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Güvenceli asgari gelir, sosyal koruma hukukuna yeni girmis bir kurumdur. En genel anlamda, 
toplumun yoksul ve egemen yasam biçiminden dislanmis olan kesimlerinin asgari düzeyde geçim 
olanaklarina kavusturulmasi ve toplumla olan baglarinin güçlendirilmes i için devlet tarafindan 
yapilan bir tür sosyal yardim olarak tanimlanabilir. Güvenceli asgari gelirin öznesi isçi degil, 
yoksuldur. Issizler veya gelip geçic i is lerde düsük ücretle çalisanlar veya fizik ya da ruhsal bir 
engeli nedeniyle çalisamayanlar, yaslilik veya bosanma gib i nedenlerle yoksul duruma düsenler, 
toplumun kiyisindakiler, tutunamayanlar, dislananlar, marjinaller bu gelire hak kazanir. Güvenceli 
asgari gelir, bir üst kavramdir. Her ülkenin yasal düzenlemelerinde, bu kurum 
farkli adlandirilmistir. Güvenceli asgari gelirin Fransiz hukukunda somutlasmis sekli, tutunma 
gelirid ir. 

Yoksulluk, Sosyal Dislanma, Sosyal Yardim, 
Güvenceli Asgari Gelir

Guaranteed minimum revenue is a new institution for law of social protection. By and large this 
concept is a kind of social aid by the state to the poor and excluded. Besides those people 
strengthen their commitments and social connection with the society with the help of guaranteed 
minimum revenue. The subject of guaranteed minimum revenue is not laborer but the poor. The 
unemployed, the d isabled, the people who are isolated and marginals deserve the revenue. 
Guaranteed minimum revenue is a superior concept. This institution has been named in a d ifferent 
way in each country’s legal system, for example “revenu minimum d’insertion” in french social 
law.
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Poverty, Social Exclus ion, Social Aid, Bas ic Income.
Yoksulluk ve sosyal dislanmayla mücadele, son 30 yillik dönemde özellikle Avrupa 
Birligi sosyal politikasinin en basta gelen konusu olmustur. Bunun nedenleri arasinda, 
yoksullugun giderek artis göstermesi, geleneksel yoksulluktan farkli olarak yeni 
yoksullugun sosyal dislanmayi da içermesi, küreselles me ve teknolojik devrim 
sonucunda issizligin kroniklesmesi, aile ve nüfus yapisindaki degisiklikler, modernitenin 
yeni bir asamasina girisle baglantili yeni sosyal sorunlar, doga ve çevre problemleri gibi 
20. yüzyilin sonlari ile 21. yüzyilin baslarina ait yeni olgular karsisinda mevcut sosyal 
güvenlik sistemlerinin yetersizligi sayilabilir. Belirtilen sorunlara çözüm arayislari 
çerçevesinde sosyal poli tika ve sosyal hukuk alanlarinda güvenceli asgari gelir, nakit 
gelir destegi,1 temel gelir2, vatandaslik geliri,3 tutunma geliri gibi yeni kavramlar 
kullanilmaya baslanmistir. Literatüre yeni giren bu kavra mlarin birbirleriyle olan 
iliskisine ve farkliliklarina kisaca deginmekte yarar vardir.

Tutunma geliri kavra mi, güvenceli asgari gelir kavraminin Fransiz hukukundaki 
somutlasmis seklidir. Bu nedenle öncelikle güvenceli asgari gelir kavraminin 
açiklanmasina ihtiyaç vardir.4 Bu kavram, Ingilizceden yapilan çevirilerde kullanilan 
nakit gelir destegi ile ayni anlama gelmektedir. Ingil tere’deki güvenceli asgari gelir 
niteligindeki sosyal yardim yasasinin adi “Income Support” yani gelir destegidir.5

Güvenceli asgari gelir, sosyal koruma hukukuna yeni gir mis bir kurumdur.6 En genel 
anlamda, toplumun yoksul ve egemen yasam biçiminden dislanmis olan kesimlerinin 
asgari düzeyde geçim olanaklarina kavusturulmasi ve toplumla olan baglarinin 
güçlendirilmesi için devlet tarafindan yapilan bir tür sosyal yardim olarak tani mlanabilir.
Güvenceli asgari gelir kavramini asgari ücret kavrami ile karistirmamak gerekir. 
Güvenceli asgari gelir, Fransizca’daki “revenu minimum garanti” kavraminin 

                                                  
1 Bkz.Bugra,Ayse/Sinmazdemir, N.Tolga,Yoksullukla Mücadelede Insani ve Etkin Bir Yöntem: 
Nakit Gelir Destegi, Bogaziç i Ünivers itesi Sosyal Politika Forumu Arastirma Raporu, Istanbul, 
2004.
2 Bkz.Koray, Meryem, “Sosyal Politikanin Anlami ve Is levini Tartismak...”, Çalisma ve Toplum, 
2007/4, s. 19-55.
3 Bkz.Bir Temel Hak Olarak Vatandaslik Gelirine Dogru (Der.Bugra, Ayse/ Keyder, Çaglar), 
Iletis im, Istanbul, 2007.
4Gökçeoglu Balci, s.77-80.
5Bkz. Gökçeoglu, Balci, s.87.
6 Belirtmek gerekir ki Danimarka (1933), Ingiltere (1948) ve Almanya’da (1961) bu kurum daha 
eski tarihlerden beri mevcuttur. Ancak son 20 yilda yasanan kriz, bu ülkelerde bu kuruma duyulan 
gereksinimi arttirmis ve bu alanda reform çabalari gündeme gelmistir. Bkz. Paugam, Serge, 
“Représentations de la pauvreté et modes d’assistance dans les sociétés européennes”, in L’Europe 
face à la pauvreté; La documentation française, Paris 1999, s.13
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karsiligidir. Fransizca’daki “revenu” teriminin Türkçede’ki karsiligi “gelir”dir.7 Ücret 
ise Fransizca’daki “salaire” teriminin karsiligi olarak kullanilmaktadir.8

Güvenceli asgari gelir kurumunun ülke mizde henüz yeterince taninmamasi ve asgari 
ücret teriminin bilesenlerinden biri olan “asgari” teriminin her iki kavra mda da  geçmesi 
nedeniyle olsa gerek “güvenceli asgari gelir” kavrami  ilk anda “asgari ücret” kavramini 
çagristirmaktadir. Iki kavram arasindaki yegâne ortak nokta, ikisinin de asgari yasa m 
seviyesinin karsilanmasini hedeflemesidir. Burada asgariden kastedilen yasamak için 
gerekli, zorunlu fizik ihtiyaçlar (minimum vital) degil, insan olmanin geregi olan 
manevi, kültürel ihtiyaçlari da içeren sosyal asgaridir.9 Bu ortak nokta disinda iki 
kavram birbirinden bütünüyle farklidir.  Asgari ücret, hizmet akdiyle çalisanlarin 
emekleri karsiligi elde ettikleri ücrettir. Asgari ücret, hizmet akdinin taraflari olan isçi ile 
isverenin sözlesme özgürlügünün alt sinirini çizer.10 Asgari ücrete konu olan kisi, 
baskasina bagi mli olarak, bir ücret karsiligi emegini sunan ve elde ettigi ücretle geçimini 
saglayan “isçi”dir. Asgari ücret, isçilerin asgari bir yasama düzeyine ulasmasini esas 
almaktadir.11 Buna karsilik güvenceli asgari gelir, çalismayanlarin asgari düzeydeki 
ihtiyaçlarini saglama hedefine dönüktür ve çalisma karsiligi olmaksizin elde edilen bir 
gelirdir. Bu ödenege çalisma karsiligi olmadigi halde “yardim” ya da “ödenek” yerine 
“gelir” denmesinin nedeni, bu ödemenin süreklilik tasidigini göstermek ve  çalisma 
karsiligi elde edilen ücretin kisilerde yarattigi güven duygusuna benzer bir duyguyu 
saglamaktir.
Güvenceli asgari gelirin öznesi, “isçi” degil “yoksul”dur.  Issizler veya gelip geçici 
islerde düsük ücretlerle çalisanlar veya fizik  ya da ruhsal bir engeli nedeniyle 
çalisamayanlar, yaslilik veya bosanma gibi nedenlerle yoksul duruma düsenler, 
toplumun kiyisindakiler, tutunamayanlar, dislananlar, marjinaller bu gelire hak kazanir. 
Dolayisiyla güvenceli asgari gelir, is hukukuna ait bir kurum degil “sosyal koruma” 
hukukuna ait bir kurumdur. Sosyal güvenlik kavrami, esas olarak sosyal sigortalarin yani 
sira sosyal yardim ve sosyal hizmetleri de içeren bir üst kavramdir.12 Ancak uygulamada 
sosyal yardim ve sosyal hizmetlerin zayif kalmasi buna karsilik sosyal sigortalarin daha 
etkin ve yaygin olmasi nedeniyle sosyal güvenlik dar anlamiyla sosyal sigortalarla özdes 
kullanilmaktadir.13 Belirtilen nedenle güvenceli asgari gelir kurumu, genis anlamda 
sosyal güvenlik hukukunun ya da Fransizca’daki “protection sociale” kavraminin 
karsiligi olan sosyal koruma hukukunun alanina gir mektedir.14

