim yöntemlerinin dezavantajlı kesimler ile eğitim çağı
dışında kalanların kaliteli eğitim imkânlarına erişmesinde etkin bir araç olarak
kullanılmasını sağlayacağız.

DAHA GÜÇLÜ MESLEKİ EĞİTİM
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda kaliteli elaman
yetiştirilmesini sağlayacak şekilde mesleki eğitimin kalitesini artıracak tedbirleri
almaya devam edeceğiz.

OKULLAR DAHA DA YAKIN OLACAK
“En iyi okul eve en yakın okuldur” ilkesi hayata geçirilecek ve aileler
üzerinden önemli bir külfet kaldırılmış olacaktır.

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YENİ İMKANLAR
Özel yetenekli öğrencilerin eğitim kalitesinin geliştirilmesi için resmi okullar
yanında özel teşebbüsün de alternatif okul ve öğretim modelleri uygulamasını
teşvik edeceğiz. Fen bilimleri, sosyal bilimler, işletme, teknoloji, spor ve sanat gibi
alanlarda özgün öğretim modellerinin geliştirilmesini teşvik edeceğiz.
Mesleki ve teknik liselere devam eden öğrencilere verilen eğitim kalitesinin
artırıldığı; buralardaki öğrenciler ile diğer liselerdeki öğrenciler arasındaki temel
yetkinliklerdeki farkın kapatıldığı ve mezunlarının istihdam süreçlerinin de
planlandığı politikalara öncelik vereceğiz.

13

YÖK’E REFORM
Yükseköğretim reformunu hayata geçireceğiz.
Bu çerçevede, üniversite özerkliğini odağına alan yeni bir “Yükseköğretim
Çerçeve Yasası” hazırlayacağız.
Üniversite yönetiminin, özerklik ve hesap verebilirlik temelinde yeniden
örgütlendirilmesini sağlayacağız.

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ DEĞİŞECEK
Üniversite giriş sistemini gözden geçirecek, öğrencilerimizin gerçek
performansını dikkate alan ve sınav stresini en aza indirecek bir yaklaşımla tekrar
formüle edeceğiz.
Öğrencilerimiz üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime
geçişteki sınavların yılda birden çok yapılmasını temin edeceğiz.
Mevcut üniversitelere ilave olarak bundan sonra kurulacak yeni üniversite ve
fakülteler için; öğrenci ve öğretim elemanı sayısı ile kurulmuş bulunan fakültelerin
doluluk oranlarını gibi objektif kuralları baz alan bir mekanizma geliştireceğiz.

İHTİSAS ÜNİVERSİTELERİ
Bölgesel ihtiyaçlar, kapasiteleri ile gelişim ve yetkinlik düzeyleri dikkate
alarak üniversitelerin ihtisaslaşmasını destekleyeceğiz.
Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye’de,
Türkiye’deki üniversitelerin yurtdışında faaliyet göstermelerine imkân vereceğiz.
Yükseköğretim kurumları bünyesinde veya yükseköğretim kurumlarıyla
işbirliği içinde bağımsız ileri araştırma merkezlerinin kurulması için yeni destek
mekanizmaları oluşturacağız.
Üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla daha fazla
yabancı öğrenci kabul etmeleri ve öğretim elemanı istihdam edebilmelerini
sağlayacağız.
Yükseköğretim kurumlarımızın dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan
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gelişmiş üniversitelerle işbirliği yapmalarını destekleyeceğiz.
Hem öğretim elemanı hem de öğrenciler için özel tasarlanmış yeni bölgesel
değişim programlarını özendireceğiz.

MEZUNLARA DA ÇİFT DAL, YA DA ÇİFT ANADAL
Yükseköğretim öğrencilerinin yanı sıra mezunlara da yan dal ve çift anadal
yapma imkânı getireceğiz.
Sürekli sayıları artan üniversitelerimizin öğretim elemanı ihtiyacını
karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın verdiği lisansüstü eğitim
burslarının sayıları artırılacak, YÖK bünyesinde tema odaklı yeni lisansüstü burs
programları oluşturulacaktır.

ÜNİVERSİTE KADROLARI ARTACAK
Devlet üniversitelerine ayrılan öğretim elemanı kadro sayılarını ihtiyaçlar
çerçevesinde artıracağız.

YURT YAPIMINA DEVAM
Yükseköğretim öğrencilerinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede yurt
yapımına devam edecek, özel sektörün bu alana yatırım yapmasını teşvik edecek,
mevcut yurtların kalitesini artıracağız.
Öncelikle üniversitelerde veya araştırma ve geliştirme merkezlerinde olmak
üzere, yurtdışındaki yetişmiş insan gücünün ülkemize dönüşünü hızlandıracak yeni
politikalar geliştireceğiz.

ÖZEL ÜNİVERSİTELER GELİYOR
Mevcut devlet ve vakıf üniversitelerinin yanı sıra özel üniversitelerin de
kurulması için gerekli düzenlemeleri yapacağız.
Eğitimin finansman kaynaklarını çeşitlendirip artıracağız. Bu kapsamda,
eğitimin finansmanında özel sektörün payının artırılması yönünde kamu-özel
ortaklığı gibi yeni arz ve işletim modellerinin kullanılmasını sağlayacağız.
Eğitim istihdam bağını güçlendireceğiz.
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SAĞLIKLI NESİLLER
2002 yılının Türkiyesinde sağlık ve sosyal güvenlik sistemi adeta çökmüş;
hastanelerimiz şifa ya da çözüm değil, sorun ve hastalık üreten bir yapıya
dönüşmüştü.
Hastaneye sağlıklı girenlerin hasta çıktığı, rehin alma vakalarının yaşandığı,
yaralıların yollarda hayatlarını kaybettiği, ülkenin bir çok köyüne, yaylasına,
mezrasına sağlık araçlarının ulaşamadığı, bir çok ilçe, hatta ilimizde hastanelerin
olmadığı ya da yetersiz kaldığı, sağlık personelinin, araçların ihtiyacı karşılamadığı
bir Türkiye devraldık.
Acil servislerde ölümle pençeleşen hastalara bile bakılamıyor, hasta yatağı
bulunamıyor, kalabalık koğuşlarda hastalar çile çekiyordu.
Sağlık ve sosyal güvenlik sistemindeki farklılıklar nedeniyle, işçiler,
memurlar, Bağ-Kur’lular farklı hizmet uygulamalarına muhatap kalıyor, hastane ve
eczane hizmetlerinde adaletsiz bir tablo ortaya çıkıyordu.
AK Parti, Türkiye’de sağlık sistemini yeni baştan ele almış, geçmişle
kıyaslanamayacak bir sağlık sistemini Türkiye’ye kazandırmıştır.
13 yıllık AK Parti iktidarları döneminde sağlıkta gerçekleştirilen dönüşüm,
gelişmiş ülkelere dahi örnek teşkil etmiştir.
Hastaneler, sorun ve hastalık üreten yapılar olmaktan çıkmış, çözüm ve şifa
üreten yapılar olmuştur.
Vatandaşın, en modern, kaliteli ve yaygın sağlık hizmetini alması için,
devletin koruyucu, sıcak, şefkatli yüzünü hissedebilmesi için, sağlıkta yapılan
büyük reformlarımız, yeni hedeflerle ve yeni reformlarla devam edecektir.
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Neler Yaptık
GENEL SAĞLIK SİGORTASINI GETİRDİK
Vatandaşlarımızın tümünün sağlık hizmetlerinden aynı standartta
faydalandığı, yoksulların primlerinin devlet tarafından karşılandığı, 18 yaşın
altındaki bireylerin tamamının sağlık güvencesi altında olduğu “Genel Sağlık
Sigortası” sistemini hayata geçirdik.

YEŞİL KARTI DÜZENLEDİK
Yeşil Kartlı vatandaşlarımızın haklarını genişlettik; Yeşil Kart sahiplerinin
“ayakta tedavi” kapsamında görecekleri sağlık hizmetleri ile ilaç giderleri de devlet
tarafından karşılanmaya başlanmıştır.

HER AİLENİN BİR HEKİMİ VAR
Sağlık hizmetlerine erişilebilirliği ve hizmet sunumunda kaliteyi artırdık. Aile
hekimliği uygulamasını başlattık ve tüm ülkeye yaygınlaştırdık.

HASTANE VE ECZANEDE KUYRUĞA SON
Hastane ve eczane önlerindeki kuyruklara son verdik, hastanın doktora, tıbbi
teknolojiye ve ilaca erişimini sağladık. SSK hastaneleri başta olmak üzere diğer
kamu kurumlarının hastanelerini Sağlık Bakanlığı’na devrettik, hastaneleri tek çatı
altında topladık.
Özel hastaneleri sisteme entegre ettik. Vatandaşlarımızı özel
muayenehanelerdeki yüksek ücretlere mahkum olmaktan kurtararak özel sağlık
tesislerinde hizmet alır hale getirdik.
Tam Gün Yasası ile vatandaşlarımızın özel muayenehanelere gitme
mecburiyetini büyük ölçüde azalttık.

SAĞLIKTA RANDEVU SİSTEMİ
Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasını başlatarak tüm
yurda yaygınlaştırdık.
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SAĞLIK PERSONELİ 2 KATTAN FAZLA ARTTI
Kamuda çalışan sağlık personeli sayısını 178 binden 472 bine ulaştırdık.

AMBULANS HİZMETLERİNDE ÇIĞIR AÇTIK
Acil sağlık hizmetlerinde, kara ambulanslarıyla, ambulans helikopter
ve uçaklarıyla, deniz bot ambulanslarıyla dünyanın en ideal hizmet sunumu
yakalanmıştır.

EVDE SAĞLIK BAKIMINI KURDUK
2010 yılında başlattığımız evde sağlık bakımı hizmetleriyle yatağa bağımlı
hastalarımızın evlerinde kaliteli, etkin, ulaşılabilir ve güvenli sağlık hizmeti
almasını sağlıyoruz. Geldiğimiz noktada evde bakım hizmetlerini tüm yurda
yaygınlaştırdık.
İlacı, geçtiği her aşamada izleyen İlaç Takip Sistemini (İTS) kurduk.
Güvenli ürüne erişimi sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele
kapsamında ülkemizde üretilen veya ithal edilen tıbbi cihazların ve kozmetik
ürünlerin piyasaya sürülmesi, denetimi, takibi ve gözetimini yapmak üzere Ürün
Takip Sisteminin (ÜTS) kurulması çalışmalarına başladık.

