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•

Kurumsal ve yasal çerçeve
– Kurumsal yapısı, yasal temeller ve hak niteliği
– Programların ihtiyaç tespiti ölçütleri temelinde tasnifi

•

Sosyolojik evren
– İktisadi ögeler
• Sosyal Yardım Alanlar Kim?
• Kaç kişi?
• Ücret dışı bir gelir türü olarak sosyal yardımlar ve düşük ücretli çalışma
• Mülksüzleşme ve göç
• Geçim ve başetme stratejisi
• İhtiyaç ve geçim: Ek gelir ve fiyatlandırılmamış geçim alanı
• Yoksulluk ve sefalet
– Siyasal ögeler
• Klientalizm, oy verme davranışı
• Sosyal yardım hakkı bilinci
• Devlet ve yurttaş ilişkileri
– Bireysel/toplumsal ögeler
• Psikolojik ve duygusal etkiler ve Damgalanma
• Toplumsal cinsiyet
• Sosyal yardım alma kültürü ve hane ve mahalle temelli yaşam tarzı

Kurumsal yapısı, yasal temeller ve hak niteliği
• Uluslararası sözleşmeler
• Anayasa (Sosyal güvenlik hakkı kapsamında,
madde 60)
• Yasalar
• Diğer mevzuat
• Dava edilebilirlik (İdari işlem => Anayasa 125)
• Sosyal yardım kurumlarının kararlarının
hukuka uygun olarak yapılıp yapılmadığının
idare mahkemelerinde yargısal denetimine
dönük hukuki bir engel bulunmamaktadır.

Kurumsal yapısı, yasal temeller ve hak niteliği
• Hak yaratıcı bir hukuksal çerçeveye sahip
• Sosyal yardım yapma: Devletin yükümlülüğü
• Mevzuat ve uygulama, sosyal yardım hakkından eşit şekilde
yararlanma hakkını sağlayan bir nitelikte değil
– Mevzuat yapısındaki yetersizlikler
– Dava edilebilirliğin temelleri
– Yargı kararları
– işleyiş özellikleri
– meslek elemanının kişisel inisiyatifi,
– Vakıf Mütevelli Heyetinin takdir hakkı,
– nesnel ölçütler etrafında uygulanmasına ilişkin sorunlar,
– ihtiyaç tespiti süreçleri
– parçalı, standart yoksunu, çok başlı ve dağınık yapı
• Dava edilebilirliğin hukuksal, pratik ve sosyal temelleri eksik, sakat
ve zayıftır.
• Böylesi bir yapı içerisinde, sosyal yardımların devlete karşı ileri
sürülebilir bir sosyal hak niteliği eksiklidir.
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Sosyal Yardım Programları

Sosyal Güvence ve Diğer Ödemeler Yarar Sahibi Hanehalkları
(Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından
Aylık ve Gelir Alma, İşsizlik Sigortası,
Nafaka, Harçlık), Çalışma ve Gelir
Temelli İhtiyaç Tespiti Yöntemi

Gıda (koli ya da çek), yakacak, eğitim Gelir tespiti
materyali gibi yardımları, evde bakım
yardımı,
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(SSPE)
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Kayıtlı ve kayıt dışı çalışan yoksul ve
işsiz hanehalkları

Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı, Eşi Sosyal güvence ve diğer ödemeler Sosyal güvence kapsamı dışında ve
Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım, yoklaması ve gelir tespiti
kayıt dışı çalışan yoksul ve işsiz
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik
hanehalkları
Düzenli Nakit Yardımı, Silikozis
Yardımı, Asker Çocuğu Yardımı, Öksüz
Yetim Çocuğu Yardımı, Engelli Yakını
Yardımı (18 Yaş Altı Engelli),
Engelli Aylığı (18 yaş üstü)

65 Yaş Aylığı

Engelli kişi sosyal güvence ve diğer
ödemeler kapsamında değilse, hak
edişlerde hanede sosyal güvence
kapsamında bir kişi olsa da gelir tespiti

