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EKONOMİK MÜCADELE VE İYİLEŞME

EYLEMLER VE HUSUSLAR EVET HAYIR

1
Özellikle sağlık, tarım, gıda üretimi ve ulaşım sektörlerinde ve temizlik hizmetlerinde 
çalışmaya devam edenlerin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli koruyucu 
ekipmanların sağlanması da dâhil olmak üzere önlemler alınıyor mu?

2
Gıda üretimini güvence altına almak için –mali destek ve krediye, toprağa, tohumlara, 
doğal kaynaklara, teknolojiye ve pazarlara erişim gibi yollar da dâhil olmak üzere küçük 
ölçekli çiftçileri, özellikle kadınları desteklemek için hedeflenen önlemler uygulanıyor mu?

3

Pandemi sırasında işçilerin işlerini, emekli maaşlarını ve diğer sağlık ve sosyal haklarını 
korumak için, serbest meslek sahibi işçiler, geleneksel olmayan istihdam biçimlerindeki 
işçiler (kendi hesabı, geçici, geçici işçiler), kayıt dışı ekonomide çalışanlar ve göçmen işçiler 
olmak üzere önlemler alınıyor mu?

4
COVID-19’un istihdam ve işçilerin ücretleri üzerindeki olumsuz etkileri (çocuk işçiliği, 
haksız işten çıkarmalar ve kovmalar, çalışma saatlerinin azalması ve istihdam türlerinde 
değişiklikler gibi) ele alınıyor ve hafifletiliyor mu?

5
İşyeri düzenlemeleri dâhil olmak üzere engelli çalışanları işten çıkarılmaya karşı korumak 
ve virüsün yayılımını önlemek için alınan mesleki, sağlık ve güvenlik önlemlerini engelli 
kişiler bakımından erişilebilir kılmak için önlemler alınıyor mu?

6
Ücretleri sübvanse etmek, ek sosyal güvenlik ve gelir koruma programları oluşturmak için 
önlemler alınıyor mu ve bu önlemlerin göz ardı edilme riski bulunan grupları kapsaması 
sağlanıyor mu?

7

Sağlıkla ilgili sektörlerde eğitilmiş göçmen işçilerin, mesleki faaliyetleri için gerekli 
prosedürleri kolaylaştırmak ve göçmenlerin mesleki derecelerinin tasdik etme ve 
onaylanması dâhil olmak üzere, COVID-19 ile mücadeleye yardımcı olmak için işgücü 
entegrasyonu için önlemler var mı?

8 İşsizliğin gençler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için önlemler var mı?

9 Çalışanların COVID-19 ile ilgili önlemlerden kaynaklanan sorunları aktarmalarını sağlayan 
ve etkili çözüm üreten adli ve adli olmayan şikâyet mekanizmaları mevcut mu?
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Dünya Bankası’nın saydığı gıda destek programı seçenekleri geniş bir yelpaze sunuyor. Bu yelpaze içinde 
yer verilen alternatif programlar her ne kadar tamamlayıcı bir biçimde kullanılabilecekse de aralarından 
bir tanesi programın uygulanacağı yerelin koşullarına uygun bulunarak bu programa merkezi bir nitelik de 
kazandırılabilir. 

Yukarıda sayılan program seçenekleri arasında alan yazında en fazla tartışmaya ve karşılaştırmalı çalışmaya 
konu olan seçenekler ise doğrudan gıda teminine dayanan destekler ile gıdaya erişimi kolaylaştırmayı 
hedefleyen nakit destekleri. Günümüzde uluslararası kuruluşların önemli bir bölümü gıdaya erişimi garanti 
altına almanın tek yolunun ayni gıda destek programları uygulamaktan geçmediğinin ve bu programların 
ancak belirli durumlarda tercih edilmesinin uygun olacağının altını çiziyorlar. 

Örneğin Birleşik Krallık merkezli Overseas Development Institute (ODI) gıda desteklerinin diğer programlara 
kıyasla tercih edilebilir olup olmadığını tespit edebilmek için aşağıdaki karar ağacından faydalanmasını 
öneriyor. Karar ağacından görülebileceği üzere, ODI gıda piyasasının işler olduğu bağlamlarda gıda destekleri 
yerine nakit desteği seçeneğinin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.
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Gıda Destekleri Şu Durumlarda Önerilir Nakit Destekleri Aşağıdaki Durumlarda Önerilir

• Gıda tüketimi/beslenme (mikro besin dâhil) hedeflerine 
öncelik verilmiştir.

• Seçim ve esnekliğe öncelik verilmiştir.