                                                  
7 Saraç, Tahsin,Fransizca-Türkçe Sözlük, Adam yayinlari, Istanbul, 1994, s. 1235.
8 Saraç, Fransizca-Türkçe Sözlük, s. 1263.
9 Kutal, Metin, Teorik Esas lari ve Tatbikati Bakimindan Asgari Ücret, Istanbul Üniversitesi 
Yayinlari, Istanbul, 1969, s. 40.
10 Kutal, s. 6.
11 Kutal, s. 4. 
12 Tunçomag, Kenan, Sosyal Güvenlik Kavrami ve Sosyal Sigortalar, Istanbul, Beta, 1990, s.6.
13 Bkz. Dilik, Sait Sosyal Güvenlik, Ankara, 1991, s.5; Çenberci, Mustafa, Sosyal S igortalar 
Kanunu Serhi, Ankara 1985, s.4; Tunçomag, s.5.
14 Bu konuda bkz. Badel, Maryse, Le droit social à l’épreuve du revenu minimum d’insertion, 
PUB, Bordeaux, s.15 vd.
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Güvenceli asgari gelir, yoksullara devlet tarafindan yapilan bir sosyal yardimdir. Ancak 
diger sosyal yardimlardan ayrilan önemli bir yani vardir. Bilindigi gibi sosyal yardimlar 
yaslilik, sakatlik vb. belirli nedenlere bagli olarak muhtaç duruma düsmüs kimselere 
yapilir. Oysa güvenceli asgari gelir, belirli bir neden aranmaksizin, yoksulluk esiginin 
altinda kalan ki mselere yapilan genel nitelikli bir sosyal yardimdir. Öte yandan 
güvenceli asgari gelir kurumundan yararlananlar, sosyal sigortalarin da kismen 
kapsa mina alinirlar. Belirtilen yanlariyla güvenceli asgari gelir kurumunun sosyal 
koruma sistemlerine girisi, sosyal güvenligin temel ilkeleri üzerinde de dönüstürücü bir 
etkide bulunmustur. Bu açidan güvenceli asgari gelir kurumu, yalnizca hukuk sistemine 
eklenmis olan yeni bir sosyal yardim türü degil, sosyal hukuk açisindan köklü bir anlayis 
degisikligini de beraberinde getiren bir kurumdur. Bu nedenle güvenceli asgari gelir, 
yalniz hukuk alaninda degil tüm sosyal bilimlerde son dönemin en önemli tartisma 
konulari arasinda yer almis ve bu konuda çok fazla sayida bilimsel arastirma yapilmistir.
Güvenceli asgari gelir kavrami etrafinda yapilan entelektüel ve akademik düzeydeki 
tartismalarda da henüz pozitif hukuka girmemis ancak girmesi savunulan degisik 
modeller  mevcuttur. Bu modeller daha çok yurttaslik geliri (citizen inco me) veya te mel 
gelir (basic income) olarak anilmakta ve sosyal koruma sistemlerinde daha köklü bir 
degisiklik önermektedirler. Bu önerilerde, çalisma-gelir bagi bütünüyle kop makta, gelir 
hakki yurttaslik kri terine baglanmakta ve baglanacak gelir kaynak kontrolüne tabi 
kilinmamaktadir. Yani herkese, çalissin çalismasin, yoksul olsun olmasin belirli bir 
miktarda gelir baglanacaktir. Bugün için ütopik olarak nitelenen bu modeller, gelecek 
toplumlarda yasal düzenleme konusu olabilirler.15

Güvenceli asgari gelir bir üst kavramdir. Her ülkenin yasal düzenlemelerinde bu kurum 
farkli adlandirilmistir. So mutlasmis sekli ise her ülkenin hukuk sistemine göre 
degiskenlik göstermektedir. Ancak degisik kavramlarin ortak noktasini, yoksullara 
devlet tarafindan yapilan bir sosyal yardim olmasi, hak niteliginde olmasi, süre limitinin 
olmamasi olusturmaktadir. 
Güvenceli asgari gelir, Fransiz hukukunda  “revenu minimum d’insertion” olarak 
adlandirilmistir. Bu sekilde bir adlandirmanin nedeni, Fransiz hukukunda güvenceli 
asgari gelirin, yoksullukla mücadelenin yanisira, sosyal dislanmaya karsi mücadele 
amacina da yönelmesidir. “Insertion” teriminin türkçedeki karsiliklari “koyma, 
yerlestirme, sokma, ekleme”dir.16 Bu terimin türetildigi fiil olan “insérer” ise türkçede 
“bir seyi bir seyin içine yerlestirmek, koymak; bir seyi bir seyin arasina sokmak, 
katmak” anla mlarina gelmektedir.17 Yani “revenu minimum d’insertion” kavrami ile 
anlatilmak istenen, toplumdan dislanmis kisileri yeniden topluma katmak için asgari  bir 
gelirin kendilerine temin edilmesidir. Bu terimi eski türkçede “derc”18 olarak ifade 
etmek mümkünse de, yeni türkçede tek kelime ile ifade etmek oldukça güçtür. Bu 

                                                  
15 Gökçeoglu, Balci, s. 67 vd.
16 Saraç, Fransizca-Türkçe Sözlük,s. 763.
17 Saraç, Fransizca-Türkçe Sözlük, s. 762.
18 Bkz. Osmanlica-Türkçe Sözlük, Derleyen Mustafa Nihat Özön, Inki lap ve Aka, Istanbul, 1983, 
s. 209.



37

güçlüge karsin “insertion” terimini tek kelime ile ifade etmek istersek, “tutunma” 
terimini kullanabiliriz. Çünkü, dilimizde “hayatta tutunmak”, “bir iste tutunmak” gibi 
toplum içinde saygin bir yere sahip olmayi, meslekte basarili olmayi ifade eden deyimler 
vardir. “Tutuna mayanlar” ifadesi ise aslinda “dislananlar” ile ayni anla ma gelmektedir. 
Toplumdan dislanan kisilere yapilan asgari düzeydeki yardimlar da o kisilerin ancak 
topluma tutunmasini saglamaktadir. Bu kisiler toplumun merkezinde degil, çevresinde 
yer almaktadir ve tipki bir dala tutunur gibi topluma tutunmaktadirlar. Açiklanan 
nedenlerle “revenu mini mum d’insertion” Türkçeye “tutunma geliri” olarak çevrilebilir.
Tutunma geliri ile kastedilen zaten asgari bir gelir oldugundan, kavramin fransizca 

aslindaki “minimum” karsiligi olarak “asgari” teriminin kullanilmasina gerek yoktur. 
Sonuç olarak tutunma geliri, yoksul ve dislanmis kesimlerin sosyal yardim ve sosyal 
hizmet hakkina yönelik bir yasal düzenlemedir. 

Fransiz sosyal güvenlik hukukuna yeni girmis bir kurum olan   tutunma geliri (revenu 
minimum d’insertion),  Rocard  hükü meti zamaninda 1 Aralik 1988 tarihli ve 88-1088 
sayili yasa ile yürürlüge girmistir. Bu yasa 29 temmuz 1992 tarihli ve 92-722 sayili 
yasa, 29 Temmuz 1998 tarihli dislanmayla mücadeleye iliskin yasa, 18 Aralik 2003 
tarih ve 2003-1200 sayili yasa ile birtakim degisikliklere ugrayarak yeniden 
düzenlenmistir.19

Yasanin te mel amaci yoksullukla ve sosyal dislanmayla mücadeledir.20 Amaçtaki bu 
düalizm, fransiz  tutunma geliri kurumunun özgünlügünü olusturur. Çünkü diger 
ülkelerdeki güvenceli asgari gelir yasalari, yalnizca yoksullukla mücadele çerçevesinde 
belirli bir parasal yardimin yapilmasini hedeflerken, fransiz hukukundaki tutunma geliri 
yasasi adindan da anlasilacagi gibi  dislanmayla mücadeleyi de hedeflediginden, 
tutunamayanlarin toplumda tutunmasina iliskin faaliyetler ile parasal yardimlar arasinda 
bir bag kur maktadir.21