Sosyal güvenlik kapsamında bir kişi
olsa da gelir ya da hanehalkı özellikleri
gereği, hanede kişi başına düşen gelir
düzeyinin,
gelir
temelli
ihtiyaç
yoklaması kriterinin altında kaldığı
kayıtlı ve kayıt dışı çalışan yoksul ve
işsiz hanehalkları
65 yaş üstü kişi sosyal güvence ve diğer Sosyal güvenlik kapsamında bir kişi
ödemeler kapsamında değilse, hak olsa da gelir ya da hanehalkı özellikleri
edişlerde hanede sosyal güvence gereği, kendisine ve eşine ait gelir
kapsamında bir kişi olsa da gelir tespiti toplamının
gelir
temelli
ihtiyaç
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kayıtlı ve kayıt dışı çalışan yoksul ve

Sosyal yardım alanlar: Kim?
• Çalışma İktisadı
– Kendi Hesabına Çalışan Yoksullar: Nakit Açığını Kapatan
Bir Gelir Türü ve Geçim Aracı Olarak Sosyal Yardım
– Ücretli Çalışan Yoksullar: Ücret Dışı Bir Gelir Türü ve
Geçim Aracı Olarak Sosyal Yardım
– İşsiz ve Yarı-İşsiz Yoksullar: Sosyal Yardımla Geçinmek
• Sosyal Yardım Programları
– Kayıtlı-Kayıtdışı Çalışan ve İşsiz Yoksul
– Emekli ve Yaşlı Yoksul
– Çalışma Gücü Kaybı Yaşayan Engelli ve Engelli Yakını
Yoksul

Sosyal Yardım Alanlar
• İşgücü piyasası ile bağı güçlü olan nüfus grupları
– geçici ve belirli süreli çalışma,
– düzensiz işler,
– tarımdan kopma, mülksüzleşme ve işçileşme örüntüleri,
– enformel sektör kapsamında çalışanlar
• İşgücü piyasası ile bağı görece daha zayıf nüfus grupları
– uzun süreli işsizler,
– çalışamayacak durumdakiler,
– lümpen proletarya,
– işbölümü ve toplumsal cinsiyet örüntüleri nedeniyle işgücüne
dahil olamayanlar,
– dullar,
– öksüz ve yetimler,
– işe bağlı yaralanma ve ölüm/maluliyet sonucu gelir kaybı
yaşayanlar

Sosyal Yardım Alanlar
• Mülksüz emekçi toplumsal sınıflar
• Diğer emekçi kesimlerden bütünüyle
ayrıştırılamayacak çalışma ve gelir elde etme
deneyimleri, geçim ve hayat şartlarına sahip
bir kesim
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Asgari Ücret Artışı ve Sosyal Yardım Bağı
•
•
•
•

Muhtaçlık sınırının yükselişi
Muhtaçlık alt sınırının altında kalma
Düzensiz ve düşük gelire dayalı geçim
Sosyal yardımların toplumsal tabanının
genişlemesi
• Gelir testine dayalı yöntem: Primli rejim
içerisindekileri de sosyal yardım kapsamına alma
• Çok çocuklu hane yapısının güçlenmesi
• 609,38 X 3: 1.828,15
• 609,38 X 4: 2.437,57
• 609,38 X 5: 3.046,9

Ücret dışı bir gelir türü olarak sosyal
yardımlar ve düşük ücretli çalışma
• Düşük ücretli çalışmayı katlanılabilir kılma

• İşgücü piyasasında düşük ücretli işleri yeniden
üretimi

Mülksüzleşme ve göç
• Kentsel işgücü piyasası ile bütünleştirmeye
hazırlayan bir rol
• Mülksüzleşmiş emekçiler için bir “ilk çare”
koruma tekniği
• Türkiye’de iç göç ve geleneksel refah rejiminin
önemli bir boyutu olan gecekondu ve onun
etrafında iş ve istihdam olanakları bulma sürecini,
2000’li yıllarda, sosyal yardıma erişim süreci
olarak yeniden tanımlanması gerekliliği
• Güvencesizleşme ve işçileşme süreçlerini
engelleyen değil, tamamlayan bir özelliğe sahip