• Piyasalar iyi işlemiyordur. • Piyasalar iyi işliyordur.

• Piyasalar uzaktadır veya zayıf oldukları bir sezondadır.
• Pazarlar yakınlardadır veya hasat sonrası yoğun 
sezondadır.

• Enflasyon riskleri önemli bir endişe kaynağıdır.
• Gıda desteği dağıtımından kaynaklanabilecek olası 
engeller önemli bir endişe kaynağıdır.

• Nakit destek sistemleri mevcut değildir. • Nakit destek sistemleri mevcuttur.

• Bireysel/hane halkı hedefleme yoluyla maliyet tasarrufu 
hedefleniyordur.

• Daha düşük lojistik ve yönetim giderleri sayesinde 
maliyet tasarrufu sağlanmak isteniyordur.
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İzlenebilecek 
Yollar

Daha fazla insanı desteklemek için kapsamın 
genişletilmesi (ideal olarak, olumsuz 
etkilenenlerin tümüne ulaşılabilecek bir biçimde)

Etkilenen nüfuslar için mali 
koruma düzeyini artırmak, 
örneğin daha yüksek bir 
destek seviyesi (örneğin 
destek miktarı) veya daha 
uzun süreli destek yoluyla

Karmaşık ve çok boyutlu 
riskleri tam olarak 
kapsayacak şekilde 
sunulan hizmet yelpazesini 
artırmak

Paralel
Müdahale

Bağımsız müdahale için yeni tescil ve kayıtlar ve 
sosyal koruma ile çok az koordinasyon olması/
hiç koordinasyon olmaması vaka yükünde 
örtüşmelere sebep olur. 

İnsani kriterler kullanılarak 
ayarlanan destek miktarı

Tamamlayıcı hizmetlere 
bağlantı potansiyeli

Hizalanmış 
Müdahale

Sosyal koruma sektörü ile koordine edilmiş 
bağımsız müdahale için tescil ve kayıtlar vaka 
yükünün ihtiyaçlarının kapsanmasını sağlar.

Sosyal koruma sektörü 
ile koordinasyon içinde 
belirlenen destek miktarı 

Tamamlayıcı hizmetlere 
bağlantı potansiyeli

Üzerine İnşa 
Etme

Yeni bir program (sosyal koruma sektörü veya 
insani yardım aktörleri tarafından uygulanan), 
mevcut sistemlere aktarılırken yeni vaka yüküne 
ulaşabilir: –”potansiyel yararlanıcılar” ile ilgili 
mevcut veriler, örneğin bir sosyal sicilden– tescil/
kayıt yaklaşımı ve kapasitesi

Acil durum amaçları için 
tasarlanan yeni programlar, 
aynı düzeyde desteği 
sürdürmek için güçlü 
ekonomi-politik nedenleri 
olmadığı sürece, genellikle 
rutin sosyal korumadan 
daha yüksek bir destek 
miktarına sahip olacak 
şekilde tasarlanmıştır.

Tamamlayıcı hizmetlere 
bağlantı potansiyeli

Dikey 
Genişleme

Uygulanabilir değil (yalnızca mevcut 
yararlanıcılara ulaşır: faydalanan nüfusta artış 
olmaz)

Tanım olarak, dikey 
genişletmeler, rutin 
programlardan daha yüksek 
bir destek miktarının 
faydalanıcılara sunulmasını 
gerektirir.

Dikey bir genişleme, sosyal 
koruma sektörü tarafından 
veya dışarıdan çalışanlar 
tarafından sunulan diğer 
tamamlayıcı hizmetlerle de 
bağlantılı olabilir.

Yatay 
Genişleme

• Programın coğrafi kapsamını genişletmek yoluyla
• Uygun olan ancak orijinal destekten hariç tutulan ek 
yararlanıcıların kaydedilmesi yoluyla
- Ev koşullarının değişmesi nedeniyle uygun hale 
gelmiş haneler.
- Kotalar / bütçe kısıtlamaları nedeniyle önceden hariç 
tutulan uygun haneler, 
- Başka nedenlerden dolayı hariç tutulmuş uygun 
hane halkları, 
- Programın eski yararlanıcıları.
• Hak ediş kıstaslarını geçici veya kalıcı olarak 
değiştirerek aşağıdakiler aracılığıyla faaliyete geçirilir:
- Etkilenen haneleri belirlemeyi ve revize edilen 
kriterler temelinde uygunluğu değerlendirmeyi 
amaçlayan yeni bir tescil / kayıt süreciyle (nüfus 
sayımı anketi veya potansiyel olarak talep üzerine),
- Mevcut sosyal koruma verilerini kullanmak (örneğin 
yararlanıcı olmayanların sosyal sicil kayıtlarından 
alınan bilgileri) ve yeni kriterler uygulayarak,
• Hâlihazırda kayıtlı olan, ancak gereksinimler 
/ yeterlilik koşulları sağlamamaları nedeniyle 
faydalanamayanlara geçici erişim sağlayarak. 