Fransa’da yoksulluk 1980’li yillardan i tibaren artis göstermistir.22 Fransiz sosyal 
güvenlik sistemi yoksullugu kökünden yok ede memistir. Beveridge’in muhtaçliktan 
kurtulmus özgür insan hedefine, 1970’lerden i tibaren aile yardimlari ve hastalik 
sigortasinda uygulanan genellik ilkesine ragmen ulasilamamistir. Sakatlar, yaslilar, 
issizler, tek ebeveynli aileler gibi degisik gruplar için öngörülmüs olan asgari güvence 
niteligindeki sosyal yardimlar da bu hedefe ulasmada yetersiz kalmistir. Öte yandan 

                                                  
19 Dupeyroux, J.J./Borgetto, M./Lafore, R./Ruellan, R., Droit de la sécurité sociale, Dalloz 2005, 
s.356-357. Ilgili yasa maddeleri iç in bkz. Code de l’action et des familles, Livre II, Titre VI, 
Chapitre II, L.262-1 vd. www.legifrance.gouv.fr
20 Badel, s. 26; Dupeyroux,J.J., Droit de la sécurité sociale, Dalloz, Paris, 1998, s. 1118; 
Chauchard, Jean-Pierre, Droit de la sécurité sociale, LGDJ, Paris, 1998, s. 495.
21 Dupeyroux, s. 1118; Milano, Serge, Le revenu minimum garanti dans la CEE, PUF, Paris, 1995, 
s. 73; Kaufmann, Otto, “Fransa’da Sosyal Güvenlik”, Çev. Tankut Centel,  Çimento Isveren, Ocak 
1999, s.15.
22 Bu konuda bkz. Deleeck, Herman, “Pauvreté et efficacité de la sécurité sociale”, Dro it social, 
Juillet-Août, 1992, s. 719-728. 
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issizligin büyümesi engelleneme mistir. Uzun süre boyunca yok edildigi zannedilen 
yoksullugun birdenbire ciddi boyutlarda ortaya çikmasinin nedenlerini issizlik 
olgusunda aramak gerekir. Iste sosyal güvenligin yani sira sosyal yardima artan 
gereksini min temel nedenleri bunlardir.23

Tutunma geliri kurumunun olusturul masina duyulan gereksinim, sosyal güvenlik 
sisteminin yetersizligini kanitlamaktadir. Varolan sistem toplumun bütününe asgari 
düzeyde bir koruma saglayamadigi için bu kuruma ihtiyaç duyulmustur. Tutunma geliri, 
sigorta teknigini ve sosyal güvenlige egemen olan sosyal risk kavra mini tartisma konusu 
yapmaktadir. Öte yandan sosyal yardima egemen olan özellik (spéciali té) ilkesinin 
yetersizliklerini ortaya koymaktadir.24

Sigorta tekniginin mesleki faaliyeti baz almasi, sosyal güvenligin genellik ve evrensellik 
ilkelerinin önünde bir engel olusturmaktadir. 1 Aralik 1988 tarihli   tutunma geliri yasasi 
genellik ilkesinin son halkasini olusturmaktadir. Sosyal korumanin genellestirilmesi 
dogrultusunda bir yardim modeli olarak degerlendirilebilecek tutunma geliri bir yaniyla 
sigorta teknigine de bagli kalmaktadir. Çünkü bu gelirden yararlananlar, primlerinin il 
sosyal yardim bürolari tarafindan ödenmesi suretiyle ayni zamanda sosyal güvenlik 
sistemine de girmektedirler. Tutunma geliri kurumunun olusumu, sosyal koruma 
sisteminin, toplumsal yasamin gereksini mlerine yanit vermekten yoksun oldugunu 
göstermektedir. Sigorta teknigi, uzun süreli issizlik dönemlerine uyarlanamamaktadir. 
Yardimlarin prim ödeme kosuluna bagli olmasi yoksullukla mücadeleyi çikmaza 
sokmaktadir. Tam istihdam mantigina dayali  geleneksel sosyal güvenlik anlayisi, aktif 
olmayan nüfusu göz ardi etmektedir. Sigorta teknigini seçmenin mantiki sonucu sosyal 
güvenlik hakkinin çalisanlarin hakki olmasidir. Uzun süreli issizlik ve artan yoksulluk 
sosyal güvenligin mesleki anlayisa dayali olmasinin yetersizligini  ortaya koymustur. 
Sanayi toplumunun marjinalleri, is  dünyasindan dislaninca ayni za manda sosyal 
güvenlik sisteminden de dislanmis oluyorlardi, çünkü özellik ilkesine göre düzenlenen 
sosyal yardimlar da bunlara bir güvence saglayamiyordu. Iste tutunma geliri, sosyal 
güvenlikte faal nüfus-faal olmayan nüfus ayriminin kalkmasi ve evrensellik ilkesinin 
yasama geçmesi açisindan atilmis önemli bir adimdir. Ta m istihdamin mümkün 
olmadigi bir ekonomik ve sosyal yapida evrensellik ilkesinin yasama geç mesi, tutunma 
geliri kurumunun olusturul masini  zorunlu kilmistir. Evrensellik ilkesi, modern sosyal 
güvenlik kavra minin kurucu ilkelerinden biridir. Yalnizca çalisanlara dönük bir sosyal 
güvenlik anlayisi, evrensellik ilkesi ile bagdasmamaktadir. Tutunma geliri, sosyal 
güvenlikte yeni bir döne min basladigini göstermektedir. Bu döne min belirleyici özelligi, 
sosyal güvenlik sisteminin çalisma yasamina bagli amaçlarindan kopmasi, faal olan 
veya olmayan nüfusun degisik gereksinimlerine yönelmesi ve buna uygun degerlerin ve 
yeni örgütlenme modellerinin sisteme girmesidir. Tutunma geliri kurumu, sosyal 
güvenlikte gelirin güvencesi anlayisi ile asgari yasam güvencesi anlayisi ayriminin su 

                                                  
23 Chauchard, Jean-Pierre, Droit de la sécurité sociale, LGDJ,Paris, 1998, s. 494.
24 Badel, s. 29.

a. Sosyal Güvenlikte Sigorta Tekniginin Egemenligi
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yüzüne çikmasina yol açmistir. Mesleki anlayis bütünüyle terk edilmemis ancak sosyal 
güvenlik siste minin içinde yeni bir düzenleme yapmak yoluyla asgari yasam güvencesi 
anlayisi da yasama geçirilmis, sosyal güvenligin amaçlarinda bir genisle me saglanmis, 
toplumla bütünlesme amaci da sistemin bir parçasi haline gelmistir.25

Sosyal yardim tarihteki kamusal yardimlarin mirasçisidir.26 Sosyal güvenlik siste minin 
bosluklarini doldurmasi gereken sosyal yardim sistemi özellik ilkesi nedeniyle bu 
boslugu doldurama maktadir. Bu ilkenin anlami sudur: Sosyal yardimlardan yararlanmak 
için geçim kaynaklarinin yetersizligi gibi genel nedenler yeterli olmamakta ayrica özel 
bir sosyal statüde olmak gerekmektedir. Sosyal yardimlardaki özellik ilkesi bu 
yardimlarin belirli kategorilerdeki kisilere  asgari   güvence saglamasina yol 
açmaktadir.27 Sosyal yardimlara hak kazanma bakimindan da yine çalisma olgusuna 
referans yapilmaktadir. Yasi, fiziki veya ruhsal engeli gibi nedenlerle çalisamayanlar 
sosyal yardimlara hak kazanirlar. Sosyal güvenlik sisteminde  sosyal sigortalardan 
yararlanabilmek için çalisiyor olmak gerekirken, sosyal yardimlardan yararlanabilmek 
için çalisamiyor olmak gerekmektedir. Muhtaç durumda olan bir kisinin içinde 
bulundugu ekonomik kosullar onun fiziki veya ruhsal durumundan kaynaklanmiyorsa 
sosyal yardimlara da hak kazanamayarak sosyal koruma sisteminden dislanmaktadir. 
Fransiz sosyal koruma siste minde, tutunma geliri yasasi çikartilmadan önce, ayrimsiz 
tüm gereksinimlere yanit veren bir sosyal yardim mevcut degildi. Sosyal güvenlik ve 
sosyal yardim sisteminin disinda kalan kesim nüfusun % 1’ini olusturmaktaydi ki bu da 
yaklasik 500.000 kisi demekti. Iste yasanin çikarilmasina yol açan en önemli 
nedenlerden biri budur.28