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET YÜZDE 70’İN ÜZERİNDE
Bu gelişmeler neticesinde 2003 yılında yüzde 39,5 olan sağlık hizmetlerinden
memnuniyet oranını yüzde 70’in üzerine çıkardık.

Neler Yapacağız
KOĞUŞLAR KALKIYOR: NİTELİKLİ YATAK ORANI YÜZDE 90 OLACAK
Önümüzdeki dönemde hastanelerimizdeki nitelikli yatak oranını yüzde 90’ın
üzerine çıkaracağız.

AİLE HEKİMİ YAYGINLAŞACAK
Aile hekimi başına düşen nüfus sayısını 3 binin altına düşüreceğiz.
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Koruyucu Hekimliği yaygınlaştıracağız ve sağlıklı yaşam kültürünü teşvik
edeceğiz.

EVDE ÖZ BAKIM GELİYOR
Evde sağlık hizmetlerini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve belediyeler
ile entegre ederek evde öz bakım hizmetlerini geliştireceğiz.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA ÖNEM VERECEĞİZ
Ağız ve diş sağlığının düzenli kontrollerle takip edilmesini sağlayacağız.
Biyoteknolojik ürünlerde yerli üretimi artıracağız. Böylece sağlıkta üreten
ülke olacağız.

YERLİ PLAZMA ÜRETECEĞİZ
Plazma fraksinasyonu ile yerli plazma ürünleri üreteceğiz. Bu kapsamda,
yerli plazmayı kullanacak ve ülkemizi bu teknolojiyi üretebilen ve kullanabilen
sayılı ülkelerden biri haline getireceğiz.

KİŞİYE ÖZEL KANSER TEDAVİSİ GELİYOR
Kişiye özel kanser tedavisini öngören ONCOGEN projemizi hayata
geçireceğiz. Projeyle kişiye özel ilaç ve kanser türüne özgü tedavi mümkün olacak
ve ülkemiz sağlıkta biyoteknolojik ürün rekabetinde dünyanın sayılı ülkeleri arasına
girerek, sağlıkta lider ülke olma hedefine bir adım daha yaklaşacaktır.

MİLLİ AŞIMIZI ÜRETECEĞİZ
Mili aşı projemiz ile kendi aşımızı üreteceğiz.

ŞEHİR HASTANELERİ İNŞASINA DEVAM
Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) modeli ile inşa edeceğimiz Şehir hastanelerini
yaygınlaştıracağız. Yurt genelinde oluşturulacak 29 sağlık bölgesinde toplam
56.000 yatak kapasiteli hastanelerimizi hizmete sokarak, daha gelişmiş bir hizmet
altyapısı kuracağız.
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Türkiye’nin son dönemlerde sağlık hizmetleri alanında gerçekleştirdiği
başarıları Ar-Ge alanında da sürdürebilmesi için Türkiye Sağlık Enstitüleri
Başkanlığı (TÜSEB) ile Kanser Enstitüsü ve Kalite ve Akreditasyon Enstitülerini
kuracağız.
Kalite ve Akreditasyon enstitüsü ile dünya standartlarında sağlık hizmeti
sunarken, sağlık turizminde hedeflerimize istikrarlı ve kalıcı olarak yürüyeceğiz.

BİYOEŞDEĞER İLAÇ GELİŞTİRECEĞİZ
Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü ile ülkemizde sağlık alanında biyoeşdeğer
ilaçların geliştirilmesini sağlayacağız.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTELERİ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi projemiz kapsamında; sağlık sisteminde rol
model uygulamaları hedefleyen bir ülke olarak çalışmalarımızın bir üniversite
çatısı altında yapılanmasına önem veriyoruz.

ZARARLI MADDELERLE ETKİN MÜCADELE
“Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Öncelikli Dönüşüm Programı”mızla
tütün kullanımı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile etkin mücadeleyi; sağlıklı
beslenme, hareketli yaşam, gıda güvenilirliğinin ve ruh sağlığının geliştirilmesini
hedeflemekteyiz. Program kapsamında;
Veteriner sınır kontrol noktalarını iyileştirecek ve geliştireceğiz.
Başta çocuklara yönelik olmak üzere sağlığa zararlı gıda ürünlerinin yanıltıcı,
yanlış yönlendirici tanıtım faaliyetlerine yönelik tedbirler alacağız.

ETİKET VE AMBALAJLARA DÜZENLEME
Etiket ve ambalajları, tüketicileri daha doğru bilgilendirecek şekilde
düzenleyeceğiz.

OBEZİTE İLE MÜCADELE
Çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireylere yönelik sağlıklı beslenme programları
yürüteceğiz. Obezite ile mücadele edeceğiz.
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Diyabetin erken dönemde teşhis edilme oranını artıracağız ve diyabetli
bireylere yönelik bakım hizmetlerini geliştireceğiz.
Tütün ve alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşların hizmete
erişimlerini kolaylaştıracağız.

UYUŞTURUCUYA KARŞI YENİ ÇÖZÜMLER
Uyuşturucu madde bağımlılılarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon
hizmetlerini güçlendireceğiz. Uygulama koymuş olduğumuz eylem planını titizlikle
yürüteceğiz.

ERKEN TEŞHİSE AĞIRLIK
Bazı kanser türleri başta olmak üzere erken teşhise yönelik taramalarını
yaygınlaştırılacağız.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ ARTACAK
Ülke genelindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) sayısı ve kapasitesini
artıracağız. Ülke genelinde psikiyatri yataklarının sayısı artıracağız.

OKUL VE MAHALLELERE YENİ SPOR TESİSLERİ KURACAĞIZ
Yaşam alanlarına yakın uygun yerlerde çok amaçlı, uygun maliyetli spor
tesisi projeleri hayata geçireceğiz.
Yerel yönetimlerin yürüyüş ve koşu yolu gibi alanlara ilişkin farkındalığını
artıracağız.
Kamuya ait spor tesislerinin kullanım ilkelerini belirleyecek ve tamamını
vatandaşların kullanımına açacağız.
Spor dostu okul programı geliştireceğiz ve okul spor kulüplerinin
kurulmasını teşvik edeceğiz. Beden eğitimi ve spor derslerini daha aktif hale
gelmesini sağlayacağız.
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AİLE, ÇOCUK VE DİNAMİK NÜFUS
AK Parti olarak, gelecek idealimiz olan güçlü toplumun esasının sağlam ve
mutlu bir aile olduğunu biliyoruz.
İlke ve değerlerin nesiller arasında sağlıklı bir biçimde aktarılmasını sağlayan
aileyi ilk ve en önemli eğitim kurumu olarak görüyoruz.
Bize göre, geleceğimizin teminatı çocuklarımız kaliteli bir aile ortamında
büyürken, ruhen ve bedenen sağlıklı bir biçimde yetişecekler ve topluma
dinamizm kazandıran nesiller oluşturacaklardır.

Neler Yaptık
AİLE İÇİN BAKANLIK KURDUK
2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını kurduk.

ŞİDDETLE ETKİN MÜCADELE ETTİK
İktidarımız döneminde “Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun” hayata geçirilmiştir.
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, yani İstanbul Sözleşmesi kabul
edilerek yürürlüğe girmiştir.
Evlat edinme, işçi annenin ölümü ve prematüre doğumlarda izin haklarının
genişletilmesini sağladık.

BABALIK İZNİNİ GETİRDİK
Eşi doğum yapan işçiye babalık izni verilmesini düzenledik.

EVLİLİĞE TAM DESTEK
Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla destek modelleri geliştirdik.
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KREŞİ YAYGINLAŞTIRDIK
Kreş ve gündüz bakımevlerini yaygınlaştırmak için, bu kurumlara okul öncesi
eğitim kurumlarına tanınan vergi teşviklerinden yararlanmalarını sağlayarak 5 yıl
vergi istisnası tanıdık.
Erken çocukluk eğitimini yaygınlaştırdık ve okullaşma oranlarını artırdık.

ANNELERE NAKİT DESTEK
Şartlı eğitim ve sağlık yardımları, ücretsiz kitap, okul sütü ve taşımalı
eğitim uygulamalarını gerçekleştirdik. Yıllık ortalama 3 milyon çocuk için annelere
düzenli nakit desteği sağladık.
Çocuk fırsat eşitliğinin artırılmasına yönelik sağlık sigortasının kapsamını
genişlettik.

ÇOCUKLARA ÖZEL MAHKEME
Çocuklarımıza özel mahkemeler kurduk. Çocuk destek merkezleri oluşturarak
suç mağduru, suça sürüklenen ve sokakta risk altında bulunan çocukları güvence
altına aldık.
Özel ilgiye muhtaç çocuklarımıza yönelik sosyal destek programları
yürütmekteyiz.

YUVADA DEĞİL, AİLEDE BAKIM
Çocuklarımızın yuva ve yurtlarda bakımı yerine, aile yanında bakımı birinci
önceliğimiz olmuştur. Ailesiyle yaşayan ancak desteğe ihtiyaç duyan çocuklarımızı, aile
bütünlüğü bozulmadan aileleri yanında desteklemekteyiz.
2002 yılında koruyucu aile yanında bakılan çocuk sayısı 520 iken, 2014
yılında bu sayı 4 bini aşmıştır.
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KORUYUCU AİLEYE NAKİT DESTEĞİ VERİYORUZ
Koruyucu ailelere çocuk başına harçlık dahil ortalama aylık 782 TL ödeme
yapmaktayız.
Hizmet dönüşümü kapsamında, yurt ve yuvalardaki çocuklarımızın yüzde
90’ını ev tipi bakım birimlerine (sevgi evi, çocuk evi) yerleştirdik.

SEVGİ EVİ SAYISI 73 OLDU
2002 yılında 3 sevgi evinde 250 çocuğumuza hizmet sağlarken, 2014 yılı
sonu itibarıyla 73 sevgi evi sitesinde toplam 4.352 çocuğumuza hizmet sağlıyoruz.
Çalışan kadınlara üçüncü çocuğa kadar doğum borçlanması imkânı getirdik, tüp
bebek uygulamasına erişimi kolaylaştırdık ve özel sektör tarafından kurulacak kreş ve
gündüz bakımevleri için 5. bölge teşvikleri sağladık.

Neler Yapacağız
ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZ
Aile, bebek ve çocuk dostu kültürel ortam ve mekânlar oluşturacağız.
Konut, eğitim, sosyal güvenlik ve gelir dağılımı politikaları ile aile
bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi politikalarımızı birbirini tamamlayıcı
bir anlayışla uygulayacağız.