Yatay bir genişleme, aynı 
düzeyde desteği sürdürmek 
için güçlü ekonomi-politik 
nedenler olmadıkça, rutin 
programlardan daha yüksek 
bir miktarın sunulmasını da 
içerebilir.

Yatay bir genişleme, 
sosyal koruma sektörü 
veya dışarıdan gelen-ler 
tarafından sunulan diğer 
tamamlayıcı hizmetlerle de 
bağlan-tılı olabilir.
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Nakit Desteği Çekirdek 
Özellikleri

Esnetme ve Ölçeklendirme 
İçin Çıkarımlar (Zorluklar 

Eğik Yazılanlarda)

Program 
Tasarımı

Hak Ediş Kıstasları ve Gerekli Koşullar

• Nakit destekleri hedeflerine 
bağlı olarak büyük çeşitlilik 
gösterir (örneğin çocuklara, 
yaşlılara, engellilere, 
kısıtlanmış iş gücüne, 
yoksula vb. farklı gruplara 
odaklanabilir).

• Hak ediş kıstasları gevşetilebilir.
• Gerekli koşullardan (örneğin 
kimlik gereksinimleri, ikamet 
gereksinimleri, koşulluluk) 
feragat edilebilir.
• Politik olarak tartışmalı olabilir 
ve ‘sadaka’ olarak algılanabilir.
• Temel hak ediş kıstaslarının 
nasıl tanımlanacağı etkilenen 
nüfusa ulaşabilme seviyesini 
doğrudan etkileyecektir. 

Kapsam

• Büyük çeşitlilik gösterir ama 
birçok ülkede nakit destekleri 
genellikle eşit düzeyde ve 
kısıtlı miktarda dağıtılır.

• Miktarı düşük ve coğrafi olarak 
düzensiz nakit destek kapsamı 
olan bağlamlarda krize müdahale 
önlemleri kapsamlı değildir.

Fayda Tasarımı (Seviye, Sıklık ve 
Süreye Odaklanın)

• Nakit dağıtımı
• Seviye ve sıklık kronik 
ihtiyaç-lara cevap verecek 
şekilde ayarlanmıştır.

• Standart değerler genellikle acil 
ihtiyaçları karşılamak için yeterli 
değildir.
• Daha yüksek düzeydeki 
ihtiyaçlara cevap verebilmek için 
ölçeklemeye gidilebilir (Dikey 
genişleme): Örneğin tamamlayıcı 
miktarlar, artan sıklık veya daha 
uzun süre- özellikle yaklaşım 
önceden tanımlanmışsa.
• Piyasalar kesintiye uğradığında 
nakit dağıtımı tavsiye edilmez.

Program 
Uygulaması

Hak Ediş Kıstaslarına Uyumu 
İncelemeye (Sosyal İncelemeye) 
Yaklaşım

• Değişkenlik gösterir: 
kategorik, nakit desteği, mali 
durum tespiti, vekâleten mali 
durum tespiti, coğrafi (ve 
bunların kombinasyonları)

• Sosyal incelemeye özgün 
bir yaklaşım –bu tescil ve 
kayıt süreçlerini de belirler– 
ölçeklendirme ve esnetme 
potansiyellerini de etkileyecektir. 

Tescil ve Kayıt
• Süreç kısmen sosyal 
inceleme yaklaşımına 
bağlıdır.

• Tescil ve kayıt yaklaşımı 
kapsayıcı olmadığı ve süreklilik 
arz etmediği sürece (örneğin 
talep üzerine) kriz sonrasında 
yeni vaka yükünün girişinde 
zorluklar çıkacaktır (yatay 
genişleme).