Kural olarak herkes sosyal hizmetlerden yararlanabilirse de  sosyal hizmetlerin bir hak 
olarak düzenlenmemis olmasi, sosyal korumanin en öne mli sorunlarindan biridir. Sosyal 
politikanin bilesenlerinden biri olan sosyal hizmetlerin res mi bir tanimi yoktur. Ortak 
bir kri ter olarak toplumla uyumu  referans noktasi alan sosyal hizmetler sosyal güvenlik 
ve sosyal yardim sistemlerinin tama mlayicisi olmaktan çikarak özerk bir alan haline 
gelmektedir. Uyumsuzluk göreli bir kavramdir ve bu görelilik ve belirsizlikten ötürü 
sosyal hizmetlerin hukuki bir norm olarak düzenlenmesinin önünde engel 
olusturmaktadir. Sosyal hizmet tanimindaki belirsizlikten ötürü bu alanda bireye talep 
hakki veren hukuki düzenlemeler mevcut degildir. Sosyal hizmet örgütleri yapacaklari 
yardimlari ve bunlara hak kazanma kosullarini belirlemekte tamamen serbesttirler. 
Belirtilen nedenlerle sosyal hizmetler takdire baglidir. Sosyal hizmetlerin bir hak olarak 
düzenlenmesinin önündeki ikinci önemli engel de âdemi merkeziyetçiliktir. Hakkin 

                                                  
25 Badel, s. 41vd.; Gökçeoglu, Balci, s.98.
26 Alfandari, Elie, Action et aide sociales, Dalloz, Paris, 1989, s.1.
27 Rosanvallon, Pierre,Repenser l’Etat-providence, Seuil, Paris, 1995, s. 205.
28 Badel, s.72- 74; Gökçeoglu, Balci, s. 99.
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içerigi yararlanan kisinin cografi konumuna göre degiskenlik göstermektedir. Tutunma 
geliri yasasi yürürlüge girmeden önce, yoksullukla mücadele çerçevesinde bazi 
Belediyeler âdemi merkeziyet yasalarinin kendilerine verdigi  yetkilerden yararlanarak 
kendi bünyelerinde  güvenceli asgari gelir kurumu olusturmuslardi. Ancak bu tedbirler 
gerçek bir sosyal koruma niteliginden uzakti. Çünkü bu yardimlar genellik ilkesini bir 
tarafa birakarak yardimlari ikâmet veya gelir kaynaklari açisindan bazi kosullara 
baglayarak yararlananlarin sinirli bir kategori olmasina yol açmistir. Yine bu yardimlar 
genellikle süre ile sinirlandirilmistir. Yoksullukla mücadelenin sonuç alici olabilmesi 
için kullanilan araçlarin bazi nitelikleri haiz olmasi gerekir. Her seyden önce  
yardimlarin genellik ilkesi uyarinca herkese açik olmasi gerekir. Ikincisi, yardimlarda 
süre sinirlamasi olma masi gerekir. Üçüncüsü, yardimlarin yararlanan kisilere borç 
yükle meksizin yapilmasi gerekir. Yerel birimler tarafindan yapilan yardimlar bu üç 
kosula da uymuyordu. Bu nedenle de gerçek anlamda bir asgari gelir güvencesi 
saglamaktan uzaktilar. Öte yandan cografi farkliliklara göre yardimlara hak kazanma ve 
yardimlarin içerigindeki degiskenlikler yararlananlar arasinda esitsizlige yola çiyordu. 
Belirtilen nedenlerle herkes için esit, tek bir güvenceli asgari gelire gereksini m duyuldu. 
Iste tutunma gelirine yol açan önemli nedenlerden biri de budur.29

Sonuç olarak sosyal sigortalarin prim öde me kosuluna bagli olmasi, sosyal yardimlarin 
özellik ilkesi ile sinirlanmis olmasi ve sosyal hizmetlerin takdire bagli niteligi yüzünden 
sosyal koruma sistemi bir bütün olarak yoksulluk sorununu çözmekte yetersiz kalmis, 
genellik ilkesini gerçeklestirememistir. Toplumun kiyisinda kalanlar, ayni zamanda 
hukuk sisteminin de disinda kalmislardir. Iste bu kesimlerin yoksulluk sorununu 
çözmek için  tutunma geliri yasasi çikarilmistir. 

Yasanin 1. maddesi uyarinca, yasi, bedensel veya akli durumu, ekonominin veya 
istihdamin içinde bulundugu durum nedeniyle çalisamayan her kisinin,  geçim 
kaynaklari elde etme hakki vardir. Bu hükme paralel düzenlemeler ayni zamanda 1946 
tarihli Fransiz Anayasasinin Baslangiç bölümünde ve Insan Haklari Evrensel 
Bildirisi’nin 25. maddesinde yer almaktadir.30

Tutunma geliri  yasasi, yalnizca zor durumda olan kisilere asgari geçim i mkâni 
saglamak amaciyla yetinmemis, toplumdan dislananlari toplumla bütünlestirme amacini 
da birinci maddenin ikinci fikrasinda su sekilde belirtmistir: “Zor durumda olan kisilerin 
sosyal ve mesleki açidan toplumun içinde yer almasi, ulusal bir gerektir. Bu amaçla 
dislanmayi önleyici  tutunma geliri  müessesesi olusturul mustur. Bu gelir, dislanmanin 
her türlüsünü özellikle egitim, mesleki egitim, istihdam, saglik, konut alanlarindaki 
dislanmayi yok etmeyi amaçlayan bütünsel bir yoksullukla mücadele aygitinin 
parçasidir.”

                                                  
29 Badel, s. 89vd; Gökçeoglu, Balci, s. 99.
30 Dupeyroux, s. 1118.

3. Tut unma Gelir i  Yasasinin Içerigi

a.Amaci



41

Tutunma geliri yasasinin mücadele etmek istedigi dislanma, yoksullarin dislanmasidir. 
Sosyal dislanma birinci sirada parasal nedenlerle dislanmadir. Her ne kadar yasada 
dislanma kavrami ekonomik anlamini asan bir genislikte ele alinmissa da, bu gelir, 
belirli bir gelir seviyesinin altinda kalanlara verilecektir. Yardimlarin baglanmasindaki 
birincil ölçüt gelir seviyesidir, yani parasaldir. O halde ekonomik anlamdaki yoksulluk 
birincil, dislanma ise ikincil plandadir. Bunun anlami, yasanin ekonomik anla mdaki 
yoksullukla iliskili olmayan dislanma durumlarini kapsa madigidir.31

Bu yasa Fransa’da ve Fransa’ya bagli  denizasiri  adalarda  ve tüm ekonomik 
sektörlerde uygulanir. Çalismayanlarin yani sira, ücretliler, tarimda çalisanlar, bagimsiz 
çalisanlar, mesleki egitim gören stajyerler de  yasanin kapsa mindadir.32 Herkesi 
kapsa mina almayi hedefleyen bu yasa evrensellik ilkesini benimsemistir .33

29 Temmuz 1992 tarihli yasayla degisik 1988 tarihli tutunma geliri yasasi, devletin 
merkezi organlariyla yerinden yönetimler arasinda birlikte yönetim ilkesine dayanan bir 
yapilanmayi benimsemisti. Bu ilke uyarinca, vali ile il konseyi baskani tutunma gelirine 
iliskin faaliyetleri birlikte yürütmekteydiler. 18 Aralik 2003 tarihli yasa ile bu anlayista 
önemli bir degisiklik olmus ve adem-i merkeziyetçilik esasi benimsenmistir.34 Asagida 
öncelikle degisiklikten önceki kurumsal yapi ve isleyis daha sonra bu yapida meydana 
gelen degisiklikler incelenecektir.

Asgari tutunma gelirinin  yürürlüge girmesi, sosyal kurumlarin bütününde bir 
hareketlilige yol açmistir . Yönetimde esneklik kaygisi, yasakoyucuyu tutunma geliri 
talebini  kabul etmeye yetkili merkezleri çesitlendirmeye  yöneltmistir. Bu talepler 
sosyal hizmet merkezlerine, sosyal hizmet il bürolarina, kâr amacina dayanmayan ve 
devlet tarafindan yetkilendirilmis diger  örgütlere yapilabilir. 
Talebin yapildigi kurum, talep eden kisiye dosyasinin olusturulmasi için yardim eder. 
Yerel komisyona tebligat yapildiktan ve sosyal hizmet merkezi baskaninin 
bilgilendirilmesinden sonra, dosya, ödeyici kuruma (aile yardimlari sandigina veya 
tarimda sosyal yardimlas ma sandiklarina) gönderilir. Bu kurumlar, talebin kabul 
edilmesi veya edilmemesine iliskin önerilerini bu konuda tek yetkili olan valiye 
bildirirler. Vali kararini sandiga bildirir. Kararin olumlu olmasi halinde ödeme, tutunma  
sözlesmesinin yapilmasi beklenmeksizin yapilir. Bu sözlesmenin, talep tarihinden 