AİLE İÇİ ŞİDDETE SIFIR TOLERANS
Aile içi şiddet, ihmal ve istismarın önlenmesi, kötü alışkanlıkların ve
bağımlılıkların azaltılmasına yönelik hizmetlerin geliştirilmesini sağlayacağız.
Sokakta yaşayan, çalışan, çalıştırılan ve risk altında olduğu tespit edilen
çocuklar ile koruma altında olup uyuşturucu bağımlılığı tedavisi tamamlanan
çocuklar ve ailelerine yönelik psikolojik ve sosyal destek programları oluşturacağız.

BELEDİYELER KREŞ AÇACAK
Belediyelere kreş açma zorunluluğu getireceğiz.
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Çocuk haklarının ulusal bir strateji olarak benimsendiği ve tüm kamu kurum ve
kuruluşları ile uygulamaya geçirildiği bir Türkiye’yi hedefliyoruz.

KİMSESİZ ÇOCUKLARA EVDE BAKILACAK
Çocuk hizmetlerinde yapısal dönüşümle, kurum bakımından aile yanına bakıma,
koğuş sisteminden ev ortamına geçişi sağlayacağız.

YURT VE YUVALAR KAPANACAK, BAKIM EVLERİ AÇILACAK
Hizmet dönüşümü kapsamında hâlihazırda hizmet vermekte olan yurt ve
yuvalar kapatılacak, çocuk bakım hizmetleri sadece ev tipi kuruluşlar aracılığıyla
devam ettirilecektir.
Uyuşturucu bağımlısı çocuklarımızın tedavi ve psiko-sosyal
rehabilitasyonunu içeren kurumsal yapıları hayata geçireceğiz.
Çocuklarımızın insani ve ahlaki değerlere sahip, bilinçli, iyi eğitimli, saygılı ve
kendine güvenen fertler olarak yetiştirilmelerini sağlayacağız.
Her bir çocuğumuzun fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim almalarına imkân
vereceğiz.

DOĞUM İZNİNİ DÜZENLEYECEĞİZ
Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirmek üzere Devlet Memurları
Kanunu ve İş Kanununda gerekli değişiklikleri yapacağız.

DOĞUM HEDİYESİ GELİYOR
Bütün annelerimize “Doğum Hediyesi” programı kapsamında, ilk çocuk için
300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç ve üzerinde çocuklar için 600 TL ödemenin
yapılmasına imkân verecek hukuki ve kurumsal düzenlemeleri yerine getireceğiz.
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ÇEYİZ HESABI GELİYOR
Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla destek modelleri (Çeyiz Hesabı)
geliştireceğiz. Çocuğun doğumunu müteakip ya da 18 yaşına kadar herhangi
bir dönemde açılacak tasarruf hesabında birikecek para, 18 yaşından itibaren
kullanılabilecek. Evleneceği zaman çocuğa devlet de belli bir katkıda bulunacak.

ASDEP’İN ALTYAPISI TAMAMLANACAK
Sosyal yardım ve sosyal hizmete ihtiyacı olan bütün dezavantajlı
vatandaşlarımıza ulaşacak Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) altyapısını
tamamlayacak, ASDEP’i kademeli olarak hayata geçireceğiz.

ASDEP’LE 4 BİN PERSONEL SAHAYA İNİYOR
Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 4 bin personelle sahaya inerek her
vatandaşımıza ulaşacağız
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SOSYAL KORUMA VE
YOKSULLUKLA MÜCADELE
Yoksulluğun ortadan kaldırılmasını, ihtiyacı olan herkese sosyal destek
sunulmasını ve sosyal desteklere duyulan ihtiyacın azaltılmasını temel
görevlerimiz arasında görüyoruz. Yoksullukla mücadelede elde ettiğimiz
başarıların sürdürülmesi ve gelir dağılımının daha da iyileştirilmesi temel
hedeflerimizdendir.
İktidarlarımız döneminde Türkiye, ekonomisini büyütürken eş zamanlı olarak
sosyal dengeleri iyileştirebilen ender ülkelerden biri oldu. Küresel kriz ortamında bir
çok ülkede gelir dağılımı bozulurken ülkemiz istihdam üretmeye ve sosyal politikaları
güçlendirmeye devam etti. İzlediğimiz politikaların sonucu olarak, Dünya Bankası
verilerine göre, Türkiye›de orta sınıfın payı 2002-2011 döneminde ikiye katlandı.
Türkiye, bu dönemde OECD ülkeleri arasında gelir dağılımını iyileştirebilen tek ülke
oldu.

Neler Yaptık
YOKSULLUK AZALDI
Yoksulluğu azalttık. Türkiye’de kişi başına harcaması günlük 1 doların
ve 2,15 doların altında insan kalmadı. Kişi başına harcaması günlük 4,3 doların
altındaki nüfus ise 2002 yılında yüzde 30,3 iken 2013 yılında yüzde 2,1’e
gerilemiştir.

ENFLASYON DÜŞTÜ
İktidarımız döneminde kamu çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona
ezdirmedik, bilakis gelirlerini reel bazda artırdık.

MEMUR MAAŞINI YÜZDE 435 ARTIRDIK
2002 yılı sonundan 2015 yılı Ocak ayı sonuna kadar enflasyon yüzde 185
oranında artarken; aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı yüzde 435
artarak 2.097 TL’ye yükselmiş ve reel olarak yüzde 88 artmıştır.
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Aile yardımı ödeneği dahil ortalama memur maaşı, yüzde 329 artarak 2.481
TL’ye yükselmiş ve reel olarak yüzde 51 artmıştır.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 415 ARTTI
Net asgari ücret yüzde 415 artarak 949 TL’ye yükselmiştir.

EMEKLİ AYLIĞI YÜZDE 317 ARTTI
En düşük SSK emekli aylığı yüzde 317 artarak 1.072 TL’ye yükselmiş ve reel
olarak yüzde 46 artmıştır.

SOSYAL YARDIM HARCAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ
Sosyal yardım harcamalarının GSYH’ya oranını yaklaşık 2,5 katına çıkardık.
Sosyal yardım harcamaları için 2002 yılında 825 Milyon TL kaynak aktarılmışken,
bu miktar 2015 yılında 33 milyar TL’ye ulaşmıştır.

ENGELLİ VE AİLESİNE BÜYÜK DESTEK
Bu kapsamda 2015 yılında engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak
için uygulamaya koyduğumuz engelli evde bakımı için 4,5 milyar TL, geliri asgari
ücretin üçte birinden az olan 65 yaş üstü yaşlılarımıza, bakıma ihtiyacı olan engelli
vatandaşlarımıza ve engelli vatandaşlarımızın yakınlarına bağladığımız aylıklar için
3,9 milyar TL, hayata geçirdiğimiz koruyucu aile modeli için 52 milyon TL, koruma
altına alınacak çocuklarımızın aileleri ile bir arada yaşamasına fırsat sağlamak
amacıyla sunduğumuz ekonomik yardım ve diğer sosyal hizmet uygulamaları için
457 milyon TL kaynak ayırdık.

MUHTAÇLARIN YANINDA OLDUK
Sosyal yardım programlarını çeşitlendirdik; engelli ve yaşlılar, eşi vefat
etmiş kadınlar, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli sosyal yardım programları
uygulamaya başladık.

ASKER AİLESİNİN YANINDAYIZ
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programını başlattık; vatani görevini
yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi
ailelerinin aylık 250 TL düzenli yardım ile desteklenmesini sağlıyoruz.
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EŞİ VEFAT EDEN KADINA DÜZENLİ MAAŞ
2012 yılında Eşi Vefat Eden Kadınlara Düzenli Nakdi Yardım Programını
başlattık. 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 280 bin kadınımızı aylık 250 TL düzenli nakdi
desteğe kavuşturduk ve toplam 753 Milyon TL yardım yaptık.

EĞİTİMİ DESTEKLEDİK
2003-2014 Eylül arasında yıllık ortalama 2 milyon öğrenciye okula devam
etmesi şartıyla yapılan Şartlı Eğitim Yardımları kapsamında 3,5 milyar TL kaynak
aktardık.

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI İÇİN DESTEK SAĞLADIK
Şartlı Sağlık Yardımları kapsamında yıllık ortalama 1 milyon çocuğumuzun
düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılması şartı ile ailelerine 1,4 milyar TL kaynak aktardık.
1 milyon 700 bin kişiye Sosyal Yardım Kartı dağıttık.
2014 Ocak-Eylül arasında 9,2 Milyon vatandaşımızın 4,67 milyar TL’lik Genel
Sağlık Sigortası primini karşıladık.

HERKESE SOSYAL GÜVENCE
Sosyal güvencesi bulunan yoksul kesimin de sosyal yardımlardan
yararlanmasını sağladık.

EENGELLİNİN AYLIĞINI ARTIRDIK
ngellilere ödenen aylıkları, engel durumuna göre, yüzde 200 ile yüzde 300
oranlarında artırdık ve 18 yaşın altındaki engellilerin de yararlanmasını sağladık.

EVDE BAKIM AYLIĞINI GETİRDİK
İhtiyaç sahibi, bakıma muhtaç engelliler için evde bakım aylığı uygulamasını
başlattık ve ayrıca özel bakım merkezlerinden yararlanan engelliler için aylık iki net
asgari ücret tutarında ödeme yapmaya başladık.
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Engellilerin toplumsal hayata katılımı önündeki engelleri kaldırmak üzere;
kamuya açık alanlar ile binalar ve toplu taşıma hizmetlerinin erişilebilir hale
getirilmesine yönelik düzenlemeler yaptık.
Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesini 2007 yılında
imzaladık. 2009 yılında TBMM’de onaylanarak yürürlüğe girdi.

ENGELLİLERE MERKEZİ SİSTEMLE İŞ
İlk defa devlet memuru olarak atanacak engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav
yapılması uygulamasını getirdik.

ÇALIŞAN ENGELLİ SAYISI 7 KAT ARTTI
2002 yılı itibarıyla engelli kontenjanında memur olarak çalışan engelli sayısı
5.777 iken bu rakam 2014 Haziran itibarıyla 34.088’e ulaşmıştır.

EVDE BAKILAN ENGELLİ SAYISI 450 BİN
2007 yılında evde bakım hizmetinden yararlanan engelli sayısı 30.368 iken,
2014 yılı Kasım ayı itibarıyla 450.036 engelliye evde bakım hizmeti vermekteyiz.

