GELECEĞİN TÜRKİYESİNDE

TÜRKİYE’NİN SOSYAL POLİTİKA VİZYONU
Türkiye’nin gelecekte sosyal politikaları şu üç temel amaç doğrultusunda oluşturulmalıdır:
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Sosyal adaleti sağlamak
Her bireyin eşit haklara ve fırsatlara sahip olması için dezavantajlı grupların sosyal politikalar yoluyla
güçlendirilmesidir.

Beşerî sermaye ve insani gelişmeyi yükseltmek
Beşerî sermaye, bireyin bilgi ve becerileri ile kendisini gerçekleştirebilmek için gerekli olan temel
yetileridir. Türkiye’nin ekonomik ve sosyal refahını artırmanın yegâne koşulu beşerî sermayenin ve
insani gelişmenin artırılmasıdır.

Yaşam memnuniyetini artırmak
Yaşam memnuniyeti, bireyin hayatıyla ilgili beklentileri ile sahip olduğu hayatın nitelikleri arasında yaptığı genel
değerlendirmedir. Sosyal politikalar aracılığıyla vatandaşların yaşam memnuniyeti yükseltilmeye çalışılır.

Türkiye’nin sosyal politika vizyonu altı temel koşulu oluştruacak şekilde yapılandırılmalıdır:
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Ölçme ve değerlendirme

Sürdürülebilirlik
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Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da dikkate alan
sosyal politikaların oluşturulmalıdır.

Kapsayıcılık ve şeffaflık
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Sosyal politikalar şeffaf bir süreç içinde farklı
paydaşların görüşleri alınarak tasarlanmalıdır.

Koordinasyon
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Gerek refah kurumları olan devlet, aile, piyasa
ve sivil toplum arasında gerekse merkezî
yönetim ve belediyeler arasında sosyal
politikalar aktif bir iş birliği içinde yürütülmelidir.
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İhtiyaçları doğru tespit edip uygulamaların
çıktılarını analiz edebilmek için sosyal
politikaların her aşamasında ölçümler yapılmalı,
bulgular sürekli değerlendirilmelidir.

Etkin uygulama
Toplumun sürekli değişen ihtiyaçlarına cevap
veren etkili politikalar üretilmelidir.

Evrensel ve toplumsal ve değerlere
bağlılık
Tarihsel süreç içinde süzülmüş ve rafine hale
gelmiş kültürel, toplumsal, dinî değerler ile
evrensel normlara uygun olarak sosyal politikalar
tasarlanmalıdır.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı olarak, dünyanın
nabzını ölçen aynı zamanda da yerel
dinamiklerimizle beslenen, ilke koyucu, çözüm
vaz eden çalışmalarımıza “Geleceğin Türkiyesi
Raporlarını” ekledik. Türkiye’nin gelecek
vizyonuna katkı sunmayı amaçlayan Geleceğin
Türkiyesi Projesi kapsamında ülkemiz ve dünyanın
geleceği açısından kritik önemi haiz konularda
hazırlanan raporlarımız şöyledir:

RAPOR

YAZAR

YAYIM TARİHİ

Eğitim

Yusuf Alpaydın

Ekim 2018

Yükseköğretim

Nihat Erdoğmuş

Şubat 2019

Ekonomi

Yönetim

Dış Politika

Murat Taşdemir, Hüseyin Kaya,
Ethem Hakan Ergeç, Özer Selçuk
Haluk Alkan
Süleyman Güder, Murat Çemrek,
M. Hüseyin Mercan

Nisan 2019

Eylül 2019

Şubat 2020

Sosyal Politikalar

M. Fatih Aysan

Ekim 2020

Kültür Politikaları

Lütfi Sunar, Osman Ülker, Firdevs Bulut

Aralık 2020

Sivil Toplum

Belirlenecek

Mart 2021
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