                                                  
31 Badel, s. 479; Gökçeoglu, Balci, s.101.
32 Dupeyroux, s. 1121; Chauchard, s. 501; Milano, s. 69.
33 Chauchard, s. 501; Gökçeoglu, Balci, s. 104.
34Dupeuroux/Borgetto/Lafore/Ruellan, s. 362-363. 
352003 degisikliginden önceki dönemdeki kurumsal yapi ve is leyis için bkz. Milano, s.76-79; 
Dupeyroux, s.1120-1125; Chauchard, s.497-498.
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itibaren üç ay içinde yapilmasi gerekir. Hizmeti  ulastirmadaki çabukluk  ve verimlilik 
kaygisi nedeniyle aile yardimlari sandiklarina ve tarimda sosyal yardimlasma 
sandiklarina ödeme yap ma yetkisi verilmistir. Yerel  komisyonlar ve  il  konseyi, 
merkezi ve yerel kamu otoritelerinin  temsilcilerine, ekonomi dünyasina ve örgütlü 
topluluklara, dislanmayla mücadele faaliyetlerinin planlanmasi, gelistirilmesi  ve bu 
konulara iliskin diyalog ve görüs alisverisi için olanak saglar. Tutunma geliri, %100 
devlet tarafindan finanse edilen bir parasal yardimdir. Valilikler, devlet tarafindan  
güvenceli asgari gelir için yatirilmis olan paranin en az  % 20’sini dislanmayla 
mücadele faaliyetlerine ayirmak zorundadirlar.
1988 tarihli yasanin hükümlerini degistiren 1992 tarihli yasaya göre, dislanmayla 
mücadele faaliyetini, vali ve il konseyi baskani birlikte yürütürler. Yerel icra 
organlarina büyük bir özerklik taninmistir. Ayrica 1992 tarihli yasa, valinin ve il 
konseyi baskaninin, yoksulluga ve sosyal dislanmaya karsi mücadele alaninda çalisan 
diger özel ve kamu tüzel kisilerinin, yerel örgütlerin ve derneklerin yardim ve destegini 
alarak çalismalarini öngörmüstür. 1992 tarihli yasa, dislanmayla mücadele alaninda 
çalisan aktörleri daha aktif bir konuma sokmakta  ve karsilikli yetkilerin açikliga 
kavusturulmasini sözlesmeci bir temele oturtmaktadir.
Il konseyi, il düzeyinde, ekonomik ve sosyal alanda rol oynayan örgüt, birlik, isletme ve 
idarelerin temsilcilerinden  olusturulmustur. Yilda en az iki kez toplanan bu konseyin 
görevleri sunlardir :
- Il düzeyinde sosyal dislanmayla mücadele programi olusturmak; il düzeyinde, egitim, 
istihdam, konut, saglik, ulasim, kültür gibi sosyal alanlarda ihtiyaçlari karsilamaya 
yönelik bir yillik program olusturulur. Bu program hem  geçmis dönemlerdeki 
faaliyetlerin dökümünü yapar ve halihazirda gündemde olan tedbirleri açiklar, he m de 
gelecek için öngörülen gelismeye yönelik hedefleri belirtir. Programin yürürlüge 
konmasi için devletle il arasinda bir sözlesme yapilir. Bu sözlesme ilgili tüzel kisiler, 
yerel topluluklar ve bölgelerle yapilan ek sözlesmelerle tama mlanir.
- Il düzeyinde gerçeklestirilen faaliyetlerin uyumunu ve esgüdü münü saglamak;
- Bu alandaki faaliyetlerin sürekli olarak gelistirilmesini saglamak.
Yerel  komisyonlar, geçmiste yalnizca tutunma sözlesmelerini tasdik etmekle 
görevlendirilmislerdi. Daha sonra bu komisyonlarin yetkileri genisletilerek, yoksulluga 
karsi mücadelede daha aktif bir rol oynamalari saglanmistir. Artik bu komisyonlar, yerel 
düzeyde  sosyal dislanmayla mücadele programi olustururlar. Yerel düzeyde, 
olusturulan programin amaci, güvenceli asgari gelirden yararlanan kisilere, toplumun 
içinde yer alma olanagi sunmaktir. Program, bu konuda gerçeklestirilecek somut 
faaliyetleri ve gerekli araçlari içerir. Bu program il konseyine sunulur. Konsey, 
progra min  il programi ile uyumlu olup olmadigini kontrol eder.  Yerel komisyon, il 
konseyine sosyal dislanmayla mücadele programlarinin olusturulmasi çerçevesinde 
önerilerde bulunabilir. Ancak yerel komisyonlarin karar alma yetkisi yoktur. Karar 
yetkisi il  konseyine aittir.36

                                                  
36 Gökçeoglu, Balci, s.105-106.
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Son dönemlerde, sosyal politika alanindaki önemli tartisma konularindan biri de adem- i 
merkeziyetçilik ya da yerinden yönetimdir (desantralizasyon). Neoliberaller Keynesyen-
fordist modeli çok merkeziyetçi olmaktan ötürü elestirmekte, sosyal politikaya iliskin 
karar alma ve icra yetkisinin yerel yönetimlere birakilmasini savunmaktadirlar.37 Hem 
Avrupa ülkelerinde hem de Türkiye’de bu yönde bir egilim mevcuttur. Fransa’da 
tutunma geliri yasasi bu egilimin disina çikarak kural olarak merkeziyetçi bir modeli ve  
uygulamada yerel yönetimlerle isbirligi ilkesini benimsemisti. Bu nedenle, 2003 yilinda 
yapilan yasal degisiklikle, adem-i merkeziyetçilik yönündeki degisim önemli
tartismalara yol açmistir.  
18 Aralik 2003 tarihli yasa ile birlikte benimsenen ade m-i  merkeziyetçilik ilkesi 
uyarinca artik tutunma gelirine iliskin faaliyetlerin yönetimi ve finansal yükümlülügü 
yerinden yönetimlere birakilmistir. Geçmiste valiye ait olan yetkiler, artik il konseyi 
baskanina aittir.38 Gelirin baglanmasi, yenilenmesi, askiya alinmasi gibi konularda 
yetkili makam, il konseyi baskanidir.2003 tarihli yasa degisikligi, 28 Mart 2003 tarihli 
devlet yapilanmasinda adem-i merkeziyetçilik ilkesini  benimseyen Anayasa reformunun 
bir uzantisidir.39

Geçmiste, yardimlardan yararlanan ile yerel komisyon baskani arasinda bagitlanan 
tutunma sözles meleri, artik il konseyi baskani ile bagitlanmaktadir.40

2003 yasa degisikligi sosyal haklar açisindan kaygilara ve soru isaretlerine yolaçmakla 
birlikte yine de devletin bütünüyle bu alandan çekildigi yönünde yorumlana maz. Çünkü 
bu gelire hak kazanma kosullari, ulusal düzeyde yasa ile belirlenmistir, yalnizca 
uygulanmasindaki isleyis açisindan yerinden yönetimler yetkili kilinmistir.41

Yasaya göre, Fransa’da ikâ met eden  gerçek kisiler asagidaki üç kosulu yerine getirmek 
kaydiyla tutunma  gelirinden yararlanir:
- Yas kosulu: Tutunma gelirinden yararlanabilmek için en az 25 yasinda olmak gerekir. 
-Uyrukluk kosulu: Fransa’da bulunan yabancilar eger en az üç yildan beri oturma 

izinleri varsa  bu gelirden yararlanabilirler.

                                                  
37 Senkal, Abdülkadir,Küresellesme Sürec inde Sosyal Politika, Alfa, Istanbul, 2005,s.158.
38 Dupeyroux/Borgetto/Lafore/Ruellan, s. 362-363.; Il konseyi baskani, Türk idare teskilatindaki Il 
Özel Idaresi Baskanina tekabül etmektedir.
39 Laborde, Jean-Pierre, “RMI et RMA, entre correction de trajecto ire et changement de cap?”, 
Droit Social, Mars 2004, s.251-252; Prétot, Xavier, “La garantie des droits sociaux est-elle 
compatible avec la décentralisation?”, Droit Social, Février 2003, s. 186 vd.
40 Laborde, a.g.m.s. 254.
41 Laborde, a.g.m.s. 254; Gökçeoglu, Balci, s.106-107.
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- Kaynak kosulu: Tutunma geliri için saptanan miktardan  daha düsük bir gelire sahip 
olan kisiler bu gelirden yararlanabilirler. 42

Yoksulluk ve dislanma her ne kadar yalnizca parasal bir olgu degilse de özellikle 
kaynaginda issizligin yattigi durumlarda sorunun parasal boyutu öne çikar. Bu nedenle 
de  tutunma gelirinin te mel amaci, bundan yararlanan kisilerin ekonomik durumlarini 
iyilestirerek asgari yasam araçlarina ulasabilmelerini saglamaktir. Toplumdan 
dislanmamanin önkosulu, asgari düzeyde ekono mik imkânlara sahip olmaktir . Bunu 
kavrayan yasakoyucu toplumsal yasamin pratik gereklerine uygun olarak, sosyal 
dislanmayla mücadele konusunu öncelikle parasal yönüyle ele alarak  belirli bir gelirin 
ödenmesini öngörmüstür. Gelir teriminin tercih edilmesi tesadüfi degildir. Bu yeni 
parasal yardimi, asgari güvence saglayan diger yardimlardan ayiran önemli bir özelligi 
gelir niteligidir. Gelir demek, düzenlilik, süreklilik, tekrar etme demektir. Dolayisiyla 
sözkonusu olan yardim, gelir niteliginden ötürü yararlanan kisiye bir güvence 
saglamaktadir.43