ŞEHİT YAKINLARINA İŞ
Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik
görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir istihdam
hakkı sağladık.
Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını
kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara bir istihdam hakkı sağladık.

TERÖR MAĞDURU DA ŞEHİT
Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını
kaybeden veya engelli hale gelenlere bir istihdam hakkı getirdik. Çok sayıda
insanımıza istihdam imkânı sağladık.
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Neler Yapacağız
YOKSULLUKLA MÜCADELE DEVAM EDECEK
Önümüzdeki dönemde de yoksullukla hızlı bir biçimde mücadeleyi ve sosyal
koruma politikalarımızı sürdüreceğiz.

KURUM BAKIM HİZMETLERİNE STANDART
Kurum bakım hizmetlerinde standartları geliştirerek, denetim sitemimizi
etkinleştireceğiz.

SOSYAL YARDIMLAR DAHA ETKİN VE YAYGIN OLACAK
Sosyal yardımlarda aile büyüklüğünü esas alacak, ailenin bütünlüğünü
koruyan bir modeli hayata geçireceğiz. Sosyal destek ve hizmetlerin hak temelli
olarak bütünleşik bir şekilde sunulduğu bir sosyal destek sistemi kuracağız.
Sosyal Hizmet Merkezlerinde yürütülen hizmetlerimizin çeşitliliği ve
etkinliğini artıracağız.
Erişilebilirlik konusunda uygulamayı güçlendirerek, toplumda farkındalık
yaratmaya yönelik kampanyalar düzenleyeceğiz.

EVDE BAKIM YENİDEN TASARLANACAK
Evde bakım hizmetlerinin sosyal hizmeti de kapsayacak şekilde yeniden
tasarlanmasını sağlayacağız.

YAŞLILARIN DAİMA YANINDAYIZ
Yaşlıların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarına ve yaşam
kalitelerinin yükseltilmesine yönelik daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.
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KADIN
Kadınların hakları, refahı, sosyal hayatta karşılaştığı engellerin ortadan
kaldırılması güçlü toplum hedefimiz ve kalkınmamız için vazgeçilmezdir.
Kadınlarımız, toplumsal hayatın olduğu kadar ailelerimizin de temel direğidir.
AK Parti olarak, kadınların bireysel ve toplumsal olarak daha da
güçlenmeleri, daha kaliteli eğitim olanaklarına sahip olmaları, karar alma
mekanizmalarındaki etkinliklerinin artırılması, işgücü piyasasına girişlerinin
kolaylaştırılarak istihdamlarının artırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ve
kadın girişimci sayısının artırılması temel hedeflerimizdir.

Neler Yaptık
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
Öncelikle kadınlarımız için pozitif ayrımcılık sağlanmasını anayasal güvenceye
kavuşturduk. Kadın erkek fırsat eşitliği ilkesini, Anayasanın özellikle 10.
maddesinde yaptığımız değişikliklerle güçlendirdik.

SİYASETE KADIN ELİ DEĞDİ
Artık kadınlarımız parlamentoda daha güçlü temsil ediliyorlar. 2002 yılında
24 olan parlamentodaki kadın sayısı, 2011 seçimleriyle 79’a yükselmiştir.

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNU KURDUK
TBMM bünyesinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulmasına
öncülük ettik. Bu Komisyonu etkili bir şekilde çalıştırmaktayız.

KADINA AYRIMCILIĞA SON VERDİK
Dini inançları yüzünden ayrımcılığa uğrayan, başörtüsü yüzünden eğitim
özgürlüğü kısıtlanmış, zulme uğramış kadınlarımızın eğitim ve çalışma haklarını
kullanabilmelerini mümkün hale getirdik.
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ŞİDDETE GEÇİT YOK
Kadına karşı şiddet ile mücadelede sıfır tolerans ilkesini gözettik. Aile
içi şiddetin, töre ve namus cinayetlerinin engellenmesine yönelik hukuki
düzenlemeler yaptık. Yine bu amaca yönelik olarak «Avrupa Konseyi Sözleşmesini
(İstanbul Sözleşmesi)» çekincesiz olarak imzalayan ilk ülke olduk.
Hiçbir kadının savunmasız ve sahipsiz kalmaması gerektiği yolundaki
temel anlayışımızın gereği olarak, devlet kurumlarına başvuran kadınlarımıza ve
çocuklarına korunma ve barınma hizmeti sunuyoruz.

ŞİDDETİ İZLİYORUZ, ÖNLÜYORUZ
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerini (ŞÖNİM) 14 pilot ilde kurmaya başladık.
Ayrıca, kadın konukevleri sayısını 123’e ulaştırarak ciddi bir artış sağladık.

ANNELERİN HEP YANINDA OLDUK
Çocuklarımızın okullaşama oranlarını artırmak amacıyla Şartlı Eğitim Yardımını
başlattık. Bu yardımları sürekli olarak artırdığımız gibi kız çocuklara verilen yardım
miktarını daha yüksek tuttuk. Ödemeleri ise sadece annelere yapmaktayız.

KIZLARI, KADINLARI OKULLA BULUŞTURDUK
Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Haydi
Kızlar Okula”, “Baba Beni Okula Gönder”, “Kardelenler” gibi kampanyalar ve
“Temel Eğitime Destek Projesi”, “Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması
Projesi” gibi projelerle; kız öğrencilerimizin okuldan ayrılma oranlarının
düşürülmesini hedeflemekteyiz.

ÇALIŞAN KADINA BÜYÜK KOLAYLIKLAR GETİRDİK
İstihdam imkânlarında, sosyal güvenlik haklarında, girişimcilik desteklerinde,
doğum izinlerinde önemli düzenlemeler yaparak, kadınlarımızın toplumdaki konumunu
güçlendirdik.
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KADIN İSTİHDAMINI ARTIRDIK
AK Parti olarak kadınlarımızın istihdamını destekledik. Kadınların istihdamını
teşvik amacıyla sigorta prim işveren payının belirli oranlarda karşıladık.
Kadınlarımızın işgücüne katılım oranı, 2002 yılında yüzde 27,9 iken, son yıllarda
kadın istihdamı alanında izlediğimiz politikalar ve yürüttüğümüz projelerle bu
oranı 2013 yılında yüzde 30,8’e yükselttik.
2010-2014 döneminde izlediğimiz politikaların da sonucu olarak yaklaşık 1,5
milyon kadınımıza, yeni iş imkânı sağlamış olduk.

Neler Yapacağız
HER ALANDA KADINA KAPILAR AÇILACAK
Önümüzdeki dönemde kadınların karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini
daha da artıracağız. Siyasetten bürokrasiye kültürel ve sanatsal hayattan sivil
toplum faaliyetlerine kadar kadının katılımını ve rolünü güçlendireceğiz.
Kadınlarımızın konumunu daha da güçlendirmek ve uygulamalarımızın
etkinliğini artırmak üzere, kadına ilişkin mevzuatı ilgili tarafların görüşlerini alarak
gözden geçireceğiz.

KIZLARIN VE KADINLARIN EĞİTİMİNE TAM DESTEK
Başta erken çocukluk dönemi eğitiminin geliştirilmesi olmak üzere, kız
çocuklarının eğitime devam etmelerinin sağlanması için gerekli tedbirleri alacak ve
ilave teşvik mekanizmalarını hayata geçireceğiz.

HİÇ KİMSE EĞİTİMDEN UZAK KALMAYACAK
Mobil eğitim ve öğretim ekiplerinin mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve
yarı göçerlere yönelik sunduğu temel eğitim, yaygın eğitim ve yayım hizmetlerini
yaygınlaştıracağız. Özellikle kız çocukları ve kadınların bu hizmetlerden etkili bir
biçimde yararlandırılmalarının zorunlu kılınmasını sağlayacağız.
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ERKEN EVLİLİKLE MÜCADELE EDECEĞİZ
Erken evliliklerin önlenmesi için aileye yönelik eğitim hizmetlerinin
yaygınlığını ve etkinliğini artıracağız.

SAĞLIK HİZMETİ KADININ AYAĞINA GİDECEK
Kadınlarımızın sağlık hizmetine daha kolay erişimi için yaşadıkları ortamda
hizmet almalarını sağlayacak ev ziyareti sistemini yaygın ve işlevsel hale
getireceğiz.

KADINLARIN ÇALIŞMASINA TAM DESTEK
Kadın istihdamının arttırılmasına yönelik kadınların işgücü piyasasına
girişlerini kolaylaştıracak çalışma modelleri oluşturacağız. Mevsimlik tarım
işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden daha kolay
faydalanmalarını sağlayacağız.
Kadın istihdamına yönelik getirdiğimiz istihdam teşviklerinin devamını
sağlayacağız.
Çalışanların ve işverenlerin kadın-erkek fırsat eşitliği bilincini güçlendirmeye
yönelik farkındalık oluşturucu programları artıracağız.

ANNELERİN GÖZÜ ARKADA KALMAYACAK
Kadınlarımızın iş hayatında tutunmalarını kolaylaştırmak amacıyla kaliteli ve
hesaplı kreş imkânlarını yaygınlaştıracağız.

ANNE KURSTA, ÇOCUK OYUNDA
Meslek kurslarına katılan kadınlarımız için çocuk oyun odaları uygulamasını
başlatacağız.

DOĞUM KIDEME ENGEL DEĞİL
Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde
değerlendirilmesini sağlayacağız.
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AİLE VE İŞ HAYATI DAHA UYUMLU OLACAK
İşçi ve memur tüm çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay,
ikinci çocukta 4 ay üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı
ve çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanıyacağız.

ŞİDDETLE ETKİN MÜCADELE GELİYOR
Kadına ve çocuğa yönelik şiddete ilişkin adalet, kolluk kuvvetleri, acil
servis gibi kamu hizmetlerinin kayıt verilerine dayanan, düzenli istatistiki bilgi
üretilmesine yönelik bir veri tabanı kurulmasını sağlayacağız.
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GENÇLİK
Değişimden ve dönüşümden yana olan, gelecek odaklı politikalar üreten AK
Parti gençlerin partisidir. Gençlerimize güveniyor; gençliğimizi bugünün enerjisi,
yarınların teminatı olarak görüyoruz.
Bu doğrultuda; düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, yeniliğe ve
gelişmeye açık, farklılıklara saygılı, ahlaki değerlere sahip, karar süreçlerine
katılan, ülkemiz meselelerine ve çevreye duyarlı, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin
yetişmesini hedeflemekteyiz.
Partimiz, gençlerimizin; siyasette, ekonomide ve toplumsal hayatta daha
aktif rol almalarını sağlayarak, sorumlu, bilgili ve özgüven sahibi olmalarına azami
önem vermektedir.