20



Nakit Desteği Çekirdek 
Özellikleri

Esnetme ve Ölçeklendirme 
İçin Çıkarımlar (Zorluklar 

Eğik Yazılanlarda)

Program 
Uygulaması

Faydaların Dağıtımı

• Değişkenlik gösterir: 
kategorik, nakit desteği, mali 
durum tespiti, vekâleten mali 
durum tespiti, coğrafi (ve 
bunların kombinasyonları)

• Gıda destekleri ve diğer tür ayni 
desteklerden daha düşük teslimat 
maliyeti.
• Artan ihtiyaçlar ve fiyat 
dalgalanmaları durumunda 
verilen miktarlar hızlı bir şekilde 
değiştirilebilir.
• Olağan yaşamın kesintiye 
uğradığı bağlamlarda bile teslim 
edilebilir (örneğin çatışma, 
afet), özellikle bağlama özgü 
zorlukları ve ihtiyaçları ele alan 
çeşitlendirilmiş yaklaşım ise) 
• Mevcut ödeme sistemleri, 
yeni programların sunulması 
veya mevcut programların 
yatay olarak genişletilmesi için 
desteklenebilir.
• Elektronik yolla sunulan 
destekler teknolojik bir sıçrama 
potansiyeli sunar.

Hesap Verebilirlik ve Yönetim 
Sistemleri; Finansman

• Genellikle güçlü bilgi 
yönetimi sistemleri, 
ödeme mutabakatı vb. ile 
desteklenir.

• Sistemler önceden 
uyarlanmışsa, acil durum 
müdahalesinin uygulanmasını 
destekleyebilirler (örneğin bilgi 
sistemi).
• Ödeme mutabakatına 
yönelik şeffaf sistem, 
uluslararası aktörler tarafından 
desteklenmeye olanak 
sağlayabilir (Raporlama 
gerekliliklerine sosyal inceleme 
çerçevesinde).
• Güçlü izleme ve değerlendirme 
potansiyeli.

İletişim

• Çoğu zaman, topluluk düze-
yinde iletişim kurulabilmesini 
sağlayan kılcal bir sistem 
olur (yerel komiteler, vb.).

• Şoktan etkilenen nüfusa 
ve psiko-sosyal desteğe 
yönelik iletişim için iyi bilinen 
ve güvenilir ağı kullanma 
potansiyeli.

Dirençlilik İçin 
Çıkarımlar

•Yararlanıcılar için kullanım açısından esneklik/ihtiyaçlar cevap verme gücüne sahiptir (bu nedenle sıkça 
tercih edilir).
• Beşerî sermaye birikimi yoluyla daha uzun vadeli dayanıklılığı destekleyebilir.
• Dayanıklılık etkilerini artırmak için tamamlayıcı programlarla ilişkilendirilebilir (“Nakit +”, derecelendirme 
yaklaşımları vb.).
• Zararlı başa çıkma stratejilerinin kullanımından caydırdığı ve tüketimin yumuşatılmasını sağladığı, aynı 
zamanda varlık birikimini, üretken faaliyetleri ve üretkenliği, geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesini ve 
tasarrufu desteklediği kanıtlanmıştır.
• Ekonomik faaliyetleri teşvik ederek ve piyasa tedarik fiyatlarını dengeleyerek yerel ekonomileri 
canlandırmaya yardımcı olabilir.
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Kamu İşleri, Çekirdek 
Özellikleri

Esnetme ve Ölçeklendirme 
İçin Çıkarımlar

Program 
Tasarımı

Hak Ediş Kıstasları ve Gerekli Koşullar
• Öncelikle çalışma 
çağındakiler ve çalışabilecek 
durumda olanlar

• Kriz öncesinde öngörülen 
çalışma gerekliliği, kriz 
zamanlarında yararlanıcılara 
aşırı yük bindiren bir koşul haline 
gelebilir.
• Kriz durumlarında çalışma 
gerekliliği koşulundan feragat 
edilebilir.
• Çalışma çağındaki ve 
çalışabilecek durumda olanlara 
odaklanmak, desteğe ihtiyacı 
olan en savunmasız grupları 
dışarıda bırakabilir.
• Müdahalelerin sosyal koruma 
amacı ile istikrar hedefleri 
arasında gerilim olabilir (ör. 
Gençliğin hedeflenmesinde).
• Yüksek işsizliğin olduğu 
bağlamlarda işgücü piyasasının 
çöküşü ya da daralması 
durumlarında uygundur.
• Politik olarak diğer 
alternatiflere oranla daha kabul 
edilebilir. 

Kapsam

• Ülkeye/bağlama bağlıdır. 
Uygulanan programlar 
arasında büyük bir çeşitlilik 
vardır, yine de ancak çok 
küçük bir kısmının iş gücünü 
kapsama oranı yüksektir.