Geçim ve başetme stratejisi
• Aile temelli dayanışma ilişkilerinin çözülme
eğilimi
• Ailenin ekonomik krizlerle ve göç
süreçleriyle ortaya çıkan yeni riskler
karşısında telafi edici işlevini yerine
getirememesi
• Sosyal yardımlar bu noktada, hanehalkları
için bir geçim ve başetme stratejisi olarak
öne çıkmaktadır.

İhtiyaç ve geçim: Ek gelir ve
fiyatlandırılmamış geçim alanı
• Geçim örüntüsü, nakit açığı ve yetersizliği
temelinde ihtiyaç ile geçim düzeyleri arasında
oluşan açıya
• Sosyal yardım alanlar, ihtiyaçlarını karşılamayan
bir geçim düzeyi içerisindedir.
• Sosyal yardımlar ihtiyaç ve geçim düzeyi
arasındakiaçıya yerleşmekte: Ek gelirGıda, temel
tüketim maddeleri ve kömür biçiminde yapılan
ayni sosyal yardımlar: Fiyatlandırılmamış bir
geçim alanı

Yoksulluk ve sefalet
• Yoksulluğu ortadan kaldırmayan ancak onun
çıtasını yükselten
• Düzeyi yükseltilmiş bir yoksulluk içerisinde
tutma
• Yine ve halen yoksul...
• Yoksulluğun ve sefaletin bir parçası...

Klientalizm ve oy verme davranışı
• Sosyal yardımların klientalist etkisinin beklenir
düzeyde olmadığı
• Siyasal aidiyet ve parti bağlılıklarını bütünüyle
değiştirebilen bir etkisi olmadığı
• Merkezi yönetim ve yerel yönetim ayrımı
• Kendiliğinden ve içselleştirilmiş klientalizm
• Klientalizm ve oy verme davranışının nesnel
temelleri
– Yurttaşlık temelinde devletle kurulan tek ilişki
– Devamlılık ve kesilme korkusu

Sosyal yardım hakkı bilinci
• Mecburiyet, ihtiyaç, alışkanlık, maddi ve
psikolojik bağımlılık ve yer yer verilen oyun
karşılığı olarak devletin yoksula bakma
yükümlülüğü düşüncesine dayalı bir hak
bilinci....

Devlet yurttaş ilişkileri
• Devletin sosyal niteliği ile kurulan tek bağ
• Devletin sosyal niteliğini sosyal yardımlar
üzerinden deneyimlemek
• “Yemek şart değil, paketi almak zevk, ye
yeme...”
• Yardımın miktar ve içeriğini belirlemeye dönük
kolektif pazarlık imkanı ve mekanizmalarını var
edecek temsil ilişkilerinin olmaması.

Psikolojik ve duygusal etkiler ve
Damgalanma
• Kadını ve çocuğu güçlendirme => Kadın ve
çocuk üzerinde olumlu etkiler
• Sosyal yardım almaktan kaynaklı olarak,
damgalanma etkisiyle olumsuz psikolojik
süreçler

Toplumsal cinsiyet
• Yardım başvurusu, ihtiyaç tespiti süreçleri,
yardım alma, kesilmesi halinde kurumla
kurulan ilişkiler kadının sorumluluğunda
• Kadının çalışma yaşamına katılımını engelleyen
bir etki

Sosyal yardım alma kültürü ve hane
ve mahalle temelli yaşam tarzı
• Toplumsal cinsiyet örüntülerini yeniden üreten
mahalle ve hane temelli bir yaşam ve
sosyalleşme tarzı
• Alınması gereken bir geçim kaynağı
• Sosyal yardım almak => hane üyeleri arasında
süreklilik kazanmış bir kültüre dönüşme eğilimi