Neler Yaptık
GENÇLERE SİYASETİN ÖNÜNÜ AÇTIK
Seçilme yaşını 25’e düşürdük.

ÜNİVERSİTEDE ARTIK HARÇ YOK
AK Parti iktidarlarımız döneminde üniversite harçlarını kamu olarak
üstlendik, öğrencilerimizi büyük bir yükten kurtardık.

GENÇLERE KATSAYI ZULMÜ SON BULDU
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak AK Parti olarak önceliklerimiz arasında yer
aldı. Üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliğine son verdik.

ÜNİVERSİTEYE AF GELDİ
Üniversitelerden ilişiği kesilen yaklaşık 800 bin öğrencimizin genel af
düzenlemesi ile eğitimine devam etmesini sağladık.

ZORUNLU ASKERLİĞİ 12 AY YAPTIK
Zorunlu askerlik süresini 18 aydan 12 aya, yedek subay askerlik süresini 15
aydan 12 aya, kısa dönem askerlik süresini 8 aydan 6 aya indirdik.
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HER ÜNİVERSİTE GENCİNE BURS YA DA KREDİ
Yükseköğrenim gören gençlerimizin barınma, beslenme, burs ve kredi
imkânlarını iktidara geldiğimiz 2002’ye göre çok daha iyi seviyelere ulaştırdık.
2003’ten bugüne, başvuru yapan her üniversite öğrencimize burs veya kredi
imkânı sağladık.

YURTKUR BÜTÇESİ 14’E KATLANDI
2002 yılında 494 milyon TL olan YURTKUR bütçesini yaklaşık 14’e katlayarak
2015 yılında 7 milyar TL’ye yükselttik.
İktidara geldiğimizde 450 bin gencimize kredi verilirken, bu rakamı yaklaşık 3’e
katlayarak 340 bini burs, 925 bini kredi olmak üzere 1 milyon 265 bin öğrencimize
burs veya kredi vermeye başladık.

BURS: 45 LİRA’DAN 330 LİRA’YA ÇIKTI
2002 yılında lisans öğrencilerine verilen aylık 45 TL bursu artırarak 330 TL’ye
yükselttik.
Yüksek lisans öğrencilerine verilen aylık 90 TL bursu, 660 TL’ye, doktora
öğrencilerine verilen aylık 135 TL bursu 990 TL’ye yükselttik.
2002 yılından bu yana yükseköğrenim öğrencilerinin burs/öğrenim
kredilerinde yapılan artış yüzde 567 olmuştur.

BESLENME YARDIMI 240 LİRA
2002 yılında öğrencilere aylık 11 TL beslenme yardımı verilmekteyken, 2015
yılında 22 kat artışla aylık 240 TL beslenme yardımı vermekteyiz.
234 yeni yurt yaparak, yükseköğrenim öğrencilerimiz için yurt sayısını
190’dan 424’e, yatak kapasitesini ise 182 binden yüzde yüz artışla 383 bine
yükselttik. 2002’de 75 il ve 57 ilçede öğrencilerimize yurt hizmeti verilirken bugün
81 il, 155 ilçe ve KKTC’de hizmet verilmektedir.
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BELEDİYELER YURT YAPABİLİYOR
Üniversiteli gençlerimiz için yerel yönetimlere yükseköğrenim yurdu
yapabilme imkânı getirdik. Kamu özel işbirliği ile yurt yapımlarını özendirdik ve
hızlandırdık.

YURTLAR ARTIK DAHA MODERN
Yurtlarımızın standartlarını yükselttik. Koğuş tipi odalardan, modern odalara
geçiş yaptık.

YURTLARDA ÜCRETSİZ İNTERNET
Yurtlarımızın teknolojik altyapılarını yeniledik. Bütün yurt ve yuvalarda
ücretsiz İnternet erişimi uygulamasını başlattık.
Yurtdışı eğitim ve değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısını
artırdık.
15-18 yaş arasındaki gençlerin dernek kurabilmelerini sağladık.

GENÇLİK MERKEZİ SAYISINI 193’E ÇIKARDIK
2002 yılında 74 olan gençlik merkezi sayısını, bugün 81 ilde 193’e yükselttik.
20 bin olan kültür ve gençlik merkezleri üye sayısı, 45 kattan daha fazla artarak
2015’te toplam 922 bine ulaştı.
Gençlerimizin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Gençlik Kampları inşa
ettik. Bugüne kadar hizmete aldığımız 18 gençlik kampından 30.250 gencimiz
yararlanmıştır.
Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak projelere destek
verdik.

48 STADYUM İNŞA ETTİK
Gençlerimize yönelik olarak 48 stadyum, 343 spor salonu, 568 futbol sahası,
24 atletizm pisti, 205 çok amaçlı spor tesisi inşa ettik.
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GENÇ ÇALIŞANA TEŞVİK
İl kez genç istihdamı için teşvikler sağladık. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından
küçük olanların istihdamını teşvik amacıyla gençlere ait SSK primlerini, belirli
oranlarda 5 yıl boyunca karşıladık.
Genç girişimcilerin sermaye şirketlerine ilk defa vergi muafiyeti sağladık.
«100 Genç Girişimciye 100 Bin Lira Hibe Desteği» programını başlattık.
Genç girişimcilere şirket kurma masrafları ve diğer harcamaları için 30 bin TL hibe
olmak üzere 100 bin TL girişim sermayesi verilmeye başlandı.
İŞKUR tarafından verilen kurslara katılan kursiyerlerin 15 günlük SSK primlerini
karşılıyoruz. Ayrıca kursiyer başına 600 TL ücret ödüyoruz.

Neler Yapacağız
ÜNİVERSİTELER DAHA ÖZGÜR OLACAK
Yeni dönemde, üniversitelerde demokratik ve bilimsel eğitim zeminlerini
daha da güçlendirecek, özgürlükleri geliştirmeye devam edeceğiz.

DAHA ÇOK ÜNİVERSİTE
Cumhuriyet tarihinde en çok üniversite kuran iktidar olan AK Parti, eğitim
almamış genç bırakmayacaktır. Yükseköğretim kurumlarının kalitesi ve bilimselteknolojik olanakları artırılarak nitelikli bir öğrenim ve araştırma-geliştirme süreci
gerçekleştirilecektir.

TÜRKİYE DÜNYANIN CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Genç bilim insanları, sanatçılar ve sporcular gibi nitelikli gençler açısından
Türkiye bir cazibe merkezi haline getirilecektir.

YURTDIŞINA DAHA ÇOK ÖĞRENCİ
Yüksek lisans ve doktora programları için yurtdışına gönderilen öğrenci
sayısını yükselteceğiz.
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İktidarımız döneminde önemli seviyeye ulaştırdığımız üniversite yurtlarımızın
kapasitesini daha da arttıracak, standartlarını geliştirmeye devam edeceğiz.

TÜM ÖĞRENCİLERE BARINMA
Nihai amacımız, yükseköğrenimde müracaat eden tüm öğrencilerimize
barınma imkânı sağlamaktır.

BURS VE KREDİYE DEVAM
Müracaat eden ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs, talep eden diğer
tüm öğrencilere de kredi vereceğiz.
Çocuk, halk ve üniversite kütüphanelerimizi koleksiyon bakımından
çeşitlendirecek, içerik bakımından zenginleştirileceğiz.
Gençlerimizin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha aktif rol
almalarını sağlayacağız.
Hareketlilik programlarını özellikle dezavantajlı gençlerin katılımını artıracak
biçimde genişletip çeşitlendirileceğiz.

SEÇİLME YAŞI 18 OLACAK
Seçilme yaşını 18’e indireceğiz.
Gençlerimizin spor ve sanatsal aktivitelerden daha yaygın bir biçimde
yararlanması için gerekli koşulları oluşturacak ve bütün illerde gençlik ve kültür
merkezlerinin sayısını yeterli hale getireceğiz.
Gençlerin modern sanat dallarıyla tanışabileceği «Gençlik Stüdyoları»
kuracağız.

ENGELLİ GENÇLERİN YANINDAYIZ
Engelli gençlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini
sağlamak amacıyla gerekli fiziksel ve sosyal altyapıları güçlendirmeye devam
edeceğiz. Toplumsal alan ve hizmetleri, engelli genç bireylerin katılımına olanak
verecek şekilde düzenleyeceğiz.
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GENÇLİK KAMPLARI ÇOĞALACAK
Gençlik kamplarının fiziki şartlarını iyileştirecek, faaliyetleri gençlerin
tercihleri doğrultusunda çeşitlendireceğiz.

KARİYER MERKEZLERİ GELİYOR
Gençlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer
planlamasına yardım edecek «Kariyer Merkezleri» kuracağız. Lise veya
üniversiteden mezun olmuş gençlere iş ve kariyer konusunda yol gösterici
destekler sunacağız.
Genç girişimciliğin güçlendirmeye yönelik finansman, teknoloji, işletme ve
pazarlama gibi konularda programlar düzenleyeceğiz.
Üniversite öğrencilerinin kredi ve bursları kesilmeden kısmi süreli çalışma yoluyla
istihdama katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.
Hayat boyu öğrenme programlarını yaygınlaştırarak gençlere, temel ve
mesleki beceriler kazandıracağız.

ESNEK ÇALIŞMAYLA GENÇLERE BÜYÜK FIRSAT
Esnek çalışma biçimlerini geliştirerek özellikle gençlerin istihdama
katılımının önünü açacağız.
Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını özendirici tedbirler
alarak
okul-sanayi işbirliğine katkıda bulunacağız.

