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SOSYAL POLĠTĠKA
Dar Anlamda Sosyal Politika: Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı kötü çalışma koşullarına karşı işçileri ve emeği
sermayeye karşı korumak ve bu yolla toplumdaki sınıf çatışmalarını önleyerek toplumun ve devletin varlığını sürdürmesini sağlamaya yönelik uygulamalar.
Sosyal politikanın sosyal barış hedefi, toplumu oluşturan unsurları ayrıştırmak yerine, birleştirmek olarak ifade
edilir.
Çalışma Ekonomisi; üretim faktörü olarak insanı ele alan, işgücü piyasasında istihdam ve ücret konularını inceleyen bilim dalı.
Yasal düzenlemeler dolayısıyla HUKUK; kamunun sosyal sorunları gidermede kullandığı en önemli araçlar.
Uluslararası sosyal politika arayışlarına yönelik ilk adımlar, Ġngiltere’de Robert Owen’ın 1830-1840, Fransa’da
Daniel Le Grand’ın 1840-1855 yılları arasındaki çabaları ile atılmış.
LONCA: Aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkârların örgütlendiği Orta Çağ üretim ve iş gücü yapısının
temelini oluşturan meslek organizasyonları.
SEFALET ÜCRETĠ: Emek sahiplerinin elde ettiği ücret gelirinin temel ihtiyaçlar düzeyini karşılamakta yeterli olmadığı en düşük ücret düzeyi.
Ġşçiler açısından birleşme hakkı ilk olarak ĠNGĠLTERE’de yasal olarak tanınmıştır.
Cumhuriyet öncesi dönemde sosyal politikaları belirleyen unsurlar: Vakıflar, aileler, loncalar ve Ahi teşkilatlarıdır.
Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi ile beraber ülkemizde iş ilişkilerini düzenleyen geleneklere dayalı kuralların yerini ilk
defa yazılı pozitif hukuk kuralları almaya başlamıştır.
1876 tarihli MECELLE, iş ilişkilerini dönemin anlayışına uygun olarak “ĠNSAN KĠRASI” şeklinde ele almıştır.
SPENCER VE MALTHUS, fakirlere yapılacak yardımları reddederek, toplumsal yaşama uyum sağlayamayanların yok olmasını ifade eden “DOĞAL AYIKLANMA” sürecini savunurlar.
TAM ĠSTĠHDAM durumunda ekonominin mevcut üretim potansiyelinden tam olarak yararlanılmaktadır. Başka bir
ifadeyle, ekonomide atıl ya da çalışmayan kapasite bulunmamaktadır.
Ġşsizliğin Toplumsal Etkileri:
- İşsizlik; sosyal, ahlaki ve ailevi pek çok değerin kaybolmasına yol açar. Bu sebeple toplumda huzur, güven ve istikrarı bozar.
- İşsizlik sosyal dışlanmaya neden olur.
- İşsiz kitlelerin artışı, toplumsal çözülmeleri ve sosyal gerginlikleri artırır.
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AKTĠF ĠSTĠHDAM POLĠTĠKALARI, emek arzı ve talebi açısından işsizliğin sebeplerini ortadan kaldırmaya çalışan ve genellikle belirli grupların hedeflendiği politikalar.

ÜCRET HADDĠ; emeğin belirli bir zaman veya üretim birimi başına elde ettiği para miktarını ifade etmekte.
Reel ücret, nominal ücret karşılığı satın alınabilecek mal ve hizmet miktarı.
Ġkincil Gelir Dağılımı: Devletin belirli bir dönem içerisinde serbest piyasada oluşan gelire çeşitli yollarla müdahale etmesi sonucu oluşan gelir dağılımıdır.
Kişisel gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçülmesinde kullanılan başlıca yöntemler, Lorenz Eğrisi ve Lorenz Eğrisi yardımıyla hesaplanan Gini Katsayısı’dır.
Gelir Dağılımı Politika Araçları:
1-İşgücü piyasaları ve ücret politikaları
2- Fiyat politikası
3- Gelir politikası
4- Servet politikası
5- Maliye politikası
6- Eğitim politikası
7- Sosyal güvenlik politikası
Mutlak yoksulluk kavramı, sosyal ya da kültürel ihtiyaçlara değil, beslenme, giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçlara vurgu yapmaktadır.
ĠNSANĠ YOKSULLUK; insani gelişme ve insanca yaşam için parasal olanakların yanı sıra temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için ekonomik, sosyal ve kültürel bazı olanaklara sahip olmanın da gerekli olduğu fikrine dayanmaktadır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kapsamındaki Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)
2001’de başlatılan görece yeni uygulamalardan birisidir.
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