• Düşük kapsam, etkiyi 
zayıflatabilir. Yerleşik programlar 
bir yana, büyük ölçekli 
uygulanmasının bağlayıcı 
idari, teknik ve mali sonuçları 
göz önüne alındığında, birçok 
kamuda istihdam programı 
hem acil operasyonda hem de 
potansiyel genişlemede ölçek 
olarak çok küçüktür.
• Etkilenen bölgelere yönelik 
coğrafi hedefleme yapmak 
basittir.

Fayda Tasarımı (Seviye, Sıklık ve 
Süreye Odaklanın)

• Ücret, diğer işlerde 
çalışanların programa 
başvurmasını önlemek 
amacıyla genellikle asgari 
ücretin altında belirlenir.
• Genellikle belirli süreli bir 
destektir (örneğin maksimum 
gün sayısı).

• Ücretin düşük belirlenmesi, 
ihtiyaçların yeterince ele 
alınması açısından kriz 
bağlamında bir engel 
oluşturabilir.
• Bir kriz anında destek süresi 
kolaylıkla uzatılabilir (dikey 
genişlemeye bir yaklaşım); ücret 
oranı artırılabilir.
• Ölçeği küçültmek kolaydır.
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Kamu İşleri, Çekirdek 
Özellikleri

Esnetme ve Ölçeklendirme 
İçin Çıkarımlar

Program 
Uygulaması

Hak Ediş Kıstaslarına Uyumu 
İncelemeye (Sosyal İncelemeye) 
Yaklaşım

• Çoğu zaman başvuru 
usulüne dayalı.

• Başvuruya bağlı seçim süreci, 
baştan beri olan programlar da 
dâhil olmak üzere, kriz sonra-
sında kolay hedeflemeyi sağlar. 
Tescil/kayıt için daha düşük idari 
yük oluşturur.

Tescil ve Kayıt • Süreğen

• Baştan beri olan programlar 
için, geliştirme/tedarik/uygulama 
için harcanan zaman önemli 
gecikmelere neden olabilir.
• Kamuda istihdam programları 
aracılığıyla kaynak aktarmanın 
maliyeti gereken idari ve 
sermaye bütçeleri sebebiyle 
nakit destekleri aracılığıyla 
aktarıldığından daha yüksek 
olabilir.

Faydaların Dağıtımı

•Maaşlar toplanma listesi ve 
katılım kâğıdına göre ödenir, 
sıkça belirlenen gün/saat/
yerde nakit olarak verilir.

• Şoktan etkilenen nüfusa 
ve psiko-sosyal desteğe 
yönelik iletişim için iyi bilinen 
ve güvenilir ağı kullanma 
potansiyeli.

Hesap Verebilirlik ve Yönetim 
Sistemleri; Finansman

• Faydalanıcı olmayanlar 
hakkında verilerin elektronik 
olarak depolanmasına gerek 
yoktur: toplanma listesi 
kullanımı vb.
•Üretilen varlıkların 
kullanışlılığı ve izleme 
değerlendirmenin kalitesine 
çok az odaklanmak yeterlidir.

• Sosyal fon ve diğer esnek 
düzenlemeler kapsamında 
uygulanabilir (ör. Kaynaklar hızlı 
bir şekilde harekete geçirilebilir)
• İstihdam programının geniş 
ölçekli uygulamasını, özellikle 
önceden uygulama altyapısı 
yoksa güvene dayalı risklerden 
korumak kolay değildir.
• Pek çok kısa vadeli bayındırlık 
işleri pilotlarının küçük ölçekli 
ve geçici finansmanı devlet 
kapasitesini artırmaz.

İletişim
• İş başında

• Özel amaçlar doğrultusunda 
iletişim potansiyeli.

Dirençlilik İçin 
Çıkarımlar

• Müştereklerin oluşturulmasına ve topluluk direncinin artırılmasına hizmet edebilir.
- Bir şok meydana gelmeden önce, örneğin risk azaltma ve uyum faydaları olan faaliyetler (örneğin çevre 
koruma ve rehabilitasyon çalışmaları, toprak ve su yönetimi, vb.)
- Bir şoktan sonra, ör. enkazın temizlenmesi ve yeniden inşası için (yollar, su temini ve sanitasyon, vb.);
• Gelecekteki istihdam edilebilirliği etkileyecek potansiyel beceri aktarımını sağlayabilir.
• Hem işgücü piyasası hem de enflasyonist zorlukları ele almak için işlev görebilir.
• “Kamu işleri artı” modeli, geçim stratejileri üzerinde etkileri olan ek eğitim, krediye erişim veya ara 
hizmetlerle bağlantılar sağlayabilir.
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