GENÇLERE ÜCRETSİZ İNTERNET
Belirli kıstaslar içerisinde, ğençlerimizin bilgi ve iletişim teknolojilerinden
daha yaygın yararlanmaları için ücretsiz internet erişimi imikanı getirecek yenilikçi
paketler geliştireceğiz.
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KÜLTÜR VE SANAT
Türkiye Cumhuriyeti; Osmanlı, Selçuklu ve daha öncesine giden çok köklü
ve kadim bir medeniyetin son halkasıdır.
AK Parti olarak medeniyet, kültür ve sanat değerlerimizi muhafaza eden,
yeniden üreten ve gelecek nesillere kaliteli bir biçimde aktaran, kültürel farklılıkları
zenginlik olarak gören, herkesin kültür ve sanat faaliyetlerine katkıda bulunduğu
ve erişebildiği, estetik duygusu güçlü ve kültürlü bir toplum için çaba gösteriyoruz.
Bize göre kültür birikmeli, kemale ermeli, çeşitlenmeli, çoğalmalı ve zenginlikle
buluşarak yaygınlaşmalıdır.
İktidarlarımız döneminde, kuruluş felsefemizin özündeki değerleri koruyarak
toplumsal kimliğimizi güçlendirmeye özel önem verdik. Kültür politikalarımızı bu anlayış
çerçevesinde şekillendirdik. Geçmiş birikimiz ile gelecek vizyonumuz arasında güçlü
bağlar kurarak toplumsal kaynaşmayı temel hedef olarak gördük.
Kültürümüzün özündeki insanı merkeze alan adalet anlayışını, ahlaki
değerleri, toplumsal dayanışma ruhunu, estetik hassasiyetleri, insanlığa katkıda
bulunma gayesini siyasi anlayışımızın temeli olarak kabul ettik.

Neler Yaptık
YILLIK BASILAN KİTAP SAYISI 3 KATTAN FAZLA ARTTI
Uluslararası standart numarası alan (ISBN) kitap sayısı 2002’de 16 bin iken,
2014’te 51 bine yükseldi.

KÜTÜPHANELERDE 31 MİLYON KİTAP
Kütüphanelerimizdeki kitap sayısını da yaklaşık 20 milyondan 31 milyona
yükselttik.
Yeni bir anlayışla toplam 6 adet Edebiyat Müze Kütüphanesi açtık.

DÜNYAYA TÜRKÇE ÖĞRETİYORUZ
Yunus Emre Enstitüsünü kurduk ve yurt dışında Türk dilinin öğretimini etkin
bir şekilde başlattık.
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YERLİ SİNEMA 18 KAT BÜYÜDÜ
2002 yılında 1,9 milyon yerli film seyirci sayısı 13 yılda 18 kat artarak 35,5
milyona ulaştı. Sinema seyirci sayısı 2002’de 23,5 milyon iken, 2014’te 61,4
milyona ulaştı. 2002’de yüzde 8’lerde olan yerli film izlenme oranı ise bu yıl yüzde
58’e ulaştı.

TİYATROYU DESTEKLEDİK
İktidara geldiğimizde özel tiyatrolara verilen destek 850 bin TL iken, 20132014 sezonunda bu meblağı 4,3 milyon TL’ye ulaştırdık. Destek verdiğimiz özel
tiyatro sayısı ise 59’dan 221’e erişmiştir.

VAKIF MİRASI MUHAFAZA ALTINDA
Vakıf kültür varlıklarımızın envanterini çıkardık ve dijital ortama aktardık.
Diğer taşınmaz kültür varlıklarının dijital ortama aktarılması çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz.

46 RESTORASYONDAN 4 BİN ADEDE
2002 yılı öncesinde 46 vakıf kültür varlığının restorasyonu ve onarımı
yapılmış iken 2003-2014 döneminde bu sayıyı 4 bin seviyesine çıkardık.
Yurtdışında ata yadigârı medeniyet mirasımıza da sahip çıktık.
İktidarımız döneminde Selimiye Camii ve Külliyesi, Çatalhöyük Neolitik
Kenti, Bursa ve Cumalıkızık ile Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj dünya mirası
listesine girmiştir. Dünya mirası geçici listesinde varlık sayımız 52’ye yükselmiştir.

GELENEKSEL SANATLARI CANLANDIRDIK
Ebru sanatımız, ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili
Listesi’ne Türkiye’nin 12. unsuru olarak kaydedilmiştir.

85 ESER TÜRKİYE’YE DÖNDÜ
Yabancı ülkelerden 85 adet eserin ülkemize iadesini sağladık.
İktidarımız döneminde arkeolojik kazıları 2 kattan fazla artırdık. Kazı
çalışmalarına 2002 yılında sağlanan destek 1,9 milyon TL iken 2014 yılında bu
rakamı 38,8 milyon TL’ye yükselttik.
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2002 yılında müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 7,4 milyon iken
2013 yılında 29,5 milyona ulaşmıştır.

MÜZE SAYISI 2 KATTAN FAZLA ARTTI
Çok sayıda müzemizi, çağdaş müzecilik standartlarına göre yeniledik. 2002
yılında 93 olan özel müze sayımızı, 2014 yılında 206’ya yükselttik.
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Şanlıurfa Edessa
Arkeopark ve Mozaik Müzelerini yenileyerek kültür hayatımıza kazandırdık.

Neler Yapacağız
FİKRİ MÜLKİYET TAKİBİMİZDE
Kültür ve sanat eserlerinin özgürce üretilmelerinin önünü açacak hukuki
altyapıyı geliştireceğiz. Fikri mülkiyet haklarının kurumsallaşmasına yönelik
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Kültür ve sanat insanlarımızın yurtiçinde ve dışında tanıtımına önem
verecek, bu insanlarımızı teşvik edici her türlü tedbiri alacağız.

KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZI KORUMAYA DEVAM
Toplumumuzda simgesel değer ve kutsallık atfedilen kültürel varlıkların
korunmasına özen göstereceğiz.
Medeniyet değerlerimizin kurumsal taşıyıcısı olan vakıf geleneğimizi
geliştirerek yaşatmaya ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

TÜRKÇE KÜRESEL DİL OLACAK
Dilimizin medeniyetimizle uyumlu bir şekilde geliştirilmesini sağlayacağız.
Türkçe’nin Birleşmiş Milletler’in resmi dilleri arasına girmesi için girişimlerimiz
artarak devam edecektir.
Farklı kültürlerin temel düşünce ve bilim eserlerinin Türkçe’ye çevirisini ve
uzaktan eğitim yolu ile yabancılara Türkçe öğretimini sağlayacağız.
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OSMANLICA ÖĞRETİMİ YAYGINLAŞACAK
Medeniyet birikimimizin en önemli unsurlarından olan Osmanlıcanın
etkin bir şekilde öğretilmesini, tarihimizle ve kültürümüzle olan bağlantının
güçlendirilmesini sağlayacağız.
Tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının
belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülerek tanıtımının yapılmasını
destekleyeceğiz.
Çocuklarımızın sevebilecekleri ve sorumlu birer birey olarak yetişmelerini
sağlayacak içeriğe sahip bilgisayar oyunlarının ve animasyonların üretilmesini
teşvik edeceğiz.

SİNEMAYA DESTEK SÜRECEK
Türk film endüstrisinin dünyada sayılı endüstriler arasına girmesini
sağlayacak tedbirleri alacağız. Kültürümüzün temel öğeleri olan milli, dini, ahlaki
ve folklorik değerlerin işlenmesine yönelik etkin çalışan bir teşvik mekanizması
oluşturacağız.

KENTLERİN TARİHİ DOKUSU ORTAYA ÇIKARILACAK
Tarihi kent bölgelerindeki dokunun bütüncül olarak ortaya çıkarılması ve
korunmasını sağlayacağız.

GELENEKSEL SANATLAR DAHA GÜÇLÜ DESTEKLENECEK
Ebru, hat, tezhip, minyatür, ahşap oymacılığı, çini, halıcılık, bakırcılık,
telkâri gibi bize özgü veya en iyi örneklerinin ülkemizde üretildiği süsleme ve el
sanatlarının farklı sunum ve kompozisyonlarda birer ticari ürüne dönüştürülmesini
sağlayacağız.
Kütüphane, kültür merkezi ve müze gibi kültürel tesisleri yerel yönetimlere
devredeceğiz.
Belediye, STK ve özel girişimcilerin kurduğu tiyatroların artırılmasını
destekleyeceğiz.
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KÜTÜPHANELERİ DAHA DA ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ
Tüm Halk Kütüphanelerimizin internet erişimi ve bilgisayar konusundaki
altyapı eksikliğini giderecek, kitap ve doküman varlıklarını artıracağız.
Kültür merkezlerinin sayısını ve niteliğini ihtiyaç duyulan mekânlarda
artıracağız. İnşa edilecek kültür merkezleri için, yerelin ihtiyaçlarını daha fazla
yansıtan, çok fonksiyonlu, çağın gereklerine cevap veren tarzda yeni modeller
geliştireceğiz.
Eğitimin her kademesinde geleneksel kültür ve dünya klasiklerinin
okutulmasını sağlayacak, çocuk ve gençlerimizin kültür birikimini daha fazla
destekleyeceğiz.

KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ GELECEĞE TAŞINACAK
Cami, kütüphane, medrese, saray, tarihi kamu binaları gibi bütün kültür
varlıklarımızın mimari çizimleri ve projelerinin oluşturulmasını ve eserlerin
hasar görmesi durumunda tekrar inşa edilecek şekilde bu tasarım ve projelerin
arşivlenmesini sağlayacağız.

ÖZEL ŞAHIS MÜZELERİ TEŞVİK EDİLECEK
Özel şahıs müzelerini teşvik edecek, vatandaşlarımızın birikimlerinin
değerlendirilmesini ve kullanıma açılmasını sağlayacağız.

ŞEHİR MÜZELERİ GELİYOR
Tüm illerimizde şehir müzelerinin kurulumunu tamamlayacak, illerimizin
kültür ve sanat varlıklarının koruma altına alınması ve gelecek nesillere
aktarılmasını sağlayacağız.
Ülkemizde en çok ziyaret edilen müze olan Topkapı Sarayında, medeniyet
tarihimizin mimari, sanat tarihi, eğitim, devlet ve yaşam biçiminin belirli bir
bütünlük içerisinde sunulmasını sağlayacağız.
Ankara ve İstanbul illerinde ulusal müze komplekslerinin kurulmasını ve
depolarda kalan bütün değerli eserlerin sergilenmesini sağlayacağız.
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MİLLİ ARŞİV ELEKTRONİK ORTAMDA
Milli Arşivimizin bütün belgeleriyle düzenlenerek elektronik ortamda
araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlayacağız.

100. YIL ETKİNLİKLERİ SÜRECEK
Çanakkale Savaşları’nın 100. Yıl dönümünü sempozyumlar, paneller,
konferanslar, sergiler, konserler, tiyatro oyunları ve kültürel etkinliklerle anılmasını
sağlayacak ve bu tarihi hadisenin tarih ve kültür dünyamızdaki yerini ortaya
koyacak çalışmalar yapacağız.
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SPOR
AK Parti iktidarlarımız süresince spora geçmiş iktidarların verdiğinden çok
daha fazla önem verdik, sporcu ve kulüp sayısında, çeşitli sportif altyapılarda ve
spor organizasyonlarında önemli gelişmeler sağladık.

