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102 sayılı ILO Sözleşmesi’ne Göre Aile Yardımı Olarak Sınıflandırılabilecek
Türkiye’deki Mevcut Yardımlar

Existing Benefits in Türkiye that Can Be Classified as Family Benefits 
According to ILO Convention No. 102

Türkiye’de aile yardımlarını içeren herhangi bir kurumsal sosyal güvenlik kolu henüz oluşturulmamış olmakla 
birlikte farklı amaçlar çerçevesinde çocukların varlığına bağlı olarak sağlanan çeşitli yardımlar taşımaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, çocukların varlığına bağlı olarak sağlanan Türkiye’deki mevcut yardımlardan 
102 sayılı Sözleşme çerçevesinde aile yardımı olarak değerlendirilebilecek yardımların belirlenmesidir. 
Bu çerçevede farklı kurumlar tarafından çocukların varlığına bağlı olarak sağlanan yardımlar, 102 sayılı 
ILO Sözleşmesi’nde aile yardımları için belirlenen standartlar dikkate alınarak incelenmiştir. Yardımlar; 
yararlanma koşulları, yardım türü ve yardımlardan yararlanan kişiler gibi özellikleri ile 102 sayılı Sözleşmede 
aile yardımları için belirlenen yardım yapılacak hal, korunan kimseler ve yapılacak yardımlar için belirlenen 
asgari standartlar karşılaştırılarak sınıflandırılmıştır. Aile yardımı niteliği taşıyan yardımlar ile yapılacak bazı 
değişikliklerle aile yardımı olarak sınıflandırılabilecek yardımlara çalışmada yer verilmiştir. Ayrıca farklı 
sosyal sigorta kolundan verilen bazı yardımların 102 sayılı Sözleşmede asgari standartları belirlenen hangi 
sosyal güvenlik kolu kapsamına girdiği tartışılmıştır. Çalışma sonucunda aile yardımları sosyal güvenlik 
kolundan sağlanan en temel yardım olan çocuk yardımı dâhil pek çok aile yardımı uygulamasının Türkiye’de 
örneklenin bulunduğu tespit edilmiştir. Aile yardımı niteliği taşıdığı tespit edilen yardımların yararlanma 
koşullarının yeniden belirlenmesi ve bu yardımların sağlandığı kurumsal bir sosyal güvenlik kolunun 
oluşturulması durumunda mevcut yardımların etkinliği artırılabilecek ve bu yardımlara erişim konusunda 
fırsat eşitliği sağlanabilecektir.

There are various benefits provided depending on the presence of children within the framework of different 
purposes in Türkiye although an institutional social security branch including family benefits has not yet been 
established. Some of these benefits have the characteristics of family benefits according to ILO Convention 
No. 102. The aim of this study is to determine the benefits that can be considered as family benefits within 
the framework of the Convention No. 102 from the existing benefits in Türkiye, which is provided due to the 
presence of children. In this context, the benefits provided by different institutions depending on the presence 
of children has been examined by taking into account the standards determined for family benefits in the 
ILO Convention No 102. Benefits have been classified by comparing their features such as the conditions 
and types of benefits and people benefiting from the benefit with the minimum standards determined for the 
benefit such as the contingency covered, protected persons and the benefits to be given in the Convention 
No. 102 for family benefits. Benefits having characteristics of family benefits and that can be classified as 
family benefits with some changes to be made are included in the study. Moreover, it has been discussed 
that some benefits given from different social insurance branches are in the concept of which social security 
branch, whose minimum standards are determined in the Convention No. 102. As a result of the study, it has 
been ascertained that there are examples of many family benefits applications in Türkiye, including child 
benefit, which is the most fundamental benefit provided from the social security branch of family benefits. 
In case of re-determining the conditions of benefits from the benefits, which are found to be family benefits, 
and establishing an institutional social security branch that provides these benefits, the effectiveness of the 
existing benefits will be increased and equal opportunities will be provided in access to these benefits.
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