Tutunma geliri, aylik olarak ödenir.  Ödenegin miktari, yararlanan kisinin geçim  
kaynaklarinin olasi degisimi ihtimaline karsilik üç ayda bir gözden geçirilir.44  
Tutunma geliri, yararlanan kisinin gelirini, ailenin45  büyüklügüne ve bilesenlerine göre 
ayarlamak suretiyle belirli bir seviyede tutarak asgari güvence saglayan bir ödenektir . 
Bu gelirin miktari bir kararname ile belirlenmistir ve yilda iki kez fiyatlarin gelisimine 
bagli olarak gözden geçirilir. Tutunma geliri yasasi yürürlüge girdiginde güvence 
miktari bir tek kisi için 2000 Frank, iki kisi için 3000 Frank ve iki kisiden sonraki her 
kisi için arti 600 Frank olarak belirlenmisti. Daha sonra bu miktarlarda artis olmustur. 
2005 yili itibariyle bu gelirin miktari, bir kisi için 425.40  Avro, iki  kisi için 638.10 
Avro, bes kisi için 1106.04 Avro olarak belirlenmistir. Tutunma geliri miktari, aile iki 
kisiden olusuyorsa % 50 oraninda arttirilir. Iki kisiden sonraki ilk iki kisi için %30 
oraninda arttirilir. Daha sonra eklenen her kisi için %40 oraninda arttirilir.46

Tutunma geliri, ikincil ve tamamlayici nitelikte bir ödenektir.47 Yani, bu ödenege hak 
kazanma bakimindan  öncelikle ilgili kisinin bütün  geçim kaynaklari hesaplanmalidir. 
Bu hesaplamaya katilmayacak kaynaklar sunlardir: özel egitim ödenegi, sakatlik 
ödenegi, konut ödenegi, issizlik ödenegi, dulluk ödenegi, asgari tutunma gelirinin 
islevleriyle paralellik gösteren yardimlar (örnegin, çocuklarin bakimina iliskin parasal 

                                                  
42 Milano, s. 69; Dupeyroux, s. 1122 Dupeyroux (2005), s. 359; Chauchard, s. 501; Gökçeoglu, 
Balci, s. 108.
43 Badel, s. 562-564.
44 Dupeyroux, s. 1125.
45 Aile kavramini evli veya nikâhsiz es ve bakmakla yükümlü o lunan 25 yasin altindaki çocuklar 
veya d iger kisiler olusturur (Dupeyroux, s. 1122).
46Milano, s.70-71; Dupeyroux, s. 1124; Laborde, Droit de la sécurité sociale,s.83; 
Dupeyroux/Borgetto/Lafore/Ruellan, s. 360.  
47 Dupeyroux, s. 1123.
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yardimlar). Bunlarin  disinda kalan kaynaklarin toplami asgari tutunma geliri miktarinin 
altinda kaliyorsa bu gelire hak kazanilir. Yani ulusal dayanisma son çare olarak devreye 
girer. Eger gereksinim açisindan bir aciliyet sözkonusuysa bu gelir avans olarak talep 
yapildigi anda baglanir. 48

Tutunma geliri, dogrudan dogruya yararlanan kisiye ödenmelidir. Tutunma gelirinden 
yararlanan kisi eger bir kuruma yerlestirilirse (örnegin bir hastaneye yatirma veya bir 
kurumda barindirma durumlarinda veya tutukluluk halinde) bu gelir askiya alinir veya 
miktari düsürülür. Ilgilinin disari çikmasindan önce gelir miktari yeniden hesaplanir.49

Tutunma geliri,  sigortali olmayanlarin hastalik  ve analik sigortasi bakimindan zorunlu 
sigortaliligina yolaçar. Sigortalilik hakkindan yardim görenin kendisi ve yardim 
kapsa mina giren diger kisiler yararlanir.50 Sigorta primleri, il sosyal yardim bürolari 
tarafindan ödenir. Tutunma  geliri baglanmasinin, sosyal sigortalar alaninda dogurdugu 
iki öne mli  sonuç daha vardir: 
- Birincisi, is kazasi sigortasindan yararlanmak. Çünkü bu gelirden yararlanmak, 
beraberinde bir mesleki faaliyette veya toplum yararina bir faaliyette bulunmaya yol 
açabilir.
- Ikincisi, tutunma gelirinden yararlananlarin, issizlik ödenegi kesilir. Yani issizlik 
sigortasi ile tutunma geliri birlikte varolamazlar.51

Konut sosyal iliskilerin merkezidir. Belirli bir sosyal statünün isaretidir. Kentte yer 
almanin, toplumsal yasa min degisik alanlarina katilimin aracidir. Konut alaninda arz ile 
talep arasindaki dengesizlik asilmasi güç bir kriz yaratmaktadir. Ya da konutun 
degerinin çok yüksek olmasindan ötürü, gelir dagilimindaki esi tsizlik bu alanda kendini 
ciddi bir  biçimde hissettirmektedir. Bir konutta oturabilme, toplumda yer almanin ön 
kosuludur. Bu nedenle konut hakki, sosyal dislanmayi önlemenin temel unsurlarindan 
biri olarak kabul edilmistir ve sosyal hukuk bu amacin gerçekles mesine katkida 
bulunmalidir. Çünkü bir konutta oturmak, her seyden önce sabit bir adresinin olmasi 
demektir. Bu da kente aidiyetin dolayisiyla yurttasligin sonucu olan medeni haklardan 
yararlanabilmenin  önkosuludur. Bu husus 9 mart 1989 tarihli sirkülerde su sekilde dile 
getirilmistir: Düzgün bir konutta oturmak, toplum içinde yer almanin te mel ve zorunlu 
bir kosuludur… Çünkü sabit bir adres, düzgün bir konut, insanin onurunu korumasinin, 
bir is bulma imkâninin, kamu hizmetlerinden ve diger yardimlardan yararlanabilmenin 
temel kosuludur. Konut ayni zamanda medeni haklarin yasama geçmesinin bir 

                                                  
48 Chauchard, s. 501.
49 Milano, s.71-72; Gökçeoglu, Balci, s.108.
50 Dupeyroux, s. 1125; 1 Ocak 2000’de yürürlüge giren 27 Temmuz 1999 tarihli yasa uyarinca, 
tutunma gelirinden yararlananlar genel saglik s igortasinin (CMU)kapsamindadirlar. Bkz. Laborde, 
Droit de la sécurité sociale, s.85.
51 Milano, s. 72; Gökçeoglu, Balci, s. 109.
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kosuludur. Öyleyse konut toplumda yer almanin, olmazsa olmaz (sine qua non) 
kosuludur. Tutunma gelirinden yararlananlarin  %10’unun hiç konutu yoktur. %35’i ise 
kendine ait, bagimsiz bir konutta yasama maktadir. Bu nedenle  tutunma geliri yasasi, 
konut alaninda yeni perspektifler açmis ve bu perspektifler 31 mayis 1990 tarihli konut 
yasasinda somutlasmistir. Tutunma geliri yasasi ile konut yasasi arasinda bir baglanti 
vardir. 1 Aralik 1988 tarihli  tutunma geliri yasasinin birinci maddesi uyarinca, herkesin 
toplumdan uygun yasam araçlarini isteme hakki vardir. 1 Aralik 1988 tarihli yasanin 
birinci maddesine kosut olarak 1990 tarihli konut yasasi 1. maddesinde su hükme yer 
vermistir: Konut hakkini  güvence altina almak bütün ulus için bir dayanisma ödevidir 
ve yasam kosullari ve geçim kaynaklari açisindan sikinti  içinde olan her birey ve ailenin 
bagimsiz ve düzgün bir konutta oturabilmek için toplumdan yardim isteme hakki vardir.
29 Temmuz 1992 tarihli tutunma geliri  yasasi da yoksullukla mücadelenin konut 
sorununa iliskin tedbirler içermesi gerektigini, ödenme mis elektrik ve su faturalarinin 
ödenilmesine yardimci olunmasi gerektigini  belirtmekte ve zor durumda olan kisilerin 
konut sorununun çözümü için il düzeyinde planlama yapilmasini öngörmektedir.1990 
tarihli  konut yasasi  dogrudan dogruya tutunma gelirinden yararlananlarla ilgilidir. Bu 
yasa uyarinca, konutlarini , tutunma gelirinden yararlananlara kiralayanlar, vergi 
ödemekten muaf tutulmuslardir.52