Neler Yaptık
LİSANSLI SPORCU SAYISINI ARTIRDIK
2002 yılında 278 bin olan lisanslı sporcu sayısını 2015 yılında 5,6 milyona
ulaştırdık.

SPOR KULÜBÜ SAYISI 2 KATTAN FAZLA ARTTI
2002 yılında 6.035 olan spor kulübü sayısını 2015 yılında 13.280’e ulaştırdık.

SPOR YATIRIMLARI: 63 MİLYONDAN 967 MİLYONA
Spor yatırımlarına aktarılan kaynağı 2002 yılı seviyesi olan 63 milyon TL’den
967 milyon TL’ye yükselttik. Bu kaynaklarla toplam 813 spor tesisini hizmete aldık.

TÜRKİYE’Yİ SPORLA BULUŞTURDUK
Bu kapsamda; 2002-2015 döneminde 1 adet olan atletizm pisti sayısını
36’ya; 46 yüzme havuzunu 134’e; 277 olan stadyum sayısını 602’ye; 372 olan spor
salonunu 1.087’ye; 578 olan futbol sahasını 1.146’ya; 264 olan çok amaçlı spor
tesisi sayısını 469’a çıkardık. 28 ilimize olimpik ve yarı olimpik standartlarda yüzme
havuzunun yapımını sağladık. 48 adet yüzme havuzunun yapımına da devam
etmekteyiz.
İnsanımızın yaygın bir şekilde sportif faaliyetler yapmasında önemli gördüğümüz
amatör spor dallarına her yıl 50 milyon TL yardım yapmaktayız.
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SPORA TAM DESTEK SAĞLADIK
28 yaz olimpik, 4 kış olimpik, 3 paralimpik, 23 olimpik olmayan toplam 58
spor federasyonuna bu güne kadar 1,9 milyar TL yardım yaptık.
2004 yılında yaptığımız düzenlemelerle spor federasyonlarını siyasi tartışma
alanından çıkardık ve bunlara bağımsızlık verdik.

BÜYÜK SPOR ORGANİZASYONLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK
Son 12 yılda ülkemizin tanıtımına da önemli katkılarda bulunan 659
uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Bunlar arasında Erzurum
Dünya Universiade Kış Oyunları, Trabzon Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, Dünya
Büyükler Güreş Şampiyonası, Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası, Dünya Salon
Atletizm Şampiyonası, FIS Snowboard Gençler Dünya Şampiyonası, Antalya ITU
Triatlon Avrupa Kupası, Mersin Akdeniz Olimpiyatları, Dünya Kadınlar Basketbol
Şampiyonası uluslararası düzeyde dikkat çeken bazılarıdır.

Neler Yapacağız
SPORDA DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ
Geliştireceğimiz spor altyapısı ve spor yapma kültürü ile uluslararası
etkinliklerde daha başarılı sonuçlara imza atılmasını hedeflemekteyiz.
Yeni dönemde sporcu sayımızın ve sportif niteliklerimizin artırılması birinci
önceliğimiz olacaktır.
Ülkemizdeki 40’ın üzerindeki Sporcu Kamp Eğitim Merkezleri’nde, ulusal
ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil edebilecek sporcular yetişmesini
sağlayacağız.

OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZLERİ ARTACAK
19 ilde, 17 branşta 17-21 yaş aralığındaki yetenekli ve başarılı
sporcularımızın yetiştirilmesini sağladığımız Türkiye Olimpiyat Hazırlık
Merkezlerinin (TOHM) sayısını artıracağız.
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2016 Rio Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına daha fazla sporcu ile
katılımı ve daha başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz.

178 YENİ SPOR TESİSİ GELİYOR
2015 Yılında 2,3 milyar TL büyüklüğe sahip 178 adet spor tesisinin yapımını
tamamlayarak hizmete sokacağız. Başta spor altyapısı görece zayıf olmak üzere,
ihtiyaç duyulan yerlerde yeni spor tesislerine yatırım yapmaya devam edeceğiz.

SPORDA ŞİDDETLE MÜCADELEYE DEVAM
Spordaki şiddet ve doping olaylarının önlenmesine yönelik başta spor
etiği olmak üzere bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine daha fazla ağırlık
vereceğiz.
Merkezi idare, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör gibi farklı
kesimler tarafından yapılmış bulunan spor tesislerinin sayısal ve niteliksel olarak
envanterini çıkarmaya dönük çalışmalarımızı tamamlayacak; geleceğe ilişkin
planlamalarımızda bu envanteri esas alacağız.
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ÇALIŞMA HAYATI
Adalet ve Kalkınma Partisi olarak çalışma barışını, çalışma hayatında
hakkaniyeti ve insan onuruna yakışır çalışma ortamlarını tesis edilmesini esas
alıyoruz.
Çalışma hayatında şiarımız, çalışanın teri kurumadan hakkının verilmesidir.
Bu şiarla, diğer alanlarda olduğu gibi, çalışma hayatının merkezine de insanı
koyuyoruz. Çalışan kesimlerimizin iş sağlığı ve güvenliği, kendi başına bir değer
olduğu gibi, verimli ve katma değeri yüksek bir üretim yapısının da ön şartıdır.

Neler Yaptık
ASGARİ ÜCRETİ REEL OLARAK DA ARTIRDIK
Net asgari ücret reel olarak 2002-2014 yılları arasında yüzde 61,6 oranında
artış kaydetti. Net ele geçen ortalama memur maaşlarını ise aynı dönemde reel
olarak yüzde 48,3 oranında arttırdık.

İŞÇİNİN YANINDAYIZ
2010 ila 2013 yılları arasında uyguladığımız Mevsimlik Gezici Tarım
İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatları İyileştirilmesi Projemiz kapsamında 38 ilde
yaklaşık 96 milyon TL kaynak aktararak, yaklaşık 326 bin vatandaşımıza hizmet
sunduk.
Engelli istihdamına yönelikler teşvikleri uygulamaya koyduk, 2014 yılında bu
teşviklerin kapsamını genişlettik.

YENİ İŞ KANUNLARINI ÇIKARDIK
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununu çıkardık.

SENDİKALAR DAHA GÜÇLÜ, DAHA ÖRGÜTLÜ
Sendikal mevzuatı, sosyal diyalog mekanizmaları etkin olarak işletilerek
ve AB normları ile ILO Sözleşmelerine uygun olarak Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu ve diğer yasal düzenlenmelerle yeniledik.
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Üyelikte noter şartını kaldırarak sendikal örgütlenmeyi kolaylaştırdık.
Sendikal işlemlerde e-devlet sistemine geçerek üyelik işlemlerini daha hızlı
ve güvenilir hale getirdik.

1 MAYIS TATİL OLDU
1 Mayıs’ı “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kabul ederek resmi tatil ilan
ettik.
Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulunu oluşturduk; kamu ve özel sektör
işyerlerinde eğitimler verdik.
Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Yerel Kaynakların Etkinleştirilmesi Projesini
2014 yılında beş pilot ilde uyguladık.
Yürürlüğe koyduğumuz vize rejimi değişikliği neticesinde hasta, yaşlı ve
çocuk bakımında çalıştığı bilinen yaklaşık 40 bin yabancının kayıt altına alınmasını
sağladık.

Neler Yapacağız
AK Parti olarak, önümüzdeki dönemde de insanı merkeze alan bir zihniyet
içerisinde çalışma hayatımıza ilişkin reformlarımıza devam edeceğiz.

KAYIT DIŞIYLA DAHA ETKİN MÜCADELE EDECEĞİZ
Kayıt dışılığın da önemli bir nedeni olan çalışma hayatındaki katılıkları
azaltarak, istihdamın gelişimine sağlıklı bir zemin oluştururken, işletmelerimizin
rekabet gücünü artıracağız.
Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla sosyal
taraflarla diyalog içinde mevcut durum tespiti ve mevzuat çalışması yapacağız.
Mevzuat düzenlemesi yaparak fazla çalışma sürelerinin aşılması halinde
işverenlere idari para cezası verilmesini sağlayacağız.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE TAVİZ YOK
Avrupa Birliği ve ILO standartlarında oluşturduğumuz İş sağlığı ve güvenliği
mevzuatının etkili bir şekilde uygulanması, hayati önemde gördüğümüz bu alanda
tüm ilgili taraflarda zihniyet dönüşümünün sağlanması ve gerekli kapasitelerin
geliştirilmesi konularına azami önem ve önceliği vermeye devam edeceğiz.
Bu kapsamda, kamuoyuyla paylaştığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem
Planını kararlılıkla hayata geçireceğiz.
Kısmi zamanlı çalışma, staj, prim desteği gibi araçlarla ve bilgi toplum
şartlarında gelişen yeni işlerle genç ve kadın istihdamını artıracak bir çalışma
ortamı oluşturacağız.
Yabancıların çalışma izinleri ile ilgili kırtasiyeciliği tamamen ortadan
kaldıracak, ilgili tüm kurumlarla entegre olan yeni bir otomasyon sistemi
kuracağız.
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SOSYAL GÜVENLİK
AK Parti olarak hükümetlerimiz döneminde tüm vatandaşlarımızı sosyal
güvenlik ve genel sağlık sigortası kapsamına alırken aynı zamanda sürdürülebilir
ve etkin çalışan bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmayı hedefliyoruz.
Sosyal güvenlik sistemimizi geliştirirken, çalışanlar, işverenler ve emekliler
arasında hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir denge oluşturulması temel ilkemizdir.

Neler Yaptık
SOSYAL GÜVENLİKTE AYRIMI KALDIRDIK
Üç ayrı sosyal güvenlik kurumunu (SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığını) tek çatı
altında topladık. Sosyal güvenlik kapsamını genişlettik. Nüfusun tamamına eşit, kolay
ulaşılabilir hale getirdik.

NÜFUSUN TAMAMINA YAKINI SOSYAL GÜVENCEDE
Kaliteli sağlık hizmetini hedef alan genel sağlık sigortası sistemini
oluşturarak, nüfusumuzun tamamına yakınını Genel Sağlık Sigortası (GSS)
kapsamına aldık.

SİGORTALI SAYISINI ARTIRDIK
İstihdam teşvikleri ve kayıt dışıyla mücadele neticesinde; 2002 yılında 12 milyon
olan aktif sigortalı sayısı 2014 yılında 19,9 milyon kişiye ulaşmıştır.
Son 12 yılda çalışma çağındaki nüfus yüzde 18 artış gösterirken, sosyal
güvenlik kapsamının genişletildiğinin bir göstergesi olarak aktif sigortalı sayısı
yüzde 66 oranında artış göstermiştir.

EMEKLİYE EN BÜYÜK ARTIŞLARI GERÇEKLEŞTİRDİK
AK Parti olarak, emekliye enflasyonun oldukça üzerinde artışlar sağladık.
12 yılda emekli aylığını reel olarak; memurlarımızda yüzde 23, işçilerimizde yüzde
43, Bağ-Kur’lu esnafımızda yüzde 100, Bağ-Kur’lu çiftçimizde yüzde 238 oranında
artırdık.
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İLAÇ EZİYETİNE SON VERDİK
Beşeri ilaçlarda referans fiyat uygulaması ile kamu iskontosu uygulamasını
başlattık.
SSK hastanelerini Sağlık Bakanlığına devrettik, SSK eczanelerini kapatarak
SSK sigortalılarının özel eczanelerden ilaç alabilmesini sağladık.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumunu
(SGK) kurduk.
Devredilen Emekli Sandığı sigortalıları gibi, Devredilen SSK ve Devredilen
Bağ-Kur sigortalılarının da SGK ile sözleşmeli üniversite hastanelerine ve
sözleşmeli özel sağlık tesislerine doğrudan müracaat edebilmesi imkânını
sağladık.

İŞVERENİ İSTİHDAM İÇİN TEŞVİK ETTİK
Bölgesel istihdam teşviklerini genişlettik, 5 puan teşvikine ilave olarak
sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen 51
ilde, 6 puanlık ilave sosyal güvenlik primi işveren payı indirimi sağladık.

PRİM ALACAKLARINI YAPILANDIRDIK
2006, 2008, 2011 ve 2014 yıllarında prim yapılandırma uygulamaları
kapsamında SGK’nın prim alacaklarında yapılandırmaya gittik.
Prim ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin sağlık primlerinin devlet
tarafından ödenmeye başlanmasını sağladık.
GSYH’ya oran olarak, SGK’nın prim tahsilatlarını 2002 yılındaki yüzde 4,5
düzeyinden 2014 yılında yüzde 7,8 düzeyine, sigorta giderlerini 2002 yılındaki
yüzde 5,1 düzeyinden 2014 yılında yüzde 7,8 düzeyine yükselttik.
SGK sağlık harcamalarını, GSYH’ya oran olarak 2002 yılındaki yüzde 2,0
düzeyinden 2014 yılındaki yüzde 3,1 düzeyine yükselttik.
AK Parti İktidarları olarak sosyal güvenlik alanında geçtiğimiz dönemde
vatandaşlarımıza yönelik önemli icraatlar gerçekleştirdik. Bu çerçevede;
56

Evlerinde çalışıp gelir getirici faaliyet yapmayan kadınlarımız için isteğe
bağlı sigortalı olma imkânı getirdik.

ENGELLİ ANNESİNE İLAVE GÜN VERDİK
Engelli çocuğu olan annelere ilave gün hakkı verdik.

ÖLÜM AYLIĞI KRİTERİ 900 GÜN
900 gün karşılığı ölüm aylığı imkânı getirdik.
Bağ-Kur ve SSK’lıların sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirdik

EVDE ÇALIŞANA SİGORTA
Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılanlara sigortalılık imkânı getirdik.

MADENCİYE YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ
Yer altında çalışan işçilerimizin fiili hizmet zammı sürelerini genişlettik.
Madencilerin emeklilik yaş koşulunu düşürdük. Mevcut koşullarda
yıpranmayla 48,5 yaşında emekli olan madenci 43,5 yaşında emekli olabilecektir.
Yeni özel düzenlemeler yaparak Soma faciasında hayatını kaybeden
madencilerimizin hak sahiplerine ölüm aylığı bağladık.

YURTDIŞINDAKİ ÇALIŞANIN YANINDAYIZ
Yurtdışında bulunan vatandaşlarımıza isteğe bağlı sigortalı olma imkânı
getirdik.
İzinle vatandaşlıktan çıkanlara (mavi kartlılara) borçlanma hakkı verdik.

TAKSİ VE DOLMUŞ ŞOFÖRÜNE SOSYAL GÜVENCE
Taksi ve dolmuş şoförlerinin sosyal güvenlik kapsamına girmelerini
kolaylaştırdık.
Bağ-Kurlulara da iş kazası geliri alma imkânı getirdik.
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Bağ-Kur kapsamında olan sigortalılar ile emeklilere her doğum için emzirme
ödeneği vermeye başladık. 2014 yılı için emzirme ödeneği olarak kişi başına 103
TL ayırdık.
Bağ-Kur Sigortalılarına erken emeklilik hakkı getirdik.

YETİM KIZLARIN YANINDA OLDUK
Yetim kız çocuklarına evlenme yardımı imkânı getirdik.
Krediyle emekli olma kolaylığı getirdik.
Bağ-Kurluların askerlik borçlanmasını kolaylaştırdık.
Kendi nam ve hesabına çalışanlara doğum borçlanması yapabilme imkânı
getirdik.

İZNE AYRILAN MEMURA SAĞLIK GÜVENCESİ
Aylıksız izne ayrılan memurlara sağlık güvencesi getirdik.

ENGELLİYE KOLAY EMEKLİLİK
Engelli kamu memurları için kolay emeklilik imkânı sağladık
YAŞ mağdurlarına iade-i itibar sağladık.

ŞEHİT AİLELERİNİN HAKLARINI ARTIRDIK
Şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine sağlanan hakları revize ettik.
Eğitim öğretim yardımını arttırdık ve kapsamını genişlettik.
Terör ve harp malulü gazilerimizin sağlık haklarını genişlettik.
Devlet memurlarına da doğum borçlanması yapabilme imkânı getirdik.

AYLIK BAĞLAMA SÜRELERİNİ KISALTTIK
Daha önce 3 ayı geçen aylık bağlama süreleri 30 günün altına düşürülerek
emekli olan vatandaşlarımızın tek gelir kaynağı olan emekli aylığını elde
edememesinden kaynaklı mağduriyetleri önlemiş olduk.
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EMEKLİYE EVİNDE MAAŞ ÖDEMESİ
Emekli aylıklarını emeklinin evinde ödemeye başladık. Bu kapsamda 2014
Nisan ayında 7.885, 2014 Kasım ayında 8.085 kişiye evinde ödeme yaptık.
Fiş ve fatura toplamaya son verdik.

İNTİBAK YASASINI ÇIKARDIK
İntibak Yasasını yürürlüğe koyduk. Böylece kapsamdaki kişilerin yüzde
65,3‘ünü intibaktan yararlandırdık.
Doğum borçlanması hakkını 3’e çıkardık.
Gazilerimize sağlıkta ayrıcalıklar sağladık.

Neler Yapacağız
SİGORTA İŞLEMLERİNDE OTOMASYON YAYGINLAŞACAK
Sigorta işlemlerinin otomasyonla yapılması kapsamında çeşitli meslek
mensuplarının tescil-terk işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesine
yönelik çalışmalar yürüttük ve tam otomasyona geçiş kapsamında faaliyetlere
devam edeceğiz.

KAYITLI ÇALIŞAN SAYISI ARTACAK
Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele edilerek kayıtlı çalışan
sayısını artıracak ve prim tabanını genişleteceğiz.
Prim yapılandırmalarını ekonomik kriz ve doğal afet gibi istisnai haller
dışında uygulamayacağız.
Sağlık hizmetleri ve harcamalarında sürdürülebilirlik dikkate alınarak ilaç ve
tedavi harcamalarını daha akılcı hale getireceğiz.
Sağlık bütçesinde kaynak etkinliğinin sağlanması amacına yönelik
çalışacağız. Özellikle hasta ve işlemin takibinin yapılması, suistimallerin
önlenmesi, gereksiz ve mükerrer tetkiklerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalara
hız kazandıracağız.
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SAĞLIKLI YAŞLANMAYA TAM DESTEK
Giderek artan yaş ortalamamızı da dikkate alarak aktif ve sağlıklı yaşlanmayı
destekleyeceğiz. Yaşam boyu öğrenim programlarına daha iyi erişim sağlayarak
uzun çalışma yaşamını destekleyecek, ileri yaşlarda uygun istihdam olanaklarını
geliştireceğiz.

EMEKLİLİK TASARRUFLARINI DESTEKLEYECEĞİZ
Sektörel katkısının yanı sıra ülkemizdeki tasarruf eğilimini de
güçlendireceğini öngördüğümüz tamamlayıcı emeklilik tasarruflarını
destekleyeceğiz.

EMEKLİ DAHA DA RAHAT EDECEK
Emeklilik hizmetlerini etkinleştireceğiz.
Geçmişe olduğu gibi önümüzdeki süreçtede düşük düzeyde maaş alan
emeklilerimizin gelir seviyesini alacağımız tedbirlerle yükselteceğiz. Bu çerçevede;

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM
Temmuz ayında emekli maaşlarına rutin olarak yapacağımız artıştan sonra
maaşı 1.000 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize seyyanen 100 lira
zam yapacağız. Maaşı 1.000 lira ile 1.100 lira arasında olan emeklilerin maaşını
da 1.100 liraya tamamlayacağız. Bu artıştan emeklilerimizin yaklaşık yüzde 60’ının
istifade etmesini sağlayacağız.

ÇALIŞAN EMEKLİYE PRİM İNDİRİMİ
Ticari faaliyette bulunan emeklilerimizden kesilen ayda yüzde 15 oranında
Sosyal Güvenlik Destek Primini yüzde 10’a indireceğiz. 630 binden fazla
emeklimizin yararlanacağı bu düzenlemeyle emeklilerimizin aylıklarına ortalama
en az 50 liralık ayrıca bir artış sağlayacağız.

YAŞ AYLIĞINI ARTIRACAĞIZ
65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızın 145 lira olan aylığını, 200 liraya
çıkaracağız.
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İmkânlarımız arttıkça emeklilerimize ve diğer sosyal gruplara desteğimizi daha da
artıracağız.
Sosyal güvenlik kurumuna erişimi artıracağız.
e-randevu projesiyle randevu sistemini etkin ve daha kolay hale getireceğiz.
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