Güvenceli asgari gelir kurumunun  daha önce de belirtilmis olan fransiz hukukuna özgü 
yani yani parasal yardimlarla sosyal dislanmayi önleme arasinda bir bag kurma çabasi,53

tutunma sözles mesinde somutlasmaktadir. Tutunma gelirinin, diger sosyal yardimlarda 
oldugu gibi yararlananlari pasif duruma sokarak dislanmayi daha da arttirici bir etki 
yapmasi riskini bertaraf etmek için, yasa yalnizca bir gelir baglamakla kalmayip bu 
gelirden yararlananlari ayni zamanda bir faaliyetin içine sokmayi da öngörmektedir. Bu 
tedbirlere karsin tutunma hedefinin gerçeklesmesinde kimi sikintilar yasanmaktadir... 
Bu gelirden yararlanan herkesin tutunma sözlesmelerini imzalamadigi, imzalayanlarin 
bir kisminin ise sözlesmeyi uygulamadiklari saptanmistir.54

Burada dogru anlasilmasi gereken önemli bir nokta vardir. Tutunma, parasal yardimlara 
hak kazanmanin kosulu degildir. Tam tersine bu yardimlardan yararlananlara sunulan 
bir olanak, bir hizmettir. Yardimdan yararlanan kisi, sosyal görevlilerin destegiyle ve 
yapilan bir sözlesme çerçevesinde, toplumda tutunmak için çaba gösterirler. Bu 
sözlesme, toplumda tutunmak için öngörülen projeyi, bu projeyi yasama geçirmek ve 
gelistirmek için kullanilacak araçlari, karsilikli yükümlülükleri ve gerçeklestirilecek 
faaliyetlerin takvimini içermelidir. Sözlesme talebin yapildigi kurum tarafindan 
hazirlanir, yardim gören ve onun bakmakla yükümlü oldugu kisilerle il konseyi baskani 

                                                  
52 Badel, s. 565-568; Gökçeoglu, Balci, s.110.
53 Milano, s.73.
54 Castel, s. 71;Badel, s. 481.
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arasinda bagitlanir55 ve sözlesmenin uygulanmasinin takibiyle görevli bir kilavuz tayin 
edilir.

Tutunma geliri, birey ile toplum arasinda karsilikli yükümlülükler üstlenme ilkesine 
dayanir. Hak ile sözles me arasinda kalan pozisyonuyla yeni bir sosyal hak tipini  temsil 
eder.56 Tutunma geliri bir haktir, çünkü toplumdan dislananlar yeniden toplumda bir yer 
edinebilmek için bu yasaya dayanarak asgari düzeyde bir geçim kaynagina sahip olmayi 
talep edebilirler. Ayni zamanda bir sözlesmedir. Çünkü bir karsiliklilik prensibine 
dayanir: Yardim gören, bu yardimin karsiliginda toplumda tutunmak için adim 
atmalidir. Tutunma geliri, her yardim görenin özgül durumuna göre degiskenlik 
gösteren bireyselles mis bir haktir. Toplumda tutunma konusunda izlenecek yol, ilgili 
kisinin ihtiyaçlarina ve bu konuda sunulabilecek imkanlara göre saptanir. Örnegin 55 
yasindaki dul bir kadin mesleki egitim görmek yerine, kendi çevresinde yararli bir 
faaliyette bulunmak isteyebilir. Buna karsilik daha genç bir kisi, is bulabilmek amaciyla 
mesleki egitim imkânlarindan yararlanmak isteyebilir.57

Tutunma geliri, içinde hem bir gelir hakkini hem de tutunma  hakkini içerir. Bunlarin 
hukuki niteligi birbirinden farklidir. 1 Aralik 1988 tarihli yasa, bu iki hakki birbirinden 
bagimsiz ele alma imkâni tanimamaktadir. Tutunma hakki, yalnizca ödenek alma hakki 
ile sinirli degildir. Bu hak, konut hakkini, normal sosyal yasama kabul görmeyi, yani 
toplumun asgari tutunma gelirinden yararlanan kisilere, mesleki ve sosyal faaliyette 
bulunma imkâni sunma borcunu kapsar. Toplumda tutunma hakki, anayasal gelisme 
hakki ile ve çalisma hakki ile baglantilidir. Bu hak, devletten yalnizca karismamasini 
talep eden özgürlüklerden farkli olarak olumlu edim gerektiren haklardandir. Tutunma 
geliri yasasi, tutunma hakki terimine hiç bir yerinde yer verme mektedir. Yalnizca, gelir 
hakkindan sözetmektedir. Yasa, parasal yardim ile mesleki ve sosyal açidan toplumda 
tutunma arasinda bir bag kurmaktadir. Parasal yardim gören kisilerin toplumda 
tutunmasi, bir hak olarak degil, toplumun bir yükümlülügü olarak öngörülmüstür. 
Yasanin bu ifadesine karsin, tutunma hakki olmaksizin gelir hakkindan sözetmek, 
yasanin ruhunu yoketmek olacaktir. Tutunma  hakki,  tutunma geliri hakkina içkin bir 
haktir. Tutunma hakki, öne mli sinirlara sahiptir. Tutunmanin somut olarak hukuk 
alanina girmesi ancak tutunma sözles mesinin bagitlanmasiyla gerçeklesir. Bu sözlesme, 
hem yararlanan kisiye hem de kamu otori telerine borçlar yükler.58

Tutunma hakkinin yasal güvenceleri yetersizdir. Bu hakkin gerçekles mesi,  sözles mede 
öngörülen faaliyetlerin gerçekles mesiyle mümkün olur. Ancak dava hakki, yalnizca 

                                                  
55 2003 yasa degisikliginden önce sözlesmeler, yerel komisyonlarla bagitlaniyordu. Bkz. 
Dupeyroux/Borgetto/Lafore/Ruellan, s. 359; Gökçeoglu, Balci, s.111-112.
56Lafore, Robert, “Le contrat dans la protection sociale”, Droit Social, Janvier 2003, s.113; 
Mathieu-Cabouat, Sophie, “Le revenu minimum d’insertion: allocation ou contrat? Un choix 
nécessaire”, Droit Social, Juillet-Août 1989, s. 611 vd.
57 Rosanvallon, Repenser l’Etat-providence, s. 168-169.
58 Badel, s. 531-533.
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gelir baglanmasina iliskin uyusmazliklar için öngörülmüstür. Sosyal dislanmayi önleme 
borcu yerine getirilmedigi zaman, buna karsi hukuken zorlayici bir yol yoktur. Bu 
hakkin korunmasi, yalnizca  sözlesmedeki hükümlerle sinirlidir. Belirtilen nedenle 
tutunma hakkinin kaynagi, tutunma sözlesmesidir. Bu hakkin bir içerige kavusmasi  
sözlesme ile gerçeklesebilir. Hakkin sinirini da sözlesmede belirlenen faaliyetler çizer. 
Sözles me olmadiginda tutunma hakki yasama geçemez. Tutunma hakkina iliskin 
uyus mazliklarin yargi önüne gelebilmesi de ancak sözlesme hükümlerine 
uyulmamasindan ötürü olabilir. Tutunma  sözlesmesinin kamusal niteliginden ötürü, 
uyus mazliklarda yetkili mahke me, idare mahkemesidir. Tutunma gelirinden yararlanan 
kisi, tutunma sözlesmesinde öngörülen faaliyetlerden yararlana mamissa ve bu durum 
yetkililerin kusurundan ötürü olmussa, idare mahkemeleri ilgilinin bu yüzden ugradigi 
zararin tazminine karar verebilir. Mahkemeler, kamu güçlerini olumlu edimde 
bulunmaya zorlayici karar veremezler, yalnizca tazminata hükmedebilirler. Sözles menin 
yapilmasinin reddedildigi hallerde ise idare mahkemesi bu karari iptal edebilir. 
Mahkemeler sözlesme yapilmasina dair zorlayici bir karar alamasalar da, iptal karari 
yeni bir sözlesme yapilmasini fiilen kolaylastirabilir. Zira yeni bir dava ile karsilasmak 
istemeyen kurumlar sözlesme akdetmeyi reddetmek yerine sözlesme yapmayi tercih 
edebilirler.59

Sonuç olarak tutunma hakki, parasal yardim görme hakki ve tutunma sözlesmesinde 
öngörülen faaliyetlerden yararlanma hakki ile sinirlidir. 

Toplumdan dislanmamanin önkosulu, asgari düzeyde ekonomik imkânlara sahip 
olmaktir. Bunu kavrayan yasakoyucu toplumsal yasamin pratik gereklerine uygun 
olarak, sosyal dislanmayla mücadele konusunu öncelikle parasal yönüyle ele almis ve  
belirli bir gelirin ödenmesini öngörmüstür. Uygulamada, bu açidan sonucun olumlu 
oldugu, tutunma gelirinin misyonunu yerine getirdigi söylenebilir. Tutunma gelirinden 
yararlananlarin yarisinin bu gelirden baska hiç bir geçim kaynagi yoktur. Yani sosyal 
korumanin bütünüyle disinda kalmis kesimlere ulasilmistir ve bunlarin bir sekilde 
toplumsal yasama katilmalarinin önü açilmistir. Bu gelirden yararlananlarin diger yarisi 
ise sosyal koruma sisteminde daha önceden varolan diger ödeneklerden özellikle de aile 
ödeneklerinden yararlanmaktadirlar. Tutunma geliri sayesinde bu gelirden 
yararlananlarin basta gida ve giyim olmak üzere yasam kosullarinda bir iyilesme 
olmustur.60

Bu yardimdan yararlanan kisilerin büyük çogunlugunu, yalniz yasayan kisiler, yetersiz 
egitimliler, konut sorunu olanlar, uzun süreli issizler olusturmaktadir.61 Bunlarin büyük 
çogunlugunu da aktif genç nüfus olusturmaktadir. Beklenenin tersine, aileler asgari  
tutunma gelirine fazla ragbet etmemistir. Bunun nedeni aile yardimlarinin yoksulluga 
karsi yeterli bir koruma saglamis olmasidir. Tutunma geliri ile yasamakta olanlarin bu 
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60 Badel, s. 563- 564.
61 Milano, s. 80.
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durumdan çikmalari ekono mik konjonktürün kötü olmasina karsin azimsanmayacak 
düzeydedir. Ancak yas sebebiyle (60 yasin üzerindekiler), saglik sebebiyle veya 
toplumda tutunma konusundaki çözüm önerilerinin yetersizligi veya yoklugu nedeniyle 
bu gelire bagimli yasayanlarin yok sayilamayacak bir yüzdesinin durumu, hiç 
degismeden kalmaktadir. Aralik 1996 itibariyle tutunma gelirinden yararlananlarin 
%30’u bir yil  sonra bagimsiz olarak yasamlarini sürdürebilme olanagina kavus mustur. 
Bunlarin %52’si is bulma suretiyle bagimsizlasabilmis geri kalanlar ise baska bir sosyal 
yardimdan yararlanma veya aile durumundaki bir degisiklik nedeniyle artik tutunma 
gelirinden yararlanmamaktadir.62

Genel bir degerlendirme yapilacak olursa, yoksulluga karsi mücadelede asgari tutunma 
geliri çok olumlu sonuçlar vermistir; ilgililerin yasam seviyesinde bu sayede önemli bir 
artis saglanmistir. Ancak bazi noktalarda sorunlar devam etmekte, yeterli düzeyde sonuç 
alina mamaktadir. Örnegin, toplumda tutunma faaliyetleri illere göre esitsizlik 
göstermekte ve bütünsel degerlendirmede dislanmayla mücadelede yetersiz kalmaktadir.
Tutunma gelirine bagli bir hak olan konut yardimina karsin, konut sorununun 
çözü münde güçlükler yasanmaktadir. 63

Mesleki yerlestirme yetersiz kalmaktadir. Mesleki yerlestirme sayesinde, bu gelire 
muhtaçliktan kurtulanlarin yarisi pazar disi sektörde çalismaktadir. Tutunma gelirine 
iliskin olarak kamuoyunun görüsü olumludur, ancak bu gelirden yararlananlarin 
çalismalari konusunda bir beklenti vardir. Toplum tutunma gelirinden yararlananlari, 
tutunma çabasi içinde kisiler olarak görmemekte, bunlari çalismadiklari halde ücret alan 
kisiler olarak degerlendirmektedir.64 Tutunma geliri, çalisma istegini azaltacagi, 
issizligin cazibesini arttiracagi yönünde elestirilere mâruz kalmistir. Gerçekten de bu 
sosyal gelirin beraberinde getirdigi baska bazi avantajlar (vergi ödeme mek, prim 
ödeme mek gibi) göz önüne alindiginda, çalismak daha az gelir elde etmeye yol 
açmaktadir. Ancak yapilan arastirmalar bu konudaki kaygilarin dogru olmadigini 
göstermektedir. Bir arastirmaya göre, her on durumdan sekizinde tutunma gelirinden 
asgari ücrete geçis saptanmistir.65

Il  programlari incelendiginde, bu programlarda egemen olan tutunma faaliyetinin, 
mesleki bir formasyon edinme ve istihdamda yer almaya hazirlayici faaliyetler oldugu 
görülür. Bunun disindaki faaliyetler; okuma yazma ögretme, bos vakitleri 
degerlendirme, gezme, dikis, tamir atölyelerinde çalisma gibi sosyal katilim hedefi 
güden faaliyetlerdir. Tutunma sözlesmelerinin yarisinda, tutunma faaliyetinin mesleki  

                                                  
62 Observato ire National de la Pauvreté de l’Exclusion Sociale, Rapport 2000, La documentation 
Française, Paris, 2000, s.30-31; Ayrica bkz.Zoyem, Jean-Paul “Les contrats d’insertion du RMI, 
des effets contrastés sur la sortie du RMI”, Partage, Novembre Décembre, 1999, s.8.
63 Dupeyroux, s.1126-1127.
64 Badel, s. 481; Bu nedenle, her ne kadar bir toplumsal dayanisma mevcutsa da kendisini 
karakterize eden duygusal boyuttan yoksun oldugu için kardeslik ilkesinin gerçeklestigi 
söylenemez (Bkz. Bordeloup, 
Jean, Les idéaux de la revolution française: La sécurité sociale à l’épreuve d’une société éc latée, 
Droit social, Avril 1990, s. 347).
65 Dupeyroux, s. 1127.
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yönelimli oldugu görülmektedir. Tutunma gelirinden yararlananlarin yarisi, tutunma 
sözlesmelerinde bir meslek edinmeye yönelik staj ve istihdamda yer almaya yönelik 
faaliyetlerde bulunma konusunu düzenlemislerdir. Bu gelirden yararlananlarin yarisinda 
ise gelecek için mesleki bir perspektif öngörülmemistir. Bunlar için tutunma hedefi 
yalnizca sosyal açidan öngörülmüstür. Sosyal tutunma, konuta ve sagliga iliskin 
faaliyetleri, okuma yazma ögretmeyi, günlük yasamin programlanmasini vb. faaliyetleri 
içerir. Sosyal tutunma, günlük yasama yeniden adapte olma tedbirlerini içerir. Yurttaslik 
perspektifiyle bakildiginda, mesleki ve sosyal tutunma, o güne kadar toplumdan 
dislanmis olan bireye sosyal bir kimlik kazandirma ve bunu hukukun konusu yaparak 
yurttasligin olusturulmasidir.66

Sonuç olarak, Bismarck modelini benimsemis diger ülkelerdeki güvenceli asgari gelir 
yasalari gibi, fransiz tutunma geliri yasasi da sosyal korumanin bosluklarini 
doldur maktadir.67

Ülkemizde yoksullukla mücadele çerçevesinde günde me gelen programlarin dikkati 
çeken özelligi, bu programlarin yalnizca sosyal yardimlari öngörmesidir. Oysa yoksulluk 
öyle bir sorundur ki  beraberinde diger sosyal sorunlari da kaçinilmaz olarak 
getirmektedir.
Yoksullugun oldugu yerde:
-Egitim sorunu da vardir, saglik sorunu da, konut sorunu da!
-Issizlik de vardir, vasifsizlik da! 
-Depresyon da vardir, kimlik bunalimi da!
-Çaresizlik de vardir, güvensizlik duygusu da!
-Ötekilestirilmek de vardir, bunun yarattigi  nefret de!
-Sert bir yasam mücadelesi de vardir, bunun yarattigi siddet de!
-Bazen hepsini  unutmak için basvurulan alkol de vardir,  her türlü uyusturucu madde de!
Kisacasi, orada olmayanlarin ve öyle yasamayanlarin yani bizlerin anlayamayacagi bir 
yoksulluk kültürü vardir en az yoksullugun kendisi kadar önemli olan! 
Iste bütün bu sosyal sorunlar, sosyal hizmetleri gerektirir. Sosyal hizmetleri kapsamayan 
herhangi bir sosyal yardim yasasinin yoksulluk ve sosyal dislanmayla mücadelede etkili 
olmasi mü mkün degildir. Tüm Avrupa’ya örnek olan Fransiz hukukundaki tutunma 
geliri yasasinin ülkemize de örnek teskil edebilecek en önemli yani